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KRISLAI
Ar Apgaus Katalikus?
Ką Darys Socialistai?

Štai kas dedasi Waterburyj: 
Vietos angliški laikraščiai tvir
tina, kad lietuvis vargamistra 
Aleksis ir kunigai paskelbė 
kryžiaus karą komunistams. 
Jie giriasi, kad jie suorganiza
vo Lietuvių Rymo Katalikų 
Draugijų Federaciją, kurios 
vienintelis tikslas—kova prieš 
komunizmą ir komunistus. ,

Kalbėjausi su Waterburiq 
draugais apie tai. Jie sako, 
kad žymi dalis katalikų yra 
pasipiktinę šitais vargamis- 
tros ir kunigų žygiais. Katali
kai darbininkai neisią su po
nais prieš darbininkus.

Mes irgi manome, kad kata
likai darbininkai Aleksio ne
klausys. Kodėl katalikai dar
bininkai turėtų kovoti prieš 
komunistus, tokius pat darbi
ninkus? Iš tokios kovos jiems 
patiems nebūtų jokios naudos. 
Komunistai labai nuoširdžiai 
stengiasi suvienyti visus darbi
ninkus prieš išnaudotojus. Na, 
o ponas Aleksis bando suvie
nyti vienus darbininkus prieš 
kitus, bando vienus prieš kitus 
pjudyti. Tai begėdiškas ja 
darbas. Jo darbu džiaugtis gai
li tiktai kapitalistai.

Kuriuo dabar keliu eis 
Francijos socialistai? Valdžia 
jų rankose. Juos remia Fran
cijos komunistai ir visas liau
dies frontas. Jiems pripuola 
svarbi istorinė misija. Jeigu 
jie eis senu socialdemokrati
niu parlamentariniu keliu, ko
kiu, pavyzdžiui, ėjo Vokietijos 
ir Austrijos socialistai, tai bai
siausia nelaimė laukia Fran
cijos darbo žmonių.

Bet jie gali pasirinkti kitą 
kelią. Mes laukiame ir trokš
tame, kad jie jį pasirinktų.

O koks tas naujas kelias? 
Naujas kelias yra toks: uo
liausiai prisirengti patiems ir 
prirengti Francijos darbinin
kus proletarinei revoliucijai ir 
įsteigimui proletarinės dikta
tūros. Socialistų rankose pui
kiausia proga.

Kokiais keliais toksai prisi
rengimas turėtų, eiti ? štai ko
kiais: Tuojaus turėtų būti 
pradedamas darbas apvalyti 
policiją i# trmiją. Visi polici
jos ir armijos viršininkai, ku
rie yra įrodę savo priešdarbi- 
ninkiškumą, turėtų būti praša
linti iš vietų, pavaduoti darbi
ninkams ištikimais žmonėmis. 
Taip pat visa policija turėtų 
būti persijota, perkošta, turėtų 
būti išrankioti visi 
tvarkos šalininkai ir 
laukan.

senosios 
išmesti

Socialis-Bet tai ne viskas.
tų valdžia ne tik turėtų ne
kenkti, bet tiesioginiai pagel
bėti miestuose, fabrikuose ir 
kaimuose socialistams ir komu
nistams organizuoti darbinin
kus ir valstiečius į kovos bū
rius. Kiekviena darbo vieta, 
kiekvienas miesto blokas turėtų 
būti paverčiama į socializmo 
tvirtovę.

1
Tai mūsų smetonininkai ti

krai neriasi iš kailio del Ame
rikos Lietuvių Kongreso. Mato-

La Paz.—Bolivijos valdžia 
aštriai baustinai uždraudė 
bet kokį komunistinį veiki
mą toj šalyj.

Baisiai pavojinga yra iliuzija 
(kuria šiandien jau maitina sa
vo skaitytojus “Naujienos”), 
kad prieš Francijos buržuaziją 
nereikės prievartos, kad pa
lengva, laipsniškai, Francijos 
kapitalistai atiduos savo turtus 
ir privilegijas Francijos darbo 
žmonėms. Bet, pamatysite, kaip 
greitai Blumo valdžia paban
dys rimtus žygius prieš kapi
talizmą, kaipo visuomenės sis
temą, taip greitai Francijos 
buržuazija pakils, kaip audra. 
Kas to nenumato, tas nieko ne
užmiršo ir neišmoko.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Organizuoja Pennsylvanijos 
rlieno Darbininkus

PITTSBURGH, Pa. — 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto pirminin
kas J. L. Lewis paskyrė 
Philipą Murray vadu va
jaus telkimui į uniją dar ne
organizuotų plieno darbi
ninkų. Murray yra vice
prezidentas Jungtinės Mai- 
įnierių Unijos. Jis jau atvy
ko į Pittsburghą atidaryt 
plieno darbininkų organiza
vimo centra, v

Milionierių Aukojimai
Republikonų Partijai

WASHINGTON.—Naci- 
onalio republikonų partijos 
komiteto bertaininis rapor
tas rodo, kad penki nariai 
Meliono šeimynos paaukojo 
$25,000 republikonų rinki
mų vajui; keturi nariai 
Rockefellerių šeimynos da
vė jiem $15,000. Vienas 
duPont aukojo republiko- 
nam $5,000, kitas $2,000. 
Per tris mėnesius republi
konų komitetas gavo $435,- 
152 aukų savo kampanijai, 
kaip kad viešai skelbia (o 
kiek dar užslepia?).

Legionieriai Plakė Nei
nančius į Jų Saiką

DETROIT, Mich.—Areš
tuota dar šeši Juodojo Le
giono nariai. Jie buvo pa
grobę Ecorse miestelio plie
no darbininką R. Penlandą 
ir budeliškai jį nuplakę už 
tai, kad jis atsisakė eiti į 
tų juodašimčių mitingus. 
Po nuplakimo jis vos gyvas 
teišliko.

Tyrinėja Pennsylvanijos 
Juodašimčių Veiklą

DETROIT, Mich.—Atvy
ko Pennsylvanijos genera- 
lio prokuroro paskirta ko
misija patyrinėt, kokių ry
šių turėjo Detroito juodie
ji legionieriai su savo slap
tais sėbrais Pennsylvanijos

DETROIT, Mich.—Areš
tuota jau 23 kriminaliai 
juodieji legionieriai. Dauge
lis jų laikoma po $50,000 
užstato iki teismo.

Berlynas.—Hitlerio val
džia skelbia, būk Vokietijoj 
esą jau tik 1,491,201 bedar
bis. Kelis kartus sumažina 
tikrąjį bedarbių skaičių.

mai, gavo nuo Smetonos uka- 
zą visomis keturiomis kovoti Lyga, 
prieš kongresą. Chicagos SLA —~--------- - -----
36 kuopoj jie susiorganizavo ir Italija Ištrauksianti ir 
atšaukė jau išrinktus delega- <r .v m . <
tus. | Vengrus is Tautų Lygos

PARYŽIUS. — “Oeuvre” 
rašo, kad jeigu Tautų Ly
gos Tarybos ateinančiam 
posėdyj bus tariama tęsti 
bausmes prieš Italiją, tai iš 
Tautų Lygos pasitrauks ne 
tik Italija, bet sykiu Veng
rija ir Austrija. Taip joms 
įkalbėjęs Mussolinis.

Tas parodo, kad labai rei
kia budėti tiems, kurie yra A- 
merikos Lietuvių Kongreso ša
lininkai. Labai gaila, kad SLA 
36 kuopoj kongreso šalininkai 
nuėjo išsimiegoti, kuomet prie
šai darbavosi sušilę. Lai šis 
įvykis bus karti pamoka vi
siems kongreso šalininkams.

FRANCUOS VALDŽIA PAVARĖ REAKCINĮ
POLICIJOS VIRŠININKĄ PARYŽIUJ

Socialistas Ministeris L. Blum Įnešė Seimui Sumanymus 
40 Valandų Darbo Savaitės, Apmokamų Darbininkam 

Atostogų ir Bendrų, Kolektyvių Derybų.

PARYŽIUS. — Francijos 
Liaudies Fronto valdžia pa
varė iš tarnybos vyriausią 
Paryžiaus policijos viršinin
ką Paulą Gulchardą, kaipo 
žmonių laisvės priešą. Jo 
vieton paskyrė C. Marchan- 
dą.

Leonas Blum, socialistas 
ministeris pirmininkas, įne
šė seimui sumanymus, ku
riais reikalauja: įstatymiš
kai įvesti Franci jo j 40 va
landų darbo dieną be esamų 
algų kapojimo, duoti darbi
ninkams kas metai apmo
kamas vakacijas ir daryti

Juodieji Legionieriai Gaudavo Kulkas iš 
Valdžios, Geresniam Išmokimui Šaudyti
REPUBLIKONAI LEGIONO TYRINĖTOJAI BIJO 

PARODYT VISUS JUODAŠIMČIŲ DARBUS

DETROIT, Mich.—Beka- 
mantinėjant suimtus Juodo
jo Legiono narius, kaipo 
žmogžudžius, kidnaperius ir 
plakikus, birželio 9 d. pa
aiškėjo, kad jie savo Pista- 
lietų ir šautuvų Kliubui šia
me mieste gavo 9,400 kulkų 
užtaisymų iš Amerikos ka
ro ministerijos. Tame kliu- 
be šaudymo pratimus darė 
valstijinis legiono koman- 
dierius A. A. Lupp, jo “ge
nerolas” Wilbur Robinson 
ir kiti juodųjų vadai. Ro
binsonas dabar laikomas po 
$50,000 parankos ir bus tei
siamas kaip žmogvagis ir 
plakikas unijistų darbinin-

Mussolini Paskyrė Savo 
Žentą Užsienių Ministeriu

ROMA.—Italijos diktato
rius Mussolini iki šiol pats 
laikė užėmęs 7-nių ministe
riu vietas. Dabar birželio 
9 d. tris iš tų ministerijų 
jis pervedė arčiausiem sa
vo sėbram. Užsienių reika
lų ministeriu paskyrė savo 
žentą grafą pulkininką G. 
Ciano.

Dabar Mussolinis pasiliko 
pats sau “tik” vietas šių 
keturių ministeriu: vidaus 
reikalų, armijos, laivyno ir 
orlaivyno. Tuo pačiu laiku 
jis atleido Fulvio Suvichą 
iš užsieninio ministerio an
trininko vietos, nes Suvich 
pritardavo draugiškų santi- 
kių palaikymui su Tautų 

bendras sutartis su darbi
ninkais per jų atstovus bei 
unijas.

Išreikšdami į pritarimą 
streikuojantiems 15 0,000 
mainierių, įvairiose vietose 
paskelbė streikus audėjai ir 
kiti darbininkai^

Leon Jouhaux, preziden
tas Generalės Darbo Konfe
deracijos, pareiškė, jog mi- 
lionas Francijos darbininkų, 
laimėdami streikus su pa
gelba Liaudies Fronto val
džios, tuomi davė kovos ir 
laimėjimo pavyzdį Vokieti
jos ir Italijos darbininkams.

kų ir šiaip pažangesnių 
žmonių.

Kol kas legionierių veiki
mą tyrinėja slapta grand 
džiūrė, sudaryta iš republi
konų po valstijos apskričio 
prokuroro komanda. Ka
dangi legionieriai turėjo ir 
turi artimų ryšių su repu
blikonų vadais, todėl dauge
lis jų darbelių slepiama nuo 
publikos.

Jungtinių Valstijų kon
greso paskirtos tyrinėjimo 
komisijos narys senatorius 
Elmer Benson, farmerys — 
darbietis iš Minnesotos, ža
da panagrinėt automobilių 
fabrikantų ryšius su juodai
siais legionieriais.

Kongresmanas Zioncheck 
Išsilaužė iš Beprotnamio

WASHINGTON. — Pa
talpintas į protligių skyrių 
ligoninėje, kongresmanas 
Zioncheck išspyrė du vielų 
langus, iššoko į daržą, ap
sivilkęs naktiniais balti
niais, ir įsikandęs didelį ci
garą, pradėjo šokti, rėkauti 
ir “gimnastikas” rodyti. Jis 
po įvairių skandališkų špo
sų buvo paimtas ligoninėn 
patikrint jo protą.

Arabas Majoras Vadovauja 
Kovai prieš Angliją

Miesto Jaffos arabas ma
joras El Said, Palestinoj, 
antradienį vadovavo de
monstracijai prieš Anglijos 
imperializmą, n e p a i sant, 
jog pereitą sekmadienį ang
lų vyriausybė nuteisė jį į 
koncentracijos stovy klą. 
Anglų policija Jaffoj buo
žėmis pavojingai sužeidė 
kelis demonstrantus. %

Ark. Laukų Darbininkai 
Kovoja už $1.50 Dienai

ST. FRANCIS apskrityj, 
Arkansas valstijoj, eina vi
suotinas laukų darbininkų 
streikas. Jie reikalauja 
$1.50 algos per dieną. Pirm 
streiko dauguma jų tegau
davo tik apie 75 centus. Iš
duota warrantas areštuot 
laukų darbininkų ir randau- 
ninkų unijos vice-preziden- 
ta negrą kunigą E. B. Mc
Kinney.

Kantoniečių 4 Divizijos 
Maršuoja prieš Japonus

SHANGHAI.— Keturios 
Kantono, Pietinės Chinų 
valdžios, kareivių divizijos 
numaršavo jau 40 mylių į 
Centralinę Chiniją ir pasie
kė Hunan provincijos rube- 
žių. Kantoniečius pasitiko 
kelių provincijų vietiniai 
valdininkai ir studentai, ža
dėdami paramą kovoj del 
japonų išvijimo iš šiaurinės 
Chinijos.

Centralinės Chinijos fa
šistinis diktatorius Chiang 
Kai-shek kol kas nedrįsta 
su ginklu išstot prieš kanto
niečius, bet jis tikrai prie
šingas jų žygiui. Kantono 
valdžia turi 600,000 armijos 
ir rekrutuoja daugiau.

Meksikoj Užmušta 190 
Valstiečių, Darbininkų

TEPIC, Meksikoj, buožės, 
dvarininkai ir jiems pade
danti vietinė policija nužu
dė jau 190 bežemių bei ma
žažemių kaimiečių, norėju
sių pasiimt sau žemės iš tų, 
kurie jos perdaug turi. 
Laukų darbininkai ir ma
žažemiai del to duoda skun
dą centralinei Meksikos val
džiai.

ĮSTATYMAI SUVALDY
MUI ISPANIJOS 

TERORISTŲ

vy-MADRID.—Ispanijos 
riausybė siūlo seimui išleis
ti įstatymus, pagal kuriuos 
būtų aštriai baudžiami fa
šistiniai teroristai, ypač 
tie, pas kuriuos ras ginklų 
bei šovinių.

Ex-Ministeris Mellon’as 
12 Būdų Suko Mokesčius

WASHINGTON. — And
rew Mellon’as, būdamas 
prez. Hooverio finansų mi
nisteriu, nusuko $2,050,000 
nuo mokesčių sumos, kurią 
jis turėjo sumokėti valdžiai 
nuo savo pelnų. Dabartinis 
Roosevelto finansų ministe
ris atranda, jog Melionas 
buvo išsidirbęs dvyliką bū
dų, kaip išvengti taksų mo
kėjimo. Pagal' įstatymus, 
Melionas turėtų ne tik at
mokėti nusuktus mokesčius, 
bet dar pridėti $1,050,069 
pabaudos. Tik nežinia, ar 
Roosevelto valdžia taip nu
baus Melioną.

IN TWO PARTS

PART ONE ~

Republikonų Seimas
Prieš Bedarbių Pa

šalpas ir Ateivius
a

PER ISPANŲ FAŠISTŲ 
UŽPUOLIMUS UŽMUŠ

TA 175 ASMENYS

Rinkimus, kaip 
šauniai laimėjo 

todėl

MADRID.— Per fašistų 
padarytus užpuolimus po 
rinkimų Ispanijoj žuvo 175 
asmenys, 
žinoma,
Liaudies Frontas; 
ypač pašėlo fašistai. Apart 
užmuštų, tuose užpuolimuo- 
se-susikirtimuose buvo su
žeista 749.

Taipraiterių Kompanija 
Samdo 500 Gengsteriy

SYRACUSE, N. Y.—Re- 
mington-Rand taipraiterių 
kompanija paskelbė, kad ji
nai samdo 500 streiklaužių 
iš kitų miestų. Su tų gink
luotų skebų pagelba tikisi 
sulaužyt stiprų savo darbi
ninkų streiką. Bet ar pa
vyks, tai priklausys nuo pa
čių darbininkų.

Mussolinis už Karaliaus 
Sugrąžinimą Austrijai

PARYŽIUS. — Laikraš
tis “Oeuvre” gavęs tikrų ži
nių, kad Mussolinis susitarė 
su Austrijos klero-fašistiniu 
ministeriu pirmininku šuš- 
niggu sugrąžint Austrijai 
karaliaus valdžią. Sostan 
skiriamas Otto Hapsbur- 
gas. Karaliaus valdžią at- 
steigti yra planuojama bir- 
do.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Elmira, N. Y.—Nauji Oro 

tyrimo radio įtaisai automa
tiškai praneša apie orą ir 
temperatūrą dalyvaujan- 
tiem lenktynėse sklandytu
vam.

Bucharest, Rumunija.— 
Skaitliuojama, kad bus žuvę 
iki 60 žmonių, sulūžus laip
tiniams pagrindams, pasta
tytiems del vaikų parado.

Belgrad, Jugoslavija.—Po
licija užpuolė kelių tūkstan
čių olytų streikierių susi
rinkimą atvirame ore ir pa
vojingai, ‘ galbūt mirtinai 
pašovė 8 darbininkus.

LONDON. — Anglijos ko
lonijų ministeris Ormsby- 
Gore žada panaudot dar 
griežtesnes priemones prieš 
arabų sukilimus Palestino
je, nors ten jau ir taip įves
tas karo stovis.

JERUZALE, — Kas ta* 
mete bombą j turgaviete 
Sužeista 25 arabai ir armė
nai. Anglų vyriausybė bu
vo suėmus 5 įtariamus žy
dus, bet tuoj vėl juos palei-

NACHALIšKAI PRIGAU 
DINĖJA BEDARBIUS 

IR FARMERIUS

A

Užsukta Mašina Nominiibt 
Fašistą Landoną Kandidatu 

į Prezidentus

CLEVELAND, Ohio. — 
Programinę kalbą republi
konų partijos suvažiavimui 
antradienį pasakė senato
rius Fr. Steiwer iš Orego
no. Jis veidmainiškai sald- 
liežuviavo darbininkams ir 
farmeriams; šaukė: tik iš
rinkite republikoną prezi
dentą, o jis “sugrąžins” 
darbus 10,000,000 bedarbių; 
“pagerins” farmeriam būk
lę ir tt. Bet tas republiko
nų programos išreiškėjas 
smerkė pinigų skyrimą iš 
šalies iždo bedarbiams šelp
ti; sako, būk tai esą pačių 
valstijų ir miestų dalykas. 
Jis rėkavo prieš Rooseveltą 
už davimą pašalpinių darbų 
ateiviams ir plūdo juos kaip 
“raudonuosius” agitatorius, 
kuriuos būk “glostąs”! Roo
se vėl tas. Steiwer taipgi 
smerkė Naujosios Dalybos 
duodamą, nors labai, men
ką, pašalpą farmeriams.

Republikonų stipriausias 
kandidatas į prezidentus 
yra Landon, fašistuojantis 
Kansas valstijos gubernato
rius. O Landono politinis 
bosas yra W. R. Hearst, fa
šistinių laikraščių leidėjas. 
Į republikonų programos 
meisterius įeina ir Weir, 
augštasis vadas fašistinės 
Liberty Lygos. •

Nors dar nebuvo formai 
lių nominacijų į preziden
tus, bet šiaip už Landoną 
pasisako jau 468 delegatai, 
tai yra beveik tris syk dau
giau negu už bile kurį kitą 
kandidatą. O senatorius 
Steiwer yra taikomas į vice
prezidentus.
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Republikonai Nori Rocke
fellers Palaiminimo

CLEVELAND, Ohio. —. 
Republikonų suvažiavime 
nominavimui kandidato į 
prezidentus, jų komiteto pa
tarėjas Bruce Barton pada
rė pasiūlymą atsikviest 
John D. Rockefellerį, kai
no “seniausią” republikonų 
□artijos narį. Sako, Rock- 
?fellerio pasirodymas pada
rytų gilaus įspūdžio, prišl
ietų prie suvažiavimo “dra
matizavimo.”

Išardė Ispanijos Fašistų 
Planą Atsteigt Monarchiją

MADRID. — Ispanijos 
Liaudies Fronto valdžia už
tiko karališkų fašistų cent
rą su dideliais ginklų ir 
imunicijos sandėliais. Už-x 
^robė ginklus ir suėmė eilę 
to sumokslo vadų.
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tas. Visas jo “raudonumas” keri tame, 
kad jis mano, jog Lietuvoj reikalinga 
grąžinti žmonėms laisvės, grąžinti sei
mas, grąžinti demokratinės teiesės. 
“Draugas,” kuris sakosi trokštąs to pa
ties, turėtų padėti kovoti už tą, už ką ko
voja visa pažangioji Amerikos lietuvių 
darbo žmonių dalis, o ne apmeluoti ir 
niekinti kitaip manančius (tikybos klau
sime) žmones.

FAŠISTAMS KETURIS VALSTIEČIUS 
SUŠAUDŽIUS

(Nuo Mūsų Spec. Koresp.)

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Norvegijos Darbo Partijos
Kongresas

Gegužės mėnesio pabaigoj Oslo mies
te (Norvegijos sostinėj) įvyko Norvegi
jos Darbo Partijos kongresas. Sulyg pir
mininko Oscar Torp’o pranešimu, parti
joj dabar esama 122,000 narių ir 2722 
kuopų. Partija, vadinasi, gerokai paau
go laike pastarųjų metų, nes pereitam 
kongrese teturėjo tik 88,000 narių.

Ypatingą kalbą pasakė Torp. Palietęs 
tarptautinius santikius, jis priminė So
vietų Sąjungą, kuri, sako jis, kiek laiko 
atgal atrodė baisūnu, o dabar labiau ger
biama, negu kada nors. Toliau:

“Sovietų Sąjunga rodo eilę teigiamų 
žingsnių pirmyn ūkiškame ir socialiame 
kūrybiniame darbe tuo laiku, kai likusis 
pasaulis eina atgal.”

Kongresui prisiuntė laišką Franci jos 
Kompartijos vadai, Cachin ir Thorez. 
Nurodoma, kad Antrasis Internacionalas 
atsisakė sudaryti bendrą frontą su Tre
čiuoju Internacionalu, vyriausiai, kad 
prie to vertė Skandinavijos kraštų ypa
čiai Danijos ir Švedijos socialistinės par
tijos. Raginama Norvegijos darbiečiai 
veikti už glaudų abiejų Internacionalų 
bendradarbiavimą.

Norvegijos Komunistų Partija įteikė 
Kongresui siūlymą sudaryti bendrus rin
kimų sąrašus būsimuose balsavimuose į 
Storting (šalies seimą) ir eiti prie abie
jų partijų suvienijimo. Deja, darbie- 
čių kongresas didžiuma balsų K. P. siū
lymą atmetė. Tiesa, nutarta del to tar
tis ateityj, bet nutarimas, kaip sako 
spauda, padarytas tokioj dvasioj, kuri 
neduoda vilties, kad vienybė greit įvyk
sianti.

Nepaisant to, Norvegijos Komunistų 
Partija nesiliaus siūliusi kongrese atmes
tų sumanymų.

Sovietų Spauda
Gegužės 5 d. Sovietų Sąjungoj buvo 

spaudos diena. Maskvoj įvyko didelis 
spaudos darbininkų susirinkimas, kur 
padaryta SSSR spaudos plėtotės apžval
ga. Drg. Koganas pareiškė, jog tik vie
noj Maskvoj šiuo tarpu išeidinėja 298 
spausdinti laikraščiai ir ,200 sieninių. O 
d. Tai, pasak “R. A.” pasakė:

Milžiniškose pergalėse, įgytose mūsų ša
lyje, žymią vietą užima ir mūsų spauda. Ji 
auga kartu su visa šalim. Sovietų spauda— 
tai 10 tūkstančių spausdintų laikraščių su 
37 milionų tiražu, neskaitant cechų, briga
dų ir kolchozų sieninių laikraščių. 86 įvai
riomis kalbomis neša laikraščiai bolševikiš
ką žodį į liaudies mases, būdami organiza
toriais ir agitatoriais už partijos reikalus.

Prieš revoliuciją, bolševikų spauda bu
vo nelegalė, todėl ji, palyginti, buvo silp
na ir persekiojama, puolama. Kaip greit 
darbininkų klasė patapo valdančiąja, jos 
spauda augo pasakiškais žingsniais.

Niekur pasaulyj žmonės—įvairių tau
tų ir kalbų—neturi tokios stiprios ir pla- 
čio apėmio spaudos, kaip Sovietų žmo
nės—spaudos, paaukotos masių švie
timui, organizavimui; spaudos, kuriai 
rūpi vien tik darbo žmonių reikalai, jų 
kultūra, jų šviesesnė būsena.

Kai mūsų krašto darbo žmonės laimės 
pergalę prieš išnaudotojus, tai, žinoma, 
ir mūsų spauda bus galinga. O dabar 
platinkim ir visais būdais stiprinkim sa
vo spaudą, ruošiančią mases šviesesnio 
rytojaus, socializmo laimėjimui.

“Draugas” Puola Šliupą
Chicagos kunigų “Draugas” puola ir 

'bjaurioja Laisvų Kapinių (Chicagoje) si
dabrinio jubilėjaus minėjimą, kuriame 
dalyvavo ir dr. Šliupas. Pastarąjį kuni
gų dienraštis insinuoja, skundžia fašis
tams. Girdi: “Šliupas, turbūt, jautėsi 
ne Amerikoje, bet Maskvoje tarp rau
donarmiečių. Bravo, ponas Šliupai! 
Nors prieš mirtį į raudonųjų nagus pa
kliuvai, o, gal, ir jų garbės nariu pa
tapai ...”

Esą, minėjime tedalyvavo tik “apie 
500 publikos” (ištikrųjų jos buvo apie 
3,000!). Melais ir insinuacijomis kuni
gai mano palaikyti savo “globoj” katali
kus. Pamiršta jie, kad meluoti negra
žu ir negražu primesdinėti dr. Šliupui, 
ko jis nedaro. Šliupas nėra “raudo
nasis.” Jis ne komunistas, neigi socialis-

Politiškas Cirkas Clevelande
Šiuos žodžius rašant, Clevelande tęsia

si republikonų suvažiavimas, kur bus no
minuotas kandidatas į prezidentus. Re
publikonų partija šiandien yra reakcijos 
partija,—partija, kurios pastogėn sulin
dę patys reakcingiausieji ir turtingiau
sieji elementai. Jau tik tas faktas, kad 
ją remia Hearst, nusako viską.

Suvažiavimas gali įdėti į savo platfor
mą neblogai skambančių žodžių, jis ga
li pasisakyti net už šalies konstitucijos 
pataisymą del minimumo algų įstatymo 
valstijose, bet republikonų partijos cha
rakterio jis nepakeis. Kaip greit repub- 
likonai laimėtų rinkimus (nepaisant su 
kuo: Borah, Landomi, Knox’u ar kitu 
kuriuo “tamsiu arkliu”), taip greit ban
dytų įvesti reakciją.

Amerikinė Sąjunga Prieš Karą ir Fa
šizmą pasiuntė šitam suvažiavimui skirs
nį įdėjimui platformon—skirsnį, atkreip
tą prieš fašizmą. Žinoma, republikonų 
suvažiavimas jo nenaudos, bet vis vien 
gerą darbą atliko dr. Harry Ward (Są
jungos pirmininkas) pasiųdamas jį.

Panašų siūlymą, žinoma, Sąjunga pa
siųs ir demokratų konvencijai, įvyksian
čiai Philadelphijęs mieste.

Pažangusis darbo žmonių sparnas 
Jungtinėse Valstijose nekantriai laukia 
savo partijos—USA Komunistų Partijos 
—devintojo suvažiavimo, būsiančio pa
skutinę birželio savaitę New Yorke...

Gegužes 23 d. sušaudyti 
keturi valstiečiai: Alfonsas 
Petrauskas, Kazys Narke
vičius, Bronius Pratasevi- 
čius, Petras šarkauskas. 
Jie sušaudyti karo lauko 
teismo sprendimu.

Buvau jums rašęs, kad 
fašistinio “seimo” rinkimai 
vyks mirties bausmės šešė
ly. Bet šie žodžiai fašizmo 
šaly peršvelnūs. “Seimo” 
rinkimai vyksta aidint fa
šistų šūviams, žudant dar
bininkus ir valstiečius, šio
je byloje išviso buvo nuteis
ti mirti 7 valstiečiai; keturi 
minėtieji sušaudyti, o trims 
—Vincui Aleksai, Augustui 
Valinskui ir Juozui Leona
vičiui—mirties bausmė pa
keista kalėjimu ligi gyvos 
galvos.

Šiomis keturiomis mirties 
bausmėmis ir keturiais la
vonais fašizmas davė liau
džiai daug atsakymų.

Pirmas atsakymas visai 
liaudžiai — su fašizmu kova 
tegali būti revoliucinė 
kova, mirtina kova. Tos 
kovos negalima pakeis
ti jokia ramia “evoliucija,” 
jokiais rinkimais, jokiais 
fašizmo sušvelninimais. Fa
šizmą reikia nuversti, nu- 
griauti, sudaužyti galutinai 
į smulkius miltus.

Antra—šios keturios mir
tys yra fašizmo atsakymas 
visiems tiems, kurie su “sei
mo” rinkimais tikėjos am
nestijos. Jau gegužės 20 
fašistų spauda davė atsaky
mą: “Iš rimtų šaltinių te
ko sužinoti, kad tuo tarpu 
jokia amnestija nenumato
ma.” Bet savo šeiminės 
agitacijos sumetimais fašis
tai vistik skelbė: “Iš an
tros pusės, tenka girdėti, 
jog apie platesnę amnestiją 
galinti būti kalba tik apie 
rugsėjo 8 d. Dar tvirtina
ma, kad amnestijos įstaty
mas galįs būti išleistas ry
šium su gruodžio 17 d. ar
ba 1937 vasario 16 d.” Na, 
dabar fašistai parodė, kokia 
gali būti amnestija—mirties 
bausme.

Trečia — kad fašistinio 
seimo rinkimai yra vienas 
ištisas mirties sprendimas 
kovojančiai liaudžiai. Jei 
kaikurie atsilikusieji sluoks
niai ligšiol sakydavo: “Vis
tik bus šioks toks seimas,” 
tikėdamies kokių nors fa
šistinio teroro sušvelninimų 
—gavo atsakymą: septyni 
nauji mirties sprendimai.

Šio karo lauko teismo 
mirties sprendimas gręsė

/ Schenectady, N. Y.
General Electric Com. dar

bininkai pradėjo smarkiau dar
buotis šiuo laiku, kuomet ne
svietiškai progresuoja paskuba 
ir algų kapojimas. Mes turė
jome vieną iš tobuliausių kom
panijos unijų, kuri veikė virš 
dešimtį metų. Bet per tą laiką 
darbininkai pradėjo suprasti, 
kam ta unija tarnauja. Todėl 
visoj elektrikos darbų industri- 

, joj pradėjo organizuotis tikra 
unija. Į trumpą laiką nauja 
organizacija turėjo pereiti ke
lius laipsnius, bet dabar išsiplė
tojo ir tvirtėja. įstojo į indus
trinį komitetą ir reikalauja pri
pažinimo iš Amerikos Darbo 

. Federacijos.
Darbininkai jau pradėjo link

ti į kovos pusę. Jau turėjo su

stabdę apie porą departmentų, 
kad išreikšti protestą prieš al
gų kapojimą, šiuo tarpu Wire 
ir Cable departmente apie pen
ki šimtai darbininkų sėdi, ne
dirba per tris dienas. Kompa
nija nori ignoruoti, bet pasiro
do, kad turės susispirti del iš
mėginimo spėkų.

Ir mes pradėjome darbuotis 
del Amerkos Lietuvių Kongre
so, kuris įvyks Clevelande. Tą 
klausimą svarstė Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 18 kuo
pa ir užgyrė Kongresą. Taip 
pat nutarė kreiptis į kitas or
ganizacijas, kad ir jos Kon
gresą užgirtų. Keli nariai sudė
jo kelius dolerius aukų.

Šiuo laiku mūsų apielinkės 
lietuviai negana kreipia domės 
į tuos įvykius, kurie prieš mus 
stovi. Komitetas darbuojasi

del Farmerių-Darbo Partijos 
įkūrimo, bet mažai kas nori rū
pintis.

Vietinis.

Už Kritikavimą Roose velto 
Išmesią Valdžios Tarnau

tojų Unijos Vadą

WASHINGTON. — Val
džios Tarnautojų Federaci
jos komitetas ketina išmest 
iš vietos E. C. Babcocką, 
tos organizacijos preziden
tą, todėl, kad jis parašė 
knygelę apie sugedimą ir 
graftą tarp Roosevelto poli
tikierių. Republikonų par
tija prisispausdino šimtus 
tūkstančių egzempliorių tos 
knygelės ir skleidžia kaip 
argumentą prieš demokratų 
valdžią. Vaizdelis iš Jaunimo Dienos de

monstracijos New Yorke.

septyniolikai valstiečių. Be 
aukščiau minėtų, sušaudytų 
ir “nuteistų” mirti, visa ei
lė gavo tokius fašistų 
sprendimus:

Vincas Trakauskas — ligi 
gyvos galvos sunkiųjų dar
bų kalėjime.

Kazys Liesūnaitis — ligi 
gyvos galvos.

Otto Gerhardas—ligi gy
vos galvos.

• Kostas šiugžda—ligi gy
vos galvos.

Pranas Maladauskas—ligi 
gyvos galvos.

Juozas Bagdonas — 15-ką 
metų.

Simas šiugžda — 15-ką 
metų.

Jonas Vasiukevičius—15- 
ką metų.

Juozas Kažemėkaitis—12- 
ką metų.

Bronius šiugžda — 6 me
tus paprasto kalėjimo.

Bylą karo lauko teismas 
“svarstė” gegužės 18-21 dd., 
1936.

Draugai! Kaikas pasa
kys, kad ši lentelė yra bur
žuazijos gėdos lenta. Ne! 
Buržuaziją pamokslais ne
paveiksi. Ši lentelė yra fa
šizmo kruvinas vekselis, ku
rį liaudis, visi antifašistai, 
visi kovotojai už darbo 
žmones—turi šiandien, tuč
tuojau pareikalauti išpirk
ti, ir išpirkti ne “darbo rū
mu” rinkimais, ne “sei- v- 7
mais,” o fašizmo mirtimi.

Už ką gi keturi valstie
čiai sušaudyti ir sugrūsti 
į kalėjimus visam amžiui?

Fašistų Lietuvos Telegra
mų Agentūra (ELTA) pa
skelbė tokius kaltinimus iš 
karo lauko teismo protoko- 
lų:

“1935 metų pabaigos —1936 
m. balandžio 20 d. laikotarpyje, 
esant karo stoviui, iš anksto 
tarp savęs susitarę ir bendrai 
veikdami: (1) surašė ir vieno
je kaimyninėje valstybėje, jos 
piliečių padedami, sp ausdino 
priešvalstybinio turinio atsišau
kimus, kuriais ūkininkai kurs
tomi nemokėti mokesčių, ne
klausyti įstatymų ir valdžios 
'įsakymų ir nuversti esamąją 
valdžią, kuriuos atsišaukimus, 
pergabenę juos per sieną į Lie
tuvą, platino Vilkaviškio, Mari
jampolės ir šakių apskrityse.”

Kai tik 1935 m. rudenį 
valstiečiai sustreikavo, fa
šistai tuojau ėmė skelbti, 
kad šį streiką organizuojąs 
Hitleris. Kad tą “įrodyti,” 
Lietuvos fašistų valdžia. ė- 
mėsi provokacijų, pradėjo 
siuntinėti per sieną (su vo
kiečių fašistų žinia) žval
gybos agentus, kurie iš Vo
kietijos pareidami būdavo 
sugaunami, pas juos būdavo 
randami (atsinešti, žinoma, 
iš Lietuvos, žvalgybos pa
ruošti) atsišaukimai - rank
raščiai. Taigi, ir šiems 
valstiečių kovotojams ši pa
čių fašistų provokacija bu
vo primesta, kad juos ga
lėtų sušaudyti. Hitlerio Ša
ly taip pat kyla valstiečiai, 
jis juos nemažiau persekio
ja ir šaudo. Hitleris eina 
ranka rankon ir su Lietu
vos fašistais, persekiojant 
savųjų kraštų kylančią liau
dį, Hitleris atidavinėja Lie
tuvos fašistams Lietuvos 
emigrantų archyvus - doku
mentus, laiškus, pačius po
litinius emigrantus. Tam 
tarp jų yra sudaryta sutar
tis (priedas prie prekybos 
sutarties).

(2) “platino lapelius, kuriais 
seniūnai kurstomi

nuo pareigų, o nepaklausiu
siems grasoma mirtimi ir ugni
mi.”

Kas gi yra seniūnai Lie
tuvoj ? Einant pakeistu sa
vivaldybių įstatymu—fašis
tai pasodino savo įrankį su 
apskrities viršininko žinia- 
valdyti 3-7 kaimus (“seniū
nijas”), taigi, seniūnai yra 
viršaičių ir policijos įran
kiai kaime; daugelis tų se
niūnų (fašistų paskirtų ar
ba net patvirtintų) yra bu
vę caro ir vokiečių “vybor- 
nos” ir “ortsforštcheriais”- 
įgaliotiniais, šnipinėję ir 
įdavinėję liaudį okupantų 
žandarams (M. Šinickas ir 
kt.). O kuo valstiečiai gali 
atsakyti į ramių žmonių 
šaudymus, į fašistų bom
bardavimus, į ugnį ir mir
tį, į šnipų skundus prieš 
nekaltus žmones? Valstie
čiai atsakė taip pat ugnimi 
ir mirtimi. Ir jei jų kova 
nukrypo į individualų te
rorą—čia jau pats fašizmas 
sudarė sąlygas, žvalgybos 
agentai masėje visados 
kursto imtis individualaus 
terorp. Be to, valstiečiai, 
varomi iš žemės, suspausti 
fašistų teroro, fašistų kul- 
kasvydžių ir šautuvų naiki
nami—yra įvaryti į despe
raciją.

(3) “norėdami terorizuoti 
ūkininkus ir atkeršyti tiems iš 
jų, kurie neprisidėjo prie strei
ko, o taip pat atkeršyti jų įsa
kymų nevykdžiusiems seniū
nams, iš anksto tam paruoš
tais ginklais, pavartojo prieš 
juos (ūkininkus ir seniūnus) 
ištisą eilę teroristinių aktų.”

Fašistų valdžia kovoje 
prieš valstiečių streiką var
tojo ne vien kulkasvydžius. 
Greta jų pavartojo buožes, 
dvarininkus ir savo šnipus 
ardyti ir laužyti streiką. 
Dalis tų streiklaužių ir 
streiko išdavikų pernai pa
sirašė žemės ūkio rūmų at
sišaukimą, nukreiptą prieš 
streiką (Gugis, Marijampo
lės apskrity ir kt.). Taigi, 
šis fašistų sprendimas yra 
ginamasis sprendimas: šiuo 
sprendimu jie mirties baus
mėmis gina dvarininkus, 
buožes, savo šnipus ir se
niūnus nuo valstiečių masės 
keršto. -Fašistams išviso 
nesvarbu, ar šie nuteistieji 
yra darę pasikėsinimus. Sa
vo laiku jie yra mirties 
sprendimą išnešę visai eilei 
darbininkų (J. Kasperaičiui 
Šiauliuose- ir kt.), nors 
visai nebuvo įrodymų, kad 
jie būtų šovę žvalgybos 
agentą-provokatorių. Fašis
tams svarbu, kad visa eilė 
jų agentų (seniūnų) ir 
streiklaužių yra gavę tinka
mą valstiečių masės užmo
kestį—ir jie gina savuosius, 
šaudydami kas tik pasisuko 
po ranka.

Viso pasaulio, o ypač Lie
tuvos revoliucinė liaudis ži
no, kad fašistai dažnai, ne
rasdami medžiagos apkal
tinti ir sušaudyti revoliuci
nius kovotojus — patys su
ruošia bombinius atentatus. 
Taip jie elgėsi garsiosios 
“plečkaitijados” laikais. 
Taip jie elgiasi šiandien, kai 
nebegali kalbėti valstiečių 
vardu, kai valstiečiai stoja 
kovon, kaip patys fašistai 
užprotokolavo — už fašiz
mo nuvertimą.

Garuojant sušaudytųjų 
kraujui, fašistai duoda pa
moką: “Tegul ši pamoka 
sulaikys silpnos valios žmo
nes nuo pasidavimo sveti
mai įtakai.0

Ši pamoka, kaip jau pra
džioj minėjau, bus:

Ketvirta — “silpnos va
lios” žmonėms tapti nepa-

atsisakyti laužiamais fašizmo priešais.

Valstietiją ši ir pernykštė 
kraujo maudyklė išjudino, 
silpnavalius pakėlė sukrus
ti — jie ir taip perilgai silp
navaliai buvo.

Penkta — nebepasiduos 
daugiau valstietija ir sveti
mai įtakai. Ligišiol ji pasi
duodavo, eidama į “ūkinin
kų vienybės” komitetus. 
Jaunimą ši įtaka nuvesdavo 
į jaunalietuvius, į šaulius, į 
sporto kliubus. Šiandien jie 
pradeda grįžti ir jų grįži
mas bus audra—audra, ku
ri nušluos fašizmą.

Jie grįžta į revoliucijos 
kelią, į savo įtaką, aplinką 
ir kovą. Tegul žuvusių 
kraujas šį grįžimą padarys 
dar audringesniu!

* * *
Šiam nužudymui fašistai 

pasirengė iš anksto, šio 
nužudymo išvakarėse jie 
pakeitė Ypatingųjų Valsty
bės Apsaugos Įstatų 10-tą 
straipsnį — įvesdami visuo
tiną mirties bausmę.

Apie šį pakeitimą rašiau 
jau jūsų laikraščiui.

Dar gerokai prieš šių ke
turių valstiečių nužudymą 
fašistai varė agitaciją už 
valstiečių šių metų žudynes, 
šmeiždami juos esant Hitle
rio papirktais. Štai balan
džio 28 d. “Lietuvos Nau
jienose” fašistai skelbė: “Į 
Suvalkiją ryšy su ūkininkų 
kiršinimu ir patamsių ele
mentų valstybės turto nai
kinimo darbais, išvyksta 
vyr. policijos referentas 
pulkininkas Šumskis. Iš vi
so nusistatyta imtis griež
tesnių priemonių prieš tuos 
elementus, kurie kiršina gy
ventojus ir dalyvauja bei 
ragina dalyvauti patamsių 
elementų turto naikinimo ir 
grasinimo darbuose. Nėra 
jokios abejonės, kad pasku
tinių laikų išsišokimai yra 
apmokamų užsienio agentų 
darbas.”

Kokios gi tos griežtesnės 
priemonės už pernykščius 
kulkasvydžius — matome: 
žudymai.

Na, o kai kyla apiplėšia
mi darbininkai—kalti Mas
kvos agentai.

Kai kyla valstietija—kal
ti užsienių agentai.

Bet šiais tvirtinimais, 
šią ja šmeižtų demagogija 
netiki nė patys fašistai. 
Štai iš tos pačios “Eltos” 
išėjęs fašistų skelbimas apie 
keturis sušaudytus valstie
čius sako:

“Jie žinojo, kur jie eina, 
ir del to nėra jokių aplin
kybių, kurios jų nusikalti
mą palengvintų.”

Tai štai kaip užsimiršę 
fašistai prieštarauja patys 
sau. Taip, šie valstietijos 
kovotojai žinojo, kad miš
kuose ganiava uždraudžia
ma tam, kad liktų daugiau 
miško, o jį fašistai galėtų 
išdalinti milionų vertės plo
tais — dvarininkams, gra
fams, kunigaikščiams. Vals
tiečiai iš Ilgliškėlių, Sasna
vos, Šilavoto valsčių žino, 
kad jų žemės prijungiamos 
prie miško ir atimamos tam 
pačiam tikslui; valstiečiai 
žinojo dar anksčiau, kad 
Lapenas vagia jų pinigus. 
Jie žino, kad visi fašistai 
vagia ir plėšia, bombarduo
ja ir varžytines skelbia. Jie 
žinojo einą kovon, jie žino
jo padėsią ne vienas ir gal
vas, bet be kovos—jiems ba
do mirtis. Taigi, žudymais 
jų fašistai nebeišgąsdins ir 
nuo kovos nebesulaikys.

Į artimiausias fašistų už
mačias — “seimo” rinki
mus — valstiečiai atsakys 
galinga boikoto banga. 
24-V-36.
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Lith. Americans to Hold Congress
LDS Membership Drive to be Concluded June 15!

a----------------------------------- a

‘Dark Horse’ May Win LDS Trophy; 
New Branch Has Fighting Chance

Luxuries A Bore, Rich 
. Boy Complains

By John Orman (Secretary, LDS Naat’l Youth Committee)
As the LDS Membership Drive nears its end, a hot 

competition has developed for the “skyscraper” trophy, 
which is offered to the youth branch signing- up the 
most new members.

While the leading branches sit
back contentedly, some smaller 
branches in New York are work
ing to take over the lead of 
Brighton Park Chicago, Sparks 
of Chicago, and the Newark 
Lodestars, according to reports 
received in the LDS Natioal Of
fice. It is true, the applications 
from this one branch have not 
all reached the office yet, but 
according to advance informa
tion, they will be in about the 
15th, the final day of the drive.

Four new youth branches were 
organized in the state of New 
York in the last few months of 
the drive. These were in Bing
hamton, Rochester, Richmond 
Hill, and Maspeth is completing 
its branch before the 15th.

One of these has all its mem
bers out almost every night co
vering practically every Lithua
nian home in the city, and ac
cording to a report, is very near 
now to the “big three”. Whe
ther this materializes, remains 
to be seen. Nevertheless, the big 
three (Brighton Park, Sparks, 
and Newark) consider yourselves 
warned!

As this is written, the total 
new members in the National 
Office is approximately 150, with 
more blanks coming in almost 
every day. The branch meetings 
are in an early part of the 
month, and a virtual flood of 
applications for membership is 
expected.

(Continued on Page Two)

Negroes Barred 
from Olympics

held
Dix-

ath-

WASHINGTON, D. C.—Ne
gro athletes are being barred 
from all Olympic trials 
south of the Mason and 
on line.
„ Applications by Negro
letes for participation in the 
Olympic trials to be held near 
College Park, Md., were re
jected by Dorsey Griffith, 
Amateur Athletic Union re
gional track chairman. No 
Negro events are listed on the 
program, claimed Mr. Grif
fith.

Changes of the racial dis
crimination were made by Mr. 
Frank Coleman, chairman of 
the board of athletic control 
at Howard University, Negro 
school.

BEER SENDS BEERLESS
BEER GARDEN TO BIER!

DETROIT, Mich. — “Youth, 
Inc.,” is no more. For when 
demon rum crept into its Beer
less Beer Gardens, the angels 
backed out.

When Mrs. Frederick M. Al
ger, socialite and ex-state liquor 
Board member, and other local 
temperance leaders, formed 
Youth, Inc., they dedicated the 
organization to innocent enjoy
ment. The organization staged 
amateur shows, opened its Beer
less Beer Gardens and invited 
the youngsters' to have a really 
nice time. Mrs. Alger is report
ed to have tossed thousands of 
dollars into Youth, Inc’s, coffers.

But complaints soon came 
from neighbors that the Beerless 
Beer Gardens were noisy and 
disorderly. Horrified sponsors 
discovered that the boys and 
girls carried their own flasks— 
and used them.

The backers withdrew. And 
Youth, Inc. now has a $5,000 de
ficit, 
bill.

with no to foot the

NEW 
of roses 
William 
year old 
Webster, 
know.

Bill 
cause, 
life”.

YORK—Life’s no bed 
for the rich, either, 
Webster 
descendant
wants the

Theille, 15- 
of Daniel 
world to

home be-ran away from
“I was fed up on society 
He left the Westchester, 

N. Y., home of his wealthy pa
rents because he was bored with 
having things done for him by/ 
polite butlers and pretty French 
maids, and wanted to do things 
for himself. Four weeks later1 
William was found in Chicago, 
where he was earning a living 
by selling magazines from door 
to door.”

Routed from his hotel room 
by detectives at 3 a. 
plained he no longei* 
live a life of luxury, 
the fly-cops phoned
tance to the lad’s father, Pres. 
William Theille of the Atlantic 
Investment Company. When told 
his mother had been prostrated 
by his disapperance, Bill deci
ded maybe he would bear the 
burden of being, a rich man’s 
son and go home to comfort his 
mother.

m., he ex
wished to 
Promptly 
long dis-

Cleveland Congress to Demand Re
storation of Democracy to Lithuania

“We, the Lithuanian who have immigrated to Ame
rica, have many a time aided the people of Lithuania 
in the past. They are now appealing to us for help# 
We must extended them a helping hand in their fight 

for a restoration of Democracy”#

A YC Congress to 
Go on Air July 4
CLEVELAND, O. —Young 

America will get an opportu
nity to air its woes—if the 
radio officials don’t back 
down.

LITHUANIAN YOUTH 
PARADE FOR PEACEį

Officers of the American 
Youth Congress who expect 
delegates representing more 
than 2,000,000 organized 
young people to attend their 
Third Youth Congress to be 
held here on July 4th talked 
to radio officials who listened 
and agreed. A special sen
sitive mike on the platform 
will pick uj) the speeches and 
resolutions, as well as extra
neous remarks of the delegat
es.

Such is the call, in part, 
issued to all Lithuanian organi
zations in the United States re* 
gardless of political or religion® 
beliefs. At the present time ini 
Lithuania the fascist govern
ment with Antanas Smetona at 
the head, has forced the living 
standard of the population to a 
very low level and the poor 
peasants and workers barely 
earn enough to live. ■ Beside tha 
economic plight of the Lithu
anians being unspeakable, ' all 
vestiges of democratic principle® 
have been done away with. Any 
party which does not agree with! 
the Smetona government is de
clared illegal. Hundreds of poli
tical prisoners are rotting away! 
in d u n g e o n 1 i k e prisons fol? 
openly voicing 
tion with the 
ment.

their dissatisfac- 
present govern*

the above facts, 
Lithuanian organizations 

in the U. S. are planning a con
gress to be held in Cleveland, 
Ohio, June 20 and 21 in order 
to plan out means and ways of 
helping the Lithuanian peasants 
and farmers in their fight for 
a restoration of Democracy. Tis 
said that many youth organiza
tions are also sending delegates 
to that important congress.

& ,*»?*“**;
uthuanian

The Lithuanian youth of Brooklyn, N. Y. voiced their protdst against war by parading in the 
United Youth Day parade for peace held Memorial Day. The bottom part of the banner is 
obscured by throngs of Lithuanian youth. It reads in full: LITHUANIAN . YOUTH ORGANIZA
TIONS. Other signs read “War anywhere means war everywhere,” “Stop munishion shipments!”

Half U. S. Children Get 
“Outmoded” Education

WASHINGTON. — (YNS)— 
About half of the children in the 
United States, most of them at
tending rural schools, still get 
an “old-time” education, accom
panied by outworn methods and 
administration, according to the 
National Education Association.

Almost 140,000 rural schools in 
the country have only one tea
cher, and 20,000 are two-teacher 
schools, the association reports. 
The average value of school 
property per pupil in cities is 
$353, in rural district, $143. On
ly one-third of teachers in coun
try grade schools have had as 
much as two years’ normal

school training.,

W,

In view of 
mass

NEWS!
NEGRO YOUTH FREiED 

ON ASSAULT CHARGE!

Bulgarian Anti-Fascist 
Students Raise Demands

BROOKLYN, N. Y—An un
confirmed rumor circulating aro
und the National Office of the 
LDS is to the effect that Sparks 
of Chicago sent in four appli
cations recently, giving them a 
lead over Brighton Park. This 
would make a total of 25 new 
members for the Sparks.

LONDON, England—English 
domination of India was hit in 
a resolution passed by students 
at Kings College, London, attend
ing a debate' between their team 
and a combined American uni
versities.

SOFIA, Bulgaria — Bulgarian 
anti-fascist students are conduc
ting a vigorous campaign with
in the government - sponsored 
student organization, Boteff, for 
the election of the executive 
committee. The platform of the 
anti-fascists demands the inde
pendence of student organiza
tions and the re-establishment 
of academic liberties. They are 
reported to have a good chance 
of winning.

BIRMINGHAM, Ala.—He did 
not commit the crime he wa® ’ 
charged with. The jury found 
him not guilty.

That’s not news, but it is new® 
when the defendent is Negro* 
when the crime of which he id 
accused is “assaulting a white 
woman” and when the jury is ini' 
a southern state with an unsa- ’ 
vory reputation because of the 
Scottsboro case and countless 
others.

Charlie Render, the 21-year-old 
Negro youth, was declared) not 
guilty by a jury which delibera* 
ted but 40 minutes. The de
fense was able to prove that 
Render was working on his Wit • 
A job at the time the woman! 
was attacked. Newspapermen, ? 
racking their brains, decided thaw ',į 
“for the first time in the known . 
history of Birmingham, a young J 
Negro was acquitted on th® •’ 
charge of assault 
been identified by 

man complainant.”

after hi 
a white
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He Almost Felt Happy
By CHARLES BRADFORD

snow on 
running 
over his 
snow on

sir, I’m hungry sir and 
want to stay while it’s

you going to get out of 
said the second
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THROWING THE
He wore a heavy overcoat and 
gloves and had a woolen neck
piece bound around his throat. 
He walked very fast.

The boy crossed the street and 
intercepted the man.

“Mjster,” said the boy. “Say 
mister.”

“No,” said the man, hurrying 
to pass the boy. “No. Nothing 
doing.”

The boy tried to hit the man. 
He shoved the man, hitting his 
shoulder, and the man, caught 
off stride stumbled and fell into 
the snow-filled gutter.

The man screamed and.rgot to 
his knees. He screamed again, 
trying to run in his knees, terri
fied from the shove the boy 
gave him and also being terrified 
because it was nearly midnight 
and even though the police sta
tion was only a block, terrified 
too because this was a bad part 
of town.

He screamed again.
“I hit you,” said the boy. 
“Police!” screamed the man.
A policeman came running 

with his gun in his hand.
“I hit that man,” said the boy. 

“I hit him with my 
him1 in the face!”

The boy made no 
The policeman threw 
ice on the sidewalk
the, boy raised up the policeman 
threw him again. This time the 
boy did not raise up.

*

Hungry
Groom: “At last, my dear, we 

are really and truly one.”
Bride: “Theoretically, yes, but 

from a practical standpoint it 
will be advisable to order dinner 
for two.”

Stricler
The captain, taking inspection, 

noticed Private Brown had no 
tooth brush.

“Where’s your tooth brush?” 
he demanded.

“Here, sir”,'said-Private Bro
wn, producing a large scrubbing 
brush.

“You. don’t mean to tell me 
you can get that thing into 
your rpouth?” shouted the cap
tain angrily.

“No sir”, replied Brown, with
out changing his expression. “I 
take my teeth out”.

the second officer said to the 
boy, “Get out kid!”

The boy waited, standing with 
the melting snow in his hair—

“Get out kid!”
“But,

I only 
night.”

“Are
here, kid?” 
officer. He got up from his 
chair and walked around the 
counter toward the boy. The boy 
drew back.

“Get—beat it!”
The boy turned and went out 

and the wind came in, chilling 
the room. In two minutes the 
room was warm again. The offi
cers sat still in their chairs and 
listened to the broadcasting
radio.

The second officer lit a cigar. 
He said, “My

♦

Then What!
A man wandered into a tennis 

tournament the other day and 
sat down on the bench.

“Whose game?” he asked.
A shy young thing sitting 

next to him looked up hopefully.
“I am”, she replied.

The two policemen in the sta
tion saw the boy. The boy came 

. in and stood in a comer and 
: waited. The two policemen sat 

in their chairs listening to the 
radio calling and only watched 
the boy out of the corners of 
their eyes. He stood on, standing 
in the corner with the 
his hair melting and 
down his forehead and 
face. Also there was
his shoulders. This snow melted 
iquickly from the heat in the 
station.

“What’s he want?” said one 
policeman to the other.

The second policeman shrugged 
his shoulders.

“What you want kid?” said 
the first policeman.

The boy didn’t answer. He 
looked at the floor. He didn’t 
want to cry in front of the 
officers.

“What you want there kid?” 
“Say, kid,” said the second 

policeman, “what you want?”
* ♦
boy said,

God.”

boy was

“I’m any

you want?” said the boy. “I hit
fist. I hit

I

■W
forget your address.

*
you want to stay here

AT UMOCV ^FADQUART-eRS

resistance, 
him to the 
and when

did you hit him for?” 
cold,” said the boy. “I

cold,” said the boy. 
so I could go to jail.” 
liar,” said the second

the 
the

1

rea- 
the 
you

can’t
Ele-

rd

cry for,” said the 
I want to cry like 
Suddenly he was 
and was unable to

in
in
it was

ride with Bill anymore, 
must have something 
attractive, for the likes 

with him. It must be his

the sobs. He was 
to cry in front of the wonder why Anges doesn’t 

to
I 

like 
Albert 
that is 
to ride
flashy tie. Bill should also get 
some flashy ties or else...

* ♦

Theresa, you better 
the cop on the corner, 
stay out too late

YOU

► TH’ OFFICERS

ORSANI^EO

BY G.UM,

$

SENO A LIST

IM NAUCH
OBLIGED TO

YOU. SNOOP

NATIONAL

THAT' O

SNOOP!
SURE

hkre!,..uet me

BAT THAT
LIST OUT FOR

YOU \N NIQ
TIME ATALLARS

BUSY? NA AKIN OUT A

LIST, HUH?

Finally the 
told, sir.”

“Well what
i' “I’m cold. I wanted to stay.” 

“What you want to stay here
Jor?”

“I’m cold and I’m hungry—.” 
The boy cried, his face puckering 
and his lips drawing back and 
his throat pulling from trying 
to stop 
ashamed 
officers.

“What 
for?”

The boy cried more now.
“Hey kid, shut that up,” said 

the second officer. “Shut that 
bawling!” He spoke sharply and 
the boy stopped crying suddenly.

“It’s—it’s so damned cold out
side and I’m hungry and I 
ain’t had a thing to eat for a 
whole day and I wanted to go 
to jail.”

“Nah. You can’t do that,” said 
the first officer. “You ain’t done 
nothing. You can’t go to jail just 
to get something to eat.”

The second officer said some
thing to the first officer. The 
first officer shook his head, but

Outside the 
snow again after being 
snow all day and now 
eleven o’clock and getting near 
midnight.

For a while he "stood by the 
wall of the station and the wind 
blew up the street carrying the 
snow and sleet and the snow 
and sleet stung the boy’s hands 
as he held his coat collar tight 
to his throat.

“What’d I 
boy, “What’d 
that for—.” 
crying again 
stop.

“I’m just a damned baby,” 
said the boy-—“Damn you stop 
that: bawling!”

The boy cursed himself and 
told: himself to stop crying, that 
he was eighteen and old enough 
to be a man and old enough not 
to cry any more and that only 
damned 'babies cried and asking 
himself why he cried in front 
of the policemen.

He walked away from the 
station house wall and down the 
street with his back to the wind 
and the snow and sleet it car
ried. He walked until he came 
to the next corner.

He saw a man coming down 
the ■ street. The man carried a 
brief case and walked very fast.

*
After that the policeman took 

the boy up to the station and 
the man with the brief case 
camę also, ^till badly frightened.

“He was’ just in here,” said 
the first policeman.

“He was just in here, wanting 
to spend th night in jail.”

“He’s a bad one,” said the 
policeman that brought the boy 
in. I

“He hit me,” said the man 
with brief case. “He askfed me 
for money and when I refused 
him, sit me and knocked me 
down. I think he hit me with a 
rock. ' I think he had a gun. I 
think he might have hit we with 
the gun.”

“Did you hit this man?” said 
the first policeman.

WELL, I’LL
BE

HELLO, PETE.’ I’LL SAY.
MEMBERSHIP

DON'T YOU 
RIDE ALONG WIT* 

'ENA? . YOU'VE 
BEEN WORKING 
HARO AN ' 

LL DO 
GOOD

YOU

I'M MUCH OBLIGED 
TO YOU!!

BOY, TWS is a
BREA*’

...I'LL CARBON COPY

hands 
TODAY!

Good Reason
Judge: “Are ydu certain that 

the defendant was drunk?”-
Officer: “Absolutely, sir.”

Judge: “Why are you so sure? 
Could you have been mistaken?”

Officer: “Well ,1 saw him put 
a penny into the telephone box, 
then look up at the clock on the 
City Hall and moan: “My gosh, 
I’ve lost fourteen pounds!’”

“Yes,”
him.”

“What
“I was

was freezing to death.”
“That don’t give you any 

son to hit a man,” said 
second policeman. “What’d 
do with that gun? e

“I didn’t have any,” said the 
boy.

“Yes, he did,” said the man 
with the brief case. “He threw it 
away.”

“I was
“I hit him

“He’s a 
policeman. ♦ * *

The boy did not cry now. It 
was done. There was no good in 
crying and therefore he did not 
cry, he st.ood and listened to the 
three policemen and the man 
with the brief case. He finally 
said, yes, he had had a gun. He 
said this because he wanted 
them to let him alone. He was 
very exhausted. He knew he had 
fever. He also knew he wouldn’t 
have to go out into the snow 
again. He almost felt happy.

HELP YOU!.... I'LL
YEH-GOTTA

HEAD-
QUARTERS.

Wyoming Octette
- News

I wonder why Theresa missed 
the last practice. I bet Fritz 
keeps her out too late the night 
before, 
watch 
(Don’t 
more).

I wonder why Eleanor 
go out on Sunday night, 
anor, you better tell Georgie to 
stay home once in a while, or 
we girls will see that Georgie 
will

I wonder what Agnes put in 
one certain piece of fudge, for 
Lucy and Bertha were fighting 
over it. Bertha didn’t eat 
enough spinach so she lost the 
piece of fudge. Agnes, you bet
ter not' make anymore fudge, 
for the fight will be bigger next 
time, and, Bertha, eat more spi
nach. Lucy, you better’ not be 
too smart with your bicycle dr 
the big fat cop will be after 
you.

Secretary of Octette, 
Bright Eyes.

BE FIN

T MUCH

IN'.

UNION
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Elections in a Soviet America

IN A SOVIET AMERICA', among the candidates to 
government offices would be Jimmy, the eighteen- 

year-old .weaver, who works alongside of you in the 
Wood Mill; or there would be Mary, the nineteen- 
year-old blonde haired girl who works with you wind
ing coils in the Victor Radio plant; or there would 
be Jack, the husky, twenty-year-old Negro youth, who 
worked in the tool and die department of the Ford 
plant. They would be people you knew, people who 
worked with you—young people like yourself. Per
haps even you, yourself, if you had shown yourself 
to be a good, conscientious Socialist worker, would be 
nominated for some high office of trust in the wdrk- 

. ers and farmers’ government. ;,

From the bench to high governmental office, 
this would be the road for the youth of Soviet Ameri
ca!

I
The young workers themselves will also be in

volved in the management of industrial plants through 
shop committees. Everyone working in. a given shop 
will have his voice about improving its management 
and the safeguarding of the workers’ needs. Any 
young worker will have the opportunity to become a 
factory director.

Under capitalist conditions, sex, marriage, and si
milar questions are burning ones. Because of pover
ty, hundreds of thousands of young people cannot 
afford to marry. If they are daring enough to mar
ry, they cannot afford to have any children. Living 
under a Soviet government, the economic barriers to 
marriage would be 
all young workers 
life, marry young, 
bringing them into
lead a happy, full life.

By abolishing the present bigoted and barbarous 
prohibitions on sex teachings, our Soviet government 
will enable every young person to know the things 
that are taboo under capitalism—but which the youth 
found out anyway in undesirable ways, and in a vicious 
form.

removed. It will be possible for 
and farmers to live a normal 
have children without fear of 

a world of starvation, and thus

News Briefs from the USSR

country are under 25 years

established by the Soviet 
regions are manned prin-

AUTOMAT cafeterias will be opened in a number 
of cities during this summer, three in Moscow and 
one each in Leningrad and Kiev. The equipment has 

been purchased in the United States.
Young women workers comprised -43.7 per cent 

of the total employed youth in 1935. 1930 their share 
was only 31 per sent.

More than half (56 per sent to be exact) of all 
the tractor drivers in the 
of age.

The Arctic stations 
Government in the Polar
cipally by youths. 548 persons out of a total of 699 
belong in that category.

Parachute Jumping doctors are being trained at 
the Moscow Central Aeroclub. A detachment of 34 
men and women medical students of Moscow Univer
sity have been trained to use parachutes so that ur
gent calls for help from places where landing is diffi
cult may be met by the air medical service.

A billion rubles for salary increases to teachers 
has just been appropriated by the Soviet Government. 
The increases affect all teachers of elementary, mid
dle and normal schools and begin from April 1.

Southern hospitality in the Soviet Union. 'The 
collective farmers of Kabardino-Balkaria will repeat 
the example of last year and plant a number of 
acres of melons along the local highways for the 
benefit of travelers and passers-by. Small retreats 
will be built on both sides of the roads where the 
weary traveler may rest, enjoy the succulent fruit and, 
if necessary, stay overnight, free of cost.

46raAam Lincoln on the Supreme Court of the United States
“The candid citizen must confess that if the policy of the government upon vital questions affecting the 

whole people is to be irrevocably fixed by decisions of the Supreme Court... the people will have ceased to be 
their own rulers, having to that extent practically resigned their government into the hands of that eminent 
tribunal.” — ABRAHAM LINCOLN, First inaugural, March 4, 1861

THE STUFFED SHIRT TRIBE
The Camera Eye

Beauty Hints for Fems
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“That’s the boss’s son—he’s learning the business 
from the bottom up.”

By A. FEM
Rouge... What is it?

ROUGE is a coloring matter for the cheeks. That’s 
'what most of us would answer. Is that suf

ficient? I think not. It is very important to know 
what rouge consists of and whether it is good or 
harmful for your skin. It is also good to know what 
brand to use.

According to “Skin Deep” and Consumers’ Re
search:—The usual formulas for dry cake rouge in
clude talc, zinc oxide, rice starch, precipitated chalk, 
coloring and some binding agent to hold the ingre
dients in cake form. Aniline dyes, derived from oal 
tar, are used extensively as the coloring matter in 
rouge. Very little is known about the action of these 
dyes on the human body and they are considered 
harmless except ih some cases when a person is very 
sensitive to those dyes and then some harm may be 
done.

Consumers’ Research had a number of popular 
brands examined for orris root, rice powder and dan
gerous metals such as lead and barium. The rouges 
tested—Carrot, Coty’s Houbigant’s, Kissproof, Max 
Factor’s, Outdoor Girl, Pompeain, Bloom, Princess Pat, 
Three Flowers, Ybry—were entirely free from any 
and all undesirable ingredients and are believed to be 
entirely safe to use. All with the exception of Houbi- 
gant, however, were found to contain coal tar dyes.

Lip Stick?—Watch for the next issue!

- True Enough!
By H. K.

Down South “Yankee dime” and “Quaker nickel” 
are slang expressions for a kiss and “Dutch quarter” 
signifies a hug...

Till Mussolini buted things wide open, Addis Aba
ba enjoyed the lowest cost of living of any world

• capital. The best cuts of beef retailed at one and one- 
half cents a pound and fullsized chickens at eight of radium, 
cents each.

They must wear raccoon underwear the year 
round on the planet Jupiter. Anyway, the tempera
ture up there is estimated to be 270 degrees below 
zero. >

A small patch of gray matter in your brain, 
about the size of. a nickel, contains the meaning and 
pronunciation of every word you know.

War in the Films
QPY AND WAR films are on the rampage agaięj

And, vaguely sensing the precarious political si* 
tuations which may at a moment’s notice unleash terri* 
ble destruction, I get a sinking feeling in the pit if 
my stomach, when I think of the millions of naive 
souls who will see these films dealing with delicate 
themes in a none—too—satisfactory manner. For, 
at best, these pictures, perhaps unconsciously, glorify 
or romanticize events and personalities. The new 
batch of films concern Alfred Nobel, the inventor of 
dynamite and Basil Zaharoff, mightiest munition^ 
maker, responsible for contriving more wars than 
any man alive. More, Sylvia Sidney is in England 
making a spy film called “Sabotage”. Another Eng*' 
lish spy film “Secret Agent” will' be shown here sooft.

Death in the Studio
The lid on the casualties and deaths of work* 

men and extras employed in studios seems to bd 
blowing off with a vengeance. Last week, this column 
mentioned the extras who -were prostrated by the' 
blazing sun. This week, we learn that workers were 
electrocuted on a construction job at Paramount! 
Studios. A plumber was killed at Twentieth Century* 
Fox when a 9 foot ditch caved in. 25 extra play* 
ers, working on M.G.M.’s “We Went To College” werei 
stricken by food-poisoning traced to box lunches gi* 
ven them by the studio. Naturally, the blame can* 
not be laid directly at the door of any one official 
or executive, but this much we would like to know; 
will those $3.20 a day extras, and the families of the' 
dead workmen, received the compensation due them?! 
Grave doubt is amply justified, when we learn thati 
Paramount paid a measly $451 to the estate of a marį 
who was killed when his car collided with 
carrying material for “Texas Ranger”, on 
in New Mexico.

a truck 
location!

curb'
All

A Bedtime Story
Publicity agents far outshone themselves 

ing glowing publicity stories about Baby Le Roy, 
infant who starred in Chevalier’s “A Bedtime Story”*'
Now, the hue and cry having died down, and Baby Ld 
Roy no longer a box-office magnet, that much-touted 
seven-year contract, which was to have insured thd 
baby’s future education and welfare, has been quietly; 
cancelled. Time rushes on apace for the producers* 
It must if they cancel a contract four years before thd 
normal span of its life; and the contract of a baby 41 
that.

Nosing Around Behind the Scenes
Budapest officials evolved a new plan ■ to 

the importation of American and British films, 
exhibitors were ordered to show only one feature; 
picture on a program, thus restricting the demand* 
Merle Oberon and Davids Niven had clauses in theilT 
contracts which forbade jmarriage without consent of 
the producer. So they had to beg for permission tq 
marry from high-priest .. Sam Goldwyn (bom Gold* 
fish), A birthday gift for W. R. Hearst was the em« 
phatic “NO” of French- officials to his plan of mak* 
ing a French edition of -Metrotone News. Producer! 
Sol Wurtzel of 20th Century-Fox sure is a big-heart* 
ed guy. He’s on the board of the United Jewish Wei* 
fare Organizations. And when that outfit puts on a! 
campaign for funds, Wurtzel calls in all Jewish writ* 
ers on his staff and tells them they have to contrfc 
bute two day’s pay to charity.

Chit-Chat
Irene Dunne will play Eve Curie, the discov.e$ 

Henry Annetta’s been in the movies 
thirteen years. Claudette Colbert had a violin de Jr 
cated to her. Sir Guy Standing was a mate on d 
windjammer. Alison Skipworth has chicken farm* J

I
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Shenandoah 
Žiežirbos

Hi-hoo, everybody! Seems as 
though we’re in for some nice 
weather. Lyros choristers are 
looking forward to some big 
times this year. We expect a 
fair enough deal and hope 
we get what we’re looking for
ward to. Oh my! Better* looking 
forward to my work. Let’s go! 
/With a bang!?!?).

Well, practice was pretty well 
attended last Friday evening. 
•The weather was just mild 
enough and the songsters were 
in just the right mood and did 
fairly well. (With a few altos 
absent).

Not much excitement around 
the place. Everything seems so 
quiet. Well anyway we should 
be glad that thing are going, 
so well seems as though we’re 
going to get somewhere in the 
very near future by the way we 
are going now. (You know, 
there’s a time and a place for 
everything.)

Extra! Extra! Take note of 
this:—Lyros Chorus member
ship must be increased starting 
right now. We hope that some 
of you who are not members and 
live in or around Shenandoah, 
would come in and join up with 
us. There’s no charge no red 
tape—everything is free. All 
youth who are interested are 
requested to join.

'Dark Horse’ May Win 
LDS Trophy

(Continued from Page 1)
The activity of the new branch, 

most recently formed, merely 
proves that where effort is made, 
and branch members cooperate, 
the drive is bound to be a suc
cess. If all youth branches give 
a final tug at the membership 
drive, we shall not only reach 
the necessary quota—200 by the 
time the official organ, TIESA, 
way toward 300 which we expect 
to approach when the final sta
tistics are published.

Let’s pull together these last 
comes out, but even begin our 
few days! Let us reach the 
three hundred new member 
mark! Remember, there are on
ly a few more days till June 
15th when the membership drive 
will end. Three will be no exten
sions this time, according to the 
LDS Executive Secretary, Helen 
Jeskevich.

This appeal for immediate ac
tion is extended to some branch
es which have made a surpris
ingly low showing. The following 
are among them: B’klyn, Build
ers; Cleveland -Leaders; Rose
land, Ill.; Marquette Park, Chi
cago (Which won a recent 
drive); Waterbury, Cohn. (The 
home of Clem Strauss, the LDS 
Vice-president); and several 
others.

‘DANGEROUS RADICAL’
ADMITTED TO BAR

SAN FRANCISCO — Aubrey 
Brossman scored a knockout 
blow over the California Ameri- Shall a “dark horse” win this

Hartford, Conn. 
News

Last Wednesday the members 
and friends of the Laisves Cho
rus held a party after chorus 
rehearsals. It was well attended 
and an enjoyable evening was 
spent by all present. The out
standing events of the affair 
were: Annie Martins warblings 
over the “Little Brown Jug”; 
two helpings of ice cream for 
the more deserving of the fe
male choristers; Karl’s bum 
puns (with the slight inclina
tion of the eyebrows) and plans 
to be or not to be in the case 
of New York versus Maynard, 
Mass. We still don’t know who 
will win and are waiting to hear 
where the other Conn, choruses 
will travel for the “Laisvė” pic
nic. Let us know!

in New Haven at the picnic this 
Sunday, June 14, at exactly 3 
P. M. The place will be told 
to members beforehand. All the 
members of the distric commit
tee are asked to please be on 
time so we could make plans for 
sending six athletes to Roches
ter, elect a sport committee, to 
select the athletes and plan for 
a general deelgation to our Na
tional LDS Convention.

Congratulations to the editors 
of Brooklyn’s new paper “The 
Echo”. This is a real find and 
an exellent idea for all others. 
It is attractive newsy an<J would 
be just the thing for a youth 
branch or chorus. Good work, 
Mr. Editor, long life and suc
cess to the “Echo”.

It seems as though all around 
the country there’s something 
like a picnic or party going on. 
Well, our chorus is finding out 
that they are not going to be 
left behind this year, as it is 
being engaged for quite a num
ber of affairs throughout the 
summer months. They usually 
turn out a huge success no mat
ter where they sing. More po
wer to you, choristers.

can Legion when the state 
board of lay examiners decided 
to admit him to the bar. Gross
man, an honor student while at 
the University of California law 
school, had been accussed of be
ing a “dangerous radical” be
cause of his membership in the 
National Student League while 
an undergraduate.

trophy? It is being given to the 
youth branch which shall get 
most new members in the pre
sent drive. So far Brighton Park 
(Chicago) leads the nation with 
Sparks (Chicago) and Newark 
close behind. There are rumors 
of a “dark horse” in New York 
which is piling up new mem
bers to beat the “big three.”

Two delegates from chorus 
have been picked and are going 
to be sent to the Anthracite Re
gional Youth Congress which 
commences in Wilkes-Barre, Pa., 
Sunday afternoon, June 14 at 
l::00. This congress is going to 
be one of the greatest held and 
all, youth organizations and clubs 
around the anthracite region are 
sending delegates to attend.

Nice going, Stunneli, you’re 
doing fine. Thank you for the 
nice time Friday. You 
are a fine sport and 
chorister.

certainly 
a good

Well, better say so 
present. Will be 
soon again.

long for 
seeing you

“Toots”,.

Detroit Lithuanian Radio 
Artists Change Time

DETROIT, Mich.—The Lithu
anian Radio Artists of Detroit 
who have been broadcasting for 
five weeks now are announcing 
a change in their time schedule. 
Instead of Sunday at 12 o’clock 

•noon the program will be heard 
on Saturdays at 9:00 p. m. be
ginning June 13.

The Lithuanian Radio Artists 
are rapidly gaining great favor 
atnong the Lithuanians of Det
roit. Already it is the most po
pular Lithuanian radio program 
in Detroit. The program is di
rected by Alex Wesley, well- 
known Detroit Civic Opera sin
ger, and is announced by J. J. 
Butkus, popular radio announcer.

Tune in every Saturday
evening at nine, WJBK (1500
kilocycles). They invite your
comments. Address your letters
to “Lithuanian Radio Artists,” 
WJBK, Detroit, Mich.

AX &

The question of the picnic in 
June 14 at “Indian Grove” in 
New Haven has caused a great 
deal of unrest among the young
er set in the chorus. According 
to the decision of the district 
made last winter, all of the 
Conn, choruses were to parti
cipate in all district affairs. But 
then comes the side of the adult 
members who hold that the fact 
that we refused the invitation 
was reason enough to exclude 
the chorus from the program 
and advertising. Matters are 
now at a standstill—half of the 
choristers wanting to partici
pate, the other half objecting. 
The committe for the Sūnų ir 
Dukterų picnic were informed of

We wonder: Who really origi
nated “Tu nutz...” What was 
the realreason, for Dannies va
cation to a New Jersey health 
resort... Why Bea Kukanskis 
blushed upon seeing Charlie 
Kwarren... Why Bruno and his 
favorite phrase “circumstances” 
get along so well... Where all 
the good-looking male choristers 
came from in Waterbury (Are 
there anymore at home like 
you ?)... Why is it such a ple
asure to talk business in a four 
some at picnics... For how long 
Straussie, the younger, will get 
away with those flashy sox... 
Who arranged that particular 
piece of flaming entertainment 
for us last Sunday at Lake
wood ...

See you all Sunday, at Indian 
Grove, New Haven.

B. R
all district picnic dates far in 
advance and yet they proceeded 
with the arrangements. Happen 
what may, this is a serious si- 
tutation and this matter must 
be settled at once.

Due to “circumstances” the 
LDS District Comm, failed to 
meet during the month of May. 
So we’ve arranged for a meeting

Young Anti-Nazi to be 
Deported to Germany
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NEW YORK—Immigration au
thorities will deport Otto Richter 
to Germany, June 12, according 
to notice received by the Ameri
can Committee for Protection of 
the Foreign born from Byron H. 
Uhl, district director of immi
gration.

Richter, 21-year-old anti-Nazi, 
escaped from Germany following 
the Reichstag fire, after he rq^ 
ceived a severe beating adminiš 
tered by Hitler’s storm troopers. 
Should he return to Germany, 
officials of the American Com
mittee said, he faces amost cer
tain death. Richter was arrest
ed in San Francisco during the 
1934 general strike and held by 
immigration authorities for de
portation.

Authorities charge him with 
illegal entry to the United 
States. Richter is married to 
an Ameican citizen, and on that 
basis carried his case to the fe
deral authorities. The American 
Committee declared his case a 
“hardship case” because of his 
marriage to an American citi
zen, and pleaded he be allowed 
to stay in the United States un
til the passage of the Kerr-Cool
idge Bill.

Unless there is a last-minute 
change by officials, Richter will 
sail from this country for Ger
many, June 12, aboard the S. S. 
Western Land. The American 
Committee announces it is not 
finished with the case, and is 
urging organizations to send te
legrams and letters of protest 
to Secretary of Labor Frances 
Perkins.

80,000 SCHOOL CHILDREN 
HAVE POOR HEARING

CSoNNA 
ADVISORY ©o*t> WttV

NEW YORK CITY — More 
than one out of every ten school 
children in New York City have 
potentially defective hearing. Of 
the 763,000 children examined 

» by WPA research workers, about 
80,000 were found with possible 
impairments of one of both ears. 
In addition, 55, 584 children had 
ear ailments calling for medical 
attention, although their hear

ing so far is undamaged.
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BOSTONO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Masinis Mitingas prieš 
Juodąjį Legioną

Šį penktadienį, birželio 12 d., 
O’Connell svetainėje, 184 Dud
ley st., Roxbury, įvyksta masi
nis mitingas prieš Juodąjį Le
gioną. Mitingas šaukiamas pa
žangaus Bostono Jaunimo var
du, ypatinga apgarsinimų for
ma: “Summons” arba paliepi
mais būti teisme. Atrodo, kaip 
tikrieji teismo paliepimai, ant- 
galviu “Youth Court of Bos
ton”. Skundėjai — Jaunimas; 
kaltininkas—Juodasis Legionas. 
Kaltinimai: žmogžudystė, tero
ras ir namų deginimas; naiki
nimas civilių laisvių ir užpuo
limas ant Amerikos žmonių na
mų ir gyvasčių. Sulyg garsini
mų, bausmė už neatsilankymą 
į šį visuomeniškąjį teismą, kai
po už apsileidimą atlikti savo 
svarbių socialių pareigų del sa
vęs ir savo draugijos, gali būti 
visiškas pavergimas po fašistų 
diktatūrą.

Taip ištikrųjų yra ir taip ga
li būti, nes Juodasis Legionas 
yra vėliausias kapitalistų pada
ras prieš Amerikos darbinin
kų klasę, todėl visų privalumas 
dalyvauti šiame mitinge ir ko
voti prieš juodosios giltinės pa
vojų. Įsitėmykite, šį penkta
dienį, 184 Dudley St., Roxbury. 
Visi dalyvaukite.

Nukeltas Parengimas
Naudar siunčiamų delegatų į 

Lietuvių Kongresą Clevelande, 
buvo rengiamas bendras LDS., 
Am. Liet. Pil. Kliubo ir LDS. 
jaunuolių kuopos piknikas bir
želio 21, bet šis parengimas ta
po nukeltas vėlesniam laikui, 
kadangi tą dieną įvyksta didelis 
Keistučio Dr-jos piknikas, ati
darymui naujai pastatytos sve
tainės savam darže, E. Ded
ham, Mass. Tikimasi, kad Kei
stučio Dr-ja tinkamai įvertins 
šį pasitarnavinrą del jos labo. 
Tai pagirtinas žygis, nes kuo
met mūsų organizacijos pasi
stengs taip viena kitai pagel
bėti, jų parengimai bus pasek- 
mingesni. Linkėtina, kad šį 
pavyzdį visi pasektų.

Fotografuojasi Vaiky 
Mokyklėlė

Ateities žiedo Draugijėlė nu
tarė nusitraukti savo mokyklos 
studentų paveikslą. Geo. Stu- 
kas Studio apsiėmė nufotogra
fuoti veltui. Širdingai ačiuoja- 
me už tai p. G. Stukui,- kuris 
mūsų vaikučiams suteikia tokią 
gražią dovaną, ir raginame mū
sų visuomenę nepamiršti Stuko 
Studijos, kuomet kam reiks pa
sidaryti savo paveikslus—visa
dos kreipkitės pas Stuką.

Taipgi šiuomi kviečiam, ko
misija ir mokytojas, kad į se
kančios subatos pamokas, birž. 
13, susirinktumėt visi mokiniai 
ir jūsų tėvai. Ateikite sykiu į 
pamokas, kur nutarsim, katrą 
subatą eisime nusitraukti pa

PATERSON, N. J.

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių ūkesų 

Neprigulmingas Pašelpos 
Kliubas

NEDĖLIOJĘ

Birželio (June) 14
SAUR’S VILLAGE
PICNIC GROUNDS
High Mountain Road 

NORTH HALEDON, N. J. 
Pradžia 10 vai. ryto ir trauksis iki 

vėlumos naktj
Gerbiami Patersono Lietuviai ir 

Lietuvaitės! Nepraleiskite šios 
progos. Būtinai dalyvaukite šiame 
didžiausiame piknike. Nereikia jū
sų agituoti, kada šio Kliubb įvyks
ta didžiausi piknikai, privažiuoja 
iŠ visų apylinkių publikos. Taigi 
ir birželio 14 <1. būkite visi ir 
visos ant Saurusevičiaus l’arko. 
Muzikė bus gera ir įžanga tiktai 
25 centai.

1 ■ ■■■ —»■, .1. .1 . fa 

veikslus. Sykiu su tėvais pasi
kalbėsime apie mokyklos užda
rymą—vakacijų sezoną. Pamo
ka įvyksta 10 valandą ryte, su- 
batoj, 376 W. Broadway, So. 
Boston.

Kviečiame, kad visi lietuviai 
leistumėt savo vaikučius ir 
mergaites, nuo 6 iki 15 metų, 
mokintis lietuviškai skaityti, 
rašyti ir dainuoti. Mokytojai 
yra geri. Dainuoti mokina Ele
na Žukauskaitė; skaityti ir ra
šyti—Frank Stapuras-.

Komisija.

Detroit, Mich.
Skelbia Kovą Juodajam Legi- 

jonui (Fašistam)
Civilių Teisių Gynimo Lyga 

ant greitųjų sušaukė konferen
ciją 6 d. birželio. Svetainė bu
vo pilna delegatų. Atstovavo 
unijas, kliubus, bažnyčias, mo
kyklas, ir daugelį šiaip orga
nizacijų ir profesionalų žmo
nių. Teisėjas H. O. Brine, ati
darydamas konferenciją, savo 
įžanginėj prakalboj pareiškė, 
taipgi ir dauguma delegatų pa
reiškė sekamai: “Mano ir vi
sų Detroito žmonių dabartinė 
užduotis, tai kova, kad sunai
kinti kylantį fašizmą Amerikoj. 
The Black Legion, Silver Shirts 
ir tam panašiais vardais pasi
vadinę fašistai, ir jų rėmėjai 
teroristai, naikina viską. Per 
paskutinius du metu vien tik 
Detroito apylinkėj jie nužudė 
10 žmonių, daugiausia unijis- 
tų kovotojų. Išsprogdino ar su
degino 13 namų, ir jokia at
sakomybė už tai juos nepalie
tė; net ir tyrinėjimai nebuvo 
pravesti iš valdžios pusės. To
dėl, kad patys valdininkai esti 
nariais, arba jų rėmėjais. Da
bar, kuomet žmonės tiesiog su
kilo prieš teroristus, tai Det
roito valdininkai paskyrė vieno 
žmogaus “džiurę” tyrinėti Juo
do Legijono organizaciją. Ty
rinėjimas eina prie uždarytų 
durų. Tokis tyrinėjimas buvo 
pravestas keturių nušautų prie 
Fordo dirbtuvės darbininkų, 
vadovaujant Fordo mušeikų va
dui II. Bennet, bet žmogžu
džiai ir po šiai dienai nesu
rasti. Toks tyrinėjimas yra 
paslėpimas žmogžudžių ir tero
ristų.”

Todėl nutarta reikalauti fe- 
deralės valdžios paimti tyrinė
jimą į savo rankas, nubausti 
teroristus ir jų vadus ir išnai
kinti fašistų organizacijas. An
traip mes susilauksime hitleriz- 
mo Amerikoj.

Iš delegatų raportų pasirodė, 
kad Detroito apylinkėj yra la
bai daug mirtinai nuplaktų 
žmonių, kurių šeimoj bijoda
mos terorizmo, slėpė nuo val
džios ir žmonių. Kovos vedimui 
suaukauta ant vietos arti dvie
jų šimtų dolerių. Nutarta šauk
ti masinius susirinkimus, orga
nizuoti bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą.

Vienas augštosios mokyklos 
profesorius sušuko: “Gerbia
mieji! Mokinkimės mes iš Is
panijos ir Franci jos darbinin
kų”.

Pirmas tokis masinis susirin
kimas įvyks penktadienį, 12 d. 
birželio 8 v. v. Cass Technical 
High School. Organizacijos, 
siųskite delegatus, dalyvaukite 
pavieniai, ir šiaip visi Detroito 
lietuviai.

šeškupis.

Bridgeport, Conn.
Trumpas laikas beliko iki 

išvažiavimo Conn. Valstijos 
Darb. Organizacijų apskričių, 
kuris įvyks nedėlioj, birželio 
14-tą, 1936 m., Indian Grove 
Park, West Haven, Conn. Bet 
spaudoj mažai kas rašoma, 
kaip rengias plačioji lietuvių 
visuomenė.

Bridgeporto lietuviai yra 
prisirengę skaitlingai dalyvau

ti šiam pirmam vasaros išva
žiavime, kad davus pavyzdį 
del kitų, miestų. Yra rengiama 
2 busai.

Jaunuolių Choras sudainuos 
gražių dainelių, palinksmins 
visus, kurie dalyvaus šiam su
važiavime. Pagirtina, kad 
New Haven o rengėjai, atsi
lankydami pas mus, padarė 
užkvietimą plačiai visuome
nei. Todėl daug privartiniais 
automobiliais rengias važiuoti. 
Vietiniai draugai, kada tik 
darbuojas, niekados neatsilie
ka nuo kitų kolonijų.

Bet čia reikalinga pasidar
buoti visų miestų veikėjam, 
kad padarius šį išvažiavimą 
vienu iš pasekmingesnių.

Bridgeporto lietuviai, kurie 
norite važiuoti busu (50c 
kiekvienam nuvažiuoti ir at
gal), žinotina, kad busas su
stos pas Lietuvių Jaunų Vyrų 
svetainę, paliks Bridgeportą 
pirmą vai. po pietų.

Išvažiavimo Rėmėjas.

Shenandoah, Pa.
Lyros Choro išvažiavimas 

įvyko gegužės 30 d. draugų Zei- 
kų farmoje. Išvažiavimas buvo 
skaitlingas ir draugiškas. Buvo 
svečių net iš toliau, kaip iš 
Brooklyno, Wilkes-Barre ir visi 
linksmai laiką praleido. Buvo 
matyti ir naujų draugų, kurie 
jau pritaria chorui ir pradeda 
suprasti jo svarbą darbininkų 
veikime.

Todėl, draugai, stengkitės pa
dėt suorganizuoti didelį chorą. 
Kalbinkite jaunimą, kad jis 
stotų į Lyros Chorą. O kuomet 
visi stengsimės gauti choristų, 
tai ir gausime, nes Shenando- 
ryje yra daug lietuviško jauni
mo. Tik mums reikia pasidar
buoti.

Choro praktikos įvyks kiek
vieną penktadienį, 7 vai. vaka
re, Na j aus svetainėje.

Choras yra labai dėkingas 
draugams Zeikams, kurie sutei
kė uždyką vietą ir taip vai
šingai priėmė visus. Taipgi 
esame dėkingi draugui Grabau
skui, choro organizatoriui, ku
ris paaukojo $5, draugams Ku
činskam, kurie parėmė chorą, 
paaukodami $3.50, ir draugui 
Judzentavičiui, kuris paaukojo 
$3.50.

Choro Korespondentas.

Water būrio 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, 
bankietas. 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.
•

įžanga $1.50. Veltui gėrimai 
ir valgiai.

Rengėjai prašo iš anksto jsigyti 
įžangos bilietus.

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

PRANEŠIMAI B KITUR
DETROIT, MICH.

Didelis Vakarinis Piknikas 
šeštadienį, birželio 13 d. bus dide

lis vakarinis piknikas Beechnut 
Grove darže, ant Middle Belt Rd. 
Pradžia nuo 6 vakare. Muzika nuo 
8 vakare iki 2 v. ryto. Prie įžangos 
tikietų bus trys dideles dovanos. 
Įžanga tik 15c. Pikniką rengia APLA 
47 kp. ir Keistučio Pašalpinė Drau
gyste. šokiams grieš didele orkes
trą iš 7 asmenų.

Visus Detroito ir priemesčių lie
tuvius kviečiame dalyvauti ir links
mai laiką praleisti.

J. K. Alvinas.
(137-138)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 ir 11 kuopos bendrai 

rengia didelį pikniką, kuris įvyks ne
dėlioj, 14 d. birželio, Olympia Parke, 
12 vai. dieną. Worcesterieciai ir apie
linkės lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvaut, nes čia turėsim žaislų, na
mie gamintų užkandžių, gėrimų ir 
šokius prie geros orkestros. Visiems 
užtikriname gerą laiką.

Rengėjai.
(137-138)

NEWARK, N. J.
Kazyrių ir šokių vakaras (Card 

Party). Rengia Newarko Progresy- 
viškos draugijos, išleidimui delegatų 
į Lietuvių Kongresą, Clevelande.

Įvyks penktadienio vakare, 12 d. 
birželio, 8 v. v., 180 New York Avė. 
Dovanos bus duodamos prie kiekvie
no stalo. Kviečia visus atsilankyt.

Komitetas.
(137-138)

PHILADELPHIA, PA.
Bus svarbus susirinkimas birželio 

13 d., 7:30 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. Susirinkimas yra svarbus ke
liais svarbiais punktais. 1. Pasiunti
mas delegatų į Komunistų Partijos 
9-tą suvažiavimą, nepartijos narių. 
2. Pasiuntimas delegatų į Nominaci
jos konferenciją, kuri bus birželio 28 
d., New Yorke. 3. Apsvarstymas vie
tos veikimo. Tad draugai ir draugės 
visi dalyvaukite šiame susirinkime.

L. K. Frakcijos Sek.
(137-138)

EASTON, PA.
Didelis ir Linksmas Piknikas.

Subatoje, 13 d. birželio, gerai ži
nomoje vietoje, Hackett Park, yra 
rengiamas smagus piknikas. Jį ren
gia Bendro Veikimo del Lietuvių 
Kongreso Komitetas, kuris susideda 
iš šių organizacijų: Liet. Piliečių 
Kliubo, ALDLD, LDS, APLA ir SLA 
kuopų ir Kom. Frakcijos. Piknikas 
rengiamas naudai Lietuvių Kongre
so už atsteigimą demokratinių teisių 
Lietuvos liaudžiai ir delegato į Cle- 
velandą pasiuntimo išlaidų padengi
mui. Tikslas yra remtinas, tad kvie
čiame visus be skirtumo į pikniką.

Bus šauni lietuviška muzika, ska
nių naminių užkandžių ir šaltų gė
rimų. Įžanga veltui. Prasidės 2 vai. 
po pietų.

Visus kviečia Komitetas..
(136-137)

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51 kp. rengia didelį išva

žiavimą nedėlioj, 14 d. birželio, Va- 
linčiaus farmoje, pas Petraitį. Bu
šai išeis nuo Darbininkų Centro 10 
vai. ryto. Tai yra pirmutinis šio se
zono piknikas, ir pirma proga susi- 
eit su senais draugais ir susipažinti 
su naujais, čia bus skanių užkan
džių, šaltų gėrimų, žaislų ir šokiai. 
Galėsite linksmai laiką praleist arba 
draugiškai su draugais pasikalbėt.

Visus Kviečia Komisija.
■ (136-137)

JERSEY CITY, N. J.
“Laisves” Skaitytojų ir ALDLD 16 

Kuopos Narių Žiniai
Draugai ir draugės! “Laisvės” 

skaitytojų ir ALDLD 16 kuopos na
rių susirinkimas įvyks nedėlioj, 14 
dieną birželio, 11:30 valandą ryte, 
tuojaus po Laisvės Draugijos susi
rinkimo. Šiame susirinkime kiekvie
nas “Laisvės” skaitytojas aplaikys 
knygą “Mortos Vilkienės Divorsas” 
Ši knyga, tai puiki apysaka, kurią 
kiekvienas turėtų atydžiai perskaityt. 
Šiame susirinkime dalyvaus “Lais
vės” gaspadorius drg. P. Buknys, tai 
pirmas tokis šiame mieste bus susi
rinkimas ir kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas ir ALDLD 16 kuopos na
rys turėtų dalyvauti. Susirinkimas 
įvyks Ukrainų Svetainėj, 158-60 
Mercei’ St.

Valdyba.
• (136-137)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 11 d. birželio, 
Lietuvių svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite, ir naujų na
rių atsiveskite. Išgirskite daug svar
bių paskaitų ir pranešimų.

Sekr. H. žukienė.

EASTON, PA.
Kalbės Mother Bloor.

Labai svarbias prakalbas rengia 
vietinė Sekcija Komunistų Partijos, 
kur pirmu kartu Eastone kalbės žy
mi veikėja ir organizatorė, senelė 
Mother Bloor. Įvyks ketverge, 11 d. 
birželio, 8 vai. vakare. Apie Mother 
Bloor mes daug skaitome ir esame 
girdėję. Tai nenuilstanti kovotoja 
darbo klasės naudai. Ši 74 metų am
žiaus senelė, pilna energijos ir gyvu
mo, daugiausia palies Darbo Parti
jos klausimą ir kitus darbininkų rei
kalus. O kadangi visas jos gyveni
mas buvo pašvęstas naudai darbinin
kų tai nuo jos kiekvienas galėsime 
daug ko pasimokinti. Prakalbos 
įvyks Central Labor Hall, 214 North
ampton St., Easton. Įžanga veltui. 
Prašome visus atsilankyti.

Užkviečia Kompartija.

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kp. rengia vakaruškas 

paminėjimui Amerikos Lietuvių Kon
greso subatoj, 13 d. birželio, 7:30 
vai. vakare, 53 Church St. Turėsim 
skanių užkandžių, gėrimų ir orkes
trą šokiams. Kviečiam visus daly
vaut ir pasveikinti kongresą, išgirsti 
prakalbų ir šiaip linksmai laiką pra
leist su draugais.

Komitetas.
(137-138)

BAYONNE, N. J.
Liet. Amer. Ukėsų Kliubas bendrai 

su Rusų Kliubu rengia šaunų pikni
ką nedėlioj, 14 d. birželio, 10 vai. ry
to, Crystal Lake Inn, Eagle Rock 
Ave., W. Orange, N. J. Bus puiki 
orkestrą šokiams, užkandžių ir žai
slų kaip tai: virvės traukimas, lenk
tynės ir 1.1. Busai išvažiuos nuo 
Kliubo svetainės, 10 W. 22nd St., 
tarpe 10 ir 11 vai. ryto.

Kviečia Komitetas.

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų draugija 

rengia didelį pikniką nedėlioj, 14 d. 
birželio, Sta. 24, Glastonbury Line, 
pradžia 1 vai. po pietų. Turėsim 
skanių užkandžių, gėrimų ir gerą 
orkestrą šokiams. Tad kviečiam visą 
lietuvių visuomenę skaitlingai dąly- 
vaut ir linksmai dieną praleist ant 
žalios žolės po medžiais ir pasigėrėrt 
gamtos gražumais.

Komitetas.

PATERSON, N. J.
Liet. Pašelpinis Kliubas rengia sa-

Tel. Virginia 7-4499 j 

Barry P. Skatins Į
(ŠALINSKAS) | 

Lietuvis Graborius į 
Suteikiam Garbingas Lai- (j 
dotuves nepaisant kaštų. ■
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pivtų. į 
Teikiam nemokamai vėliaus'os ' 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. i 

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

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karų
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
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
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
les, 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)

Įst. virš
25^ metai

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 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI. 

Dr. L ZINS

vo didelį išvažiavimą nedėlioj, 14 d. 
birželio, Saur’s Village, High Moun
tain Rd., North Haledon, N. J. Įžan
ga tik 25c. Bus skanių užkandžių, 
gėrimų, žaislų ir kas norės galės 
linksmai pasišokti prie geros orkes
tros.

Kviečia Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
šešios darbininkiškos organizaci

jos bendrai rengia didelį naktinį ir 
dieninį pikniką ALDLD 15 apskri
čio naudai. Piknikas prasidės suba
toj, 13 d. birželio ir tęsis iki nedė
lios vakaro. Įvyks drg. Rūbo ūkėje, 
tarp Huntsburg ir Middlefield, čia 
turėsim skanių užkandžių, šaltų gė
rimų, ir gera orkestrą šokiams. 
Įžanga visiems veltui. Kurie neturite 
mašimj ir norėsite važiuot subatoj, 
malonėkite užsiregistruot pas seka
mus draugus: J. Jakaitis, 922 E. 
79th St., P. Nemura, 15210 Lucknow 
Ave., o kurie važiuot nedėlioj, tai 
susirinkite prie Liet. Darb. svetainės, 
920 E. 79th St., nevėliau kaip 10 v. 
ryto ir nuo čia trokas ir kiti drau

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETTROIT, MICH.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS)

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANr* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik'^i įrengtos dvi koplyčios d?»*>- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9668 

Telephonai: Bell—Dewey 5138 
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.

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

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

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

gai nuveš į pikniką. Kaina į abi 
puses 20 centų.

Komitetas.

Petras Prasauskas
Budvonių 

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



Puslapib šeštas. Ketvirt., Birželio 11/ 1936NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS nalis aktas, tad majoras La
Guardia pašaukė Edmonsoną 
teisman. A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES

Draugijų Pikniko Programoj, U’mer Parke, Matysim Newarko 
Lietuvaites Šokėjas

Komunistai Nominuos 
Savo Kandidatus

14 šio

Šis sekmadienis, 14 birželio, 
Brooklyno ir apylinkes lietu
viams bus nepaprasta švente. 
Ją tokia daro didysis 15-kos 
darbininkiškų draugijų pikni
kas, kuris turės iki šiol nema-

jis taip pat žinomas auklėjime 
kitų meno šakų. To išdava yra 
ir minėtoji šokikių grupė, ku
ri, vadovaujant B. L. šaknai
tei, jau spėjo tapti scenos pa
žiba netik tarp lietuvių, bet

minios svieto netik iš Brook
lyno, bet ir iš apylinkės mies
tų ir farmų.

ĮSITĖMYKITE! Įžanga yra 
40c. ir prie įžangos tikietų yra 
3 dovanos pinigais: $5, $3, $2.

Newarko Lietuvių Sietyno Choro Šokikių Grupė. Ji Šoks Draugijų Piknike.

Sekmadienio vakarą, 
mėnesio, St, Nicholas Palace, 
69 W. 66th St., N. Y., įvyks 
Komunistų Partijos valstijinės 
konvencijos nominacinė sesija. 
Čion bus nominuoti kandida
tai į gubernatorius, gub. pa
vaduotojus ir kitas valdvietes. 
Kviečiami ir nepartiniai dar
bininkai. Įžanga veltui.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y. '

ALDLD 138 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 11 d. bir
želio, 8 vai. vakare, pas W. Zabiels- 
kį, 61-38—56th Rd., Maspeth. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

(136-137) !

Pranešimas-Prašymas
Šiuomi pranešame, kad LD- 

S t-rna kuopa ruošia didelį 
rudeninį parengimą spalio 
(October) 25 d., nedėlioj, Uk
rainą svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne. Prašome visų dar
bininkiškų organizacijų tą die
ną neruošti savų parengimų. 
Kviečiame pas mus dalyvauti.

LDS 1 Kp. Pareng. 
KOMISIJA.

Pašaukė Teisman Pogromą 
Kurstytoją

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCR 
KIRPIMAS Z«Db
SKUTIMAS 15c
Prielankus " Patarnavimas 

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

BAR and GRILL

tytai puikią meno programą, 
apart visiems žinomų pikniki- 
nių savybių.

Vienu iš puikiųjų gausios 
programos punktu bus pagar
sėjusi visoj šioj apylinkėj Sie
tyno Choro šokikių Grupė iš 
Newarko. Sietynas, apart dai
navimo, yra paskilbęs puikiais 
vaidinimais. Bet tai ne viskas:

ir tarp kitataučių. Mes jas ma
tysime šį sekmadienį, didžiojoj 
Uulmer Park Music Hall.

Lietuviškiems ir amerikoniš
kiems šokiams be paliovos 
grieš Wm. Norris ir Ch. Kwar- 
ren orkestrus. Aišku, prie dvie
jų gorų orkestrų šokių mylė
tojai nebus nuskriausti.

Į šį puikų pikniką rengiasi

Įsigykit tikietus tuojau, kol 
neišsibaigė.

LAIKAS: sekmadienį, 14 d. 
birželio, nuo pietų iki vidur
nakčio.

VIETA: Ulmer Park, Crop- 
sey ir 25th Avės., Brooklyne, 
arti Coney Island. Taigi, gali
ma išsimaudyti ir pribūti į 
pikniką. Imkit West End trau
kinį ir išlipkit 25th Avė. sto
tyje.

New Yorkas turi savo po- 
gromščikus, kaip ir kitas ka
pitalistinis svietas. Bet jie šo
ko peraugštai. Organizuotų 
pogromščikų viešasis šulas Ro
bert E. Edmonson išleido 117 
brošiūraičių, viso bent 5 milio- 
nus kopijų, kurios bjauriai 
kursto prieš žydus, skleidžiant 
visokiausius p r a s i manymus. 
Kadangi tai yra atviras krimi-

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.

Pratęsia “Sales Tax” 
Kitiems Metams

Šį Vakarą ALDLD Pirmos 
Kuopos Susirinkimas

Moterys prieš “Sales 
Tax” Atnaujinimą

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU moters arba merginos 

nejaunesnes kaip 40-45 metų. Aš 
gyvenu vienas ir neturiu šeimynos. 
Su pirmu laišku prašau ir savo pa
veikslą prisiųst. Rašykite sekamai: 
C. Walenta, 642 Main St., Rockland, 
Maine.

(136-138)

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško Į 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 SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y ii a i geriausių 
Yravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

OSVALDO KYBUR1O

Majoras LaGuardia urmu 
pravarė ir pasirašė pratęsimą 

. -“Bales tax” iki birželio 30, 
1937. Pravarymas ketverių 
specialių mokesčių ėmė apie 
60 sekundų. Daugelis suinte- 
ręsuotų piliečių buvo susirin
kę, tikėdamėsi balso viešose 
diskusijose, kas yra taisykliš- 
ka prieš padarant sumanymus 
įstatymais. Bet majoro plaktu
ko kirčiai viską išsprendė. Ne
patiko majorui, kada pilietis 
Begun, nustebęs, užklausė: 
“Argi nebus jokių diskusijų?” 
Jų nebuvo.

Taksai yra sekami: 2 nuo
šimčiu ant visų pirkinių; 3% 
ant šviesos, gaso ir kitų pana
šių reikmenų; dvidešimta dalis 
nuošimčio ant visų biznio 
įplaukų; dešimta d. nuoš. ant 
įdėlininkų; 2 nuoš. asmeninių 
taksų norintiems išvengti mo
kėjimo taksų pirkimu kituose 
miestuose.

Ketvirtadienį, 11 birželio, 
“Laisvės” svetainėj, įvyks Am. 
Liet. Darb. Literatūros Drau
gijos 1-mos kuopos svarbus su
sirinkimas. D i e n o t v arkyje: 
Am. Lietuvių Kongresan dele
gatų siuntimas ir kiti reikalai.

Valdyba.

Iš Bedarbių Teismo

jog 
pa- 

Islande 
Vincent 

reikalavo,

Todėl, kad jis manė, 
miniatiūrišku automobiliu 
sivažinėjimas Coney 
buvo pertrumpas, 
Ajello, 26 metų,
kad jo pinigai būt sugrąžinti. 
Pribuvęs po]icistas jį suareš
tavo, nes, sako, jo reikalavi
mai buvę “per garsūs.”

Antradienį buvo pirma sesi
ja teismo 40-ties bedarbių, ku
rie Fulton St. šalpos biure bu
vo sumušti ir suareštuoti 20 
gegužės. Jie kaltinami netvar- 
kiame elgėsyj. Teisiami Gates 
Avenue teismabutyj. Kaltina
mųjų liudininkai šaukiami 
penktadienį, 2 v. po piet. Juos 
gina Tarpt. Darb. Apsigynimo 
ir Civilių Laisvių Unijos advo
katai.

Teisėjas Sollwell iš pat pra
džių parodė savo nusistatymą 
prieš bedarbius, įsakydamas 
neturinčius kėdžių išvaryti iš 
teismo salės. Jis padėjo kal
tintojams parinkti liudinin
kus. Tačiau ne labai gerai vy
ko, nes vienas iš jų parodė į 
visai nebuvusius kaltinamųjų 
sąraše. Kitas pripažino, kad 
policija užpuolė bedarbius.

Mrs. Molly Picheny, varde 
Progresyvės Moterų Tarybos, 
įteikė N. Y. miesto Alderma- 
nų Tarybai smulkmeningą pa
reiškimą, kuriame atakuoja
ma mokestys ant pirkinių ir 
reikalaujama jas panaikinti. 
Jis įteikta antradienį, kada tu
rėjo būti viešos diskusijos tuo 
klausimu. Bet diskusijų nebu
vo. “Sales tax” palikta ant 
biednuomenės pečių.

Josios pareiškime, vieton 
“sales tax” siūloma uždėti se
kamus :

1. Ant visų, turinčių $5,000 
ir daugiau įplaukų į metus.

2. Ant stambios nejudomos 
nuosavybės.

3. Ant visų kitašalių korpo
racijų, kurios turi ofisus arba 
gauna laiškus New Yorke.

New Yorko biednuomenė 
turėtų sekamuose rinkimuose 
tą atsiminti ir balsuoti tik už 
darbo žmonių kandidatus, ku
rie, tapę išrinktais, galėtų ne
tik pasiūlyti, bet ir balsuoti už 
mums naudingus pasiūlymus.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 50 akrų farma. Yra 

trioba ir pora arklių, taipgi yra 
visi įrankiai apdirbimui farmos. 
Parsiduoda labai pigiai tik už $1200. 
Atsišaukite sekamai: Leonas Baro
nas, North Brookfield, New York.

(136-138)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais, 
s Reikalui esant 
I ir padidinu to
ly kio dydžio, ko- 
/ kio pageidauja

ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKESJONAS

Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

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

512

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra 
Skaniausi.

:W:•

Browder apie Kom. Poziciją
Palestinos Klausimu

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.

Tcl. Stasrg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J*>niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

VaL: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dien, 
Tel.: Alronquin 4-8294

Telephone: E Ve r green 8-9770

r Telephone Stagg 2-4409

[ A. Radzevičius
GRABORIUS

0 (Undertaker)
L Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
B karnai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobiliui vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

1 reikalam.
į- 402 Metropolitan Avė.
R (Arti Marcy Avenue)
v Brooklyn, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir is lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

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.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

30 tas METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

Subatoj, 13 Birželio (June), 1936 
KLAščIAUS CLINTON PARK

Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.
Pradžia 2 valandą po pietų.

Lietuvių Visuomene! Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
svarbi Brooklyno lietuvių organizacija. Jis užlaiko na-

Todel kiekvienas lietuvis privalo 
"* i visus da- 

patys pasilinksminsite ir pa-

PROF. RICH’S ORCHESTRA
Grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

Kviečiame visus atsilankyti. Įžanga 40c.

Betts ir

Gerbiama 
yra labai 
mą, padeda lietuviams įsigyti pilietines popieras, savo nariams mo- 

9 ka ligoje pašalpą ir pomirtinę. r“
Įsirašyti j šį kliubą. Taipgi kliubas nuoširdžiai kviečia

■ lyvauti šiame puikiame piknike, kur patys pasilinksmins 
remsite kliubą.

Palestinos klausimas šian
dien yra labai opus netik žy
dams, bet visiems darbinin
kams. Dėlto Kom. Partijos ge- 
neralis sekretorius Browderis 
surado laiko kalbėti žydų dar
bininkų mitinge pereitą pir
madienį. Tūkstančiai žydų 
darbininkų sveikino jį už ko
munistų teisingą poziciją Pa
lestinos klausimu. Komunistų 
vadas ragino kovot ne prieš 
arabus, bet žydus ir arabus 
bendrai kovot prieš išnaudoto
jus.

Browderio prakalba bus iš
leista brošiuraitėj žydų ir ang
lų kalbose.

Nužemintos Kainos
Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 

duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, 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 Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.
G

 suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

jose Stauch Maudynėse 
r Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue

kers tik | Dviem kambarys $16.00 
, .00 | Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių.




