
KRISLAI
Visam amžiui!
Visi keliai į Clevelandą.
Ar pastebėjote?
Apgauna tik patys save.
Mes duosime atsakymą.

Rašo A. B.

Bavarijoj, Vokietijoj, Hitle
rio kruvina valdžia suareštavo 
29 darbininkus ir nuteisė visam 
amžiui kalėti. Jiems primeta
mas priklausymas Vokietijos 
Komunistų Partijai.

Už priklausymą prie partijos 
siunčiama visam amžiui kator- 
gon! Tai fašizmas praktikoje.

Bet mes tikime, kad tiems 
mūsų draugams nereikės visą 
amžių pūti kalėjime. Mes ti
kime, kad fašizmas Vokietijoj 
taip ilgai negyvens. Vokietijos 
darbininkai Inušluos tą brudą, 
paliuosuos kfaštą nuo barbariz
mo ir gėdos.

Jau čia pat ir Amerikos Lie
tuvių Kongresas Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti Lietuvoje. 
Nepaprastai daug organizacijų 
šis kongresas atstovaus, nors, 
tiesa, gal pačiais delegatais ne
bus toks skaitlingas, koks būtų 
buvęs, jeigu ne krizis. Pastebė
ta, kad daug vietų kelios orga
nizacijos susidėję siunčia vieną 
delegatą. -Didelio skirtumo nė
ra. Svarbu, kad organizacijos 
ir jų nariai remia tą idėją. 
Kongresas kalbės visos Ameri
kos lietuvių pažangiosios masės 
vardu.

“Laisvė” tikrai gali didžiuo
tis, turėdama geru bendradar
bių Lietuvoje. Nežinau, ar vi
si draugai pastebėjo, kad mūsų 
dienraštis buvo vienintelis ame
rikiečių laikraštis, kuris prane
šė dar prieš Lietuvos smurti
ninkų “seimo” rinkimus, kad 
Lietuvos komunistai, socialde
mokratai ir liaudininkai rinki
mus boikotuos, šauks žmones 
nieko bendro neturėti su ta ap
gavyste. Labai negražiai pasi
elgė tie laikraščiai, kurie tą 
pranešima pasiskolino iš “Lais
vės”, keliomis dienomis vėliau, 
bet neatidavė jai kredito. Jie 
apsilenkė su visokia laikraštine 
etika.

Lietuvos tautininkai, apart 
kitu “gudrybių”, dar moka ir 
veidmainiauti. Visoj savo spau
doje per visus dešimt metų jie 
tvirtino ir pakartojo, kad Lie
tuvoje bet kokia demokratinė 
santvarka būtų baisus prakeik
smas, kad Smetonos klika prie 
tokio “pavojaus” Lietuvos nie
kados neprileisianti.

Bet smetonininkai pamatė, 
kad Amerikos lietuviai šaukia 
kongresą ir reikalauja Lietuvos 
žmonėms demokratinių teisių. 
Ir, ot, “Lietuvos Aidas”, Sme
tonos valdžios oficiozas, apsi
vertė ragožium. Jis nesenai ve 
ką pareiškė: “Demokratinė 
tvarka bus atsteigta be jų rei
kalavimo ir be jų spėjimo pa
reikšti to taip ruošiamo ir pla
nuojamo balso.” Demokratinę] 
tvarką atsteigsiąs tasai tauti
ninkų “seimas.”

Je, tautininkai gali apgaudi
nėti save, gali sušilę blofyti, 
bet jie neapgaus Amerikos lie
tuvių. Visi tie rinkimai buvo 
viena didelė apgavystė. O tasai 
jų . seimas yra tiktai figos la
pas pridengimui tautininkų dik
tatūros. Amerikos Lietuvių 
Kongreso balsas bus labai vie
toj, ir labai laiku.

Amerikos lietuviai duos tau
tininkams tinkamą atsakymą. 
Nieko negelbės žąsiškas alasas 
ir mūsiškių Karpių ir Tysliavų. 
Kiek jie privargo ir prisikla- 
pavojo, beplusdami kongresą, 
jo Šaukėjus, jo visą idėją, o nie
kas neišėjo. Kongresas įvyks ir 
kongresas bus pasekmingas!

London. — Nuo 1918 m. 
iki šiol Anglijoj pastatyta 
3,000,000 naujų namų.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Telephone STagg 2-3878

Japonai Ištaškė Priešingus 
Jiem Paradus Tientsine
PEIPING, birž. 17.—Ja- 

ponu kariai, policininkai, 
žandarai ir gaisrininkai 
žiauriai išblaškė du chinų 
studentų pradėtus demons
tracinius paradus prieš Ja
poniją. Streikuoja Šiaurinės 
Chinijos Universitetų stu
dentai prieš įsiveržėlius ja
ponus.

Ispanų Teroristai Sude
gino 160 Bažnyčių
MADRID. — Fašistinis 

katalikų partijos vadas Gil 
Robles Ispanijos seime birž. 
16 d. liejo krokodiliaus aša
ras, būk “kairieji” po Liau
dies Fronto laimėjimo rin
kimuose sudeginę 160 baž
nyčių ir kad streikuose ir 
riaušėse po tų rinkimų likę 
užmušta 269 asmenys, o su
žeista 1,500.

Bet jau ne kartą buvo 
faktais įrodyta, jog bažny
čias padegioja patys fašis
tai teroristai; o kaičią su
verčia ant “raudonųjų”, 
norėdami tuom sukelt tikin
čiuosius prieš Liaudies 
Frontą.

Franc. Senatoriai Per- 
sergsti Blumo Valdžią
PARYŽIUS. — Daugelis 

Francijos dešiniųjų senato
rių “persergėjo” Liaudies 
Fronto valdžią su soc. Blu- 
mu priekyj; pranašavo įvai
kius “blogumus” iš tokių 
valdžios įteiktų sumanymų: 
40 valandų darbo savaitė, 
darbo unijų pripažinimas, 
apmokamos atostogos dar
bininkam ir tt. Nežiūrint 
dešiniųjų baimės, tačiaus, 
manoma, kad senatas dau-' 
guma balsų užgirs tuos su
manymus, kuriuos jau pri
ėmė atstovų rūmas.

220,000 Darbininkų
Streikuoja Belgijoj

B R USSELS. — Belgijoj 
streikuoja jau 220,000 mai- 
nierių, laivakrovių, plieno, 
elektros darbininkų ir kitu. 
Prieš juos sumobilizuota vi
sa reguliarė ir atsarginė 
žandarmerija. Vadinama 
“Tautos Vienybės” valdžia, 
susidaranti iš katalikų, so
cialistų ir liberalų, įsakė 
blaškyti bet kokias streikie- 
rių sueigas gatvėse bei aikš
tėse.

Chinijos Studentai Šaukia ■' 
Karan prieš Japoniją

TIENTSIN. — Desėtkai 
tūkstančių chinu studentų 
čia ir kituose Chinijos mie
stuose išstojo i demonstra
cijas, reikalaudami, kad vi
si ju tautiečiai susivienytų 
ir išvytu įsiveržėlius japo
nus iš šiaurinės Chinijos.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June 18, 1936
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Suvažiavimas įvyksta Birželio 21 ir 22 d., Darbininką 
Svetainėje, 920 E. 79th St., CIevelande, Ohio

Sekmadienį
Sesija prasidės po pietų, tuojau po Am. 

Lietuvių Kongreso.
1. Prezidiumo ir įvairių komisijų rinkimas.
2. Sekretoriaus raportas — diskusijos.
3. B. Šalinaitės paskaita apie dainas.

* Pirmadienį
1. V. Bovino paskaita apie dramą — diskusijos.
2. St. Jasilionio paskaita apie poeziją — diskusijos.
3. Konstitucijos projekto svarstymas.
4. Centro vieta ir Centro Komiteto rinkimas.

Sekmadienį, 21 d. birželio vakare, d. B. Šalinaitės 
dainų paskaita bus vieša. Ši paskaita susidės iš virš 
32 dainų, kurias išpildys Aidbalsiai (Brooklyno Aido 
Choro mišrus sekstetas, vadovaujamas B. šalinai
tės). Todėl šios dainų paskaitos išklausymui kvie
čiame, kas tiktai domisi. Tai bus savo rūšies dainų 
demonstracija, koncertas.

_____________ ALPMS CENTRO KOMITETAS. Į

PLIENO TRUSTAS PRIDĖSIU DARBININKAM 
ALGŲ, KAD SULAIKYT JUOS NUO UNIJOS?

PITTSBURGHO SRITYJ DARBUOSIS 50 ORGANI
ZATORIŲ TRAUKT DARBININKUS Į UNIJĄ

PITTSBURGH, Pa. — 
Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacija ir kitos pliėno 
kompanijos skleidžia gan
dus, kad būsią “gražiuoju” 
pridėta jų darbininkams 10 
nuošimčių algų. Tuom nori 
suturėt darbininkus nuo 
stojimo į uniją, kurią orga
nizuoją Indust. Unijų Komi
tetas su John L. Lewis prie
kyje. Su šiuo komitetu vei
kia išvien ir Amalgameitų 
Geležies, Plieno ir Cinos 
Darbininkų Sąjungos valdy
ba. Jie turi $500,000 fon
dą šiam darbui, ir planuo

Kun. Coughlino “Trečia ’ Partija Dalyvau
sianti Prezidentiniuose Rinkimuose

JIS TIKISI SUTELKTI TOWNSENDIEČIUS IR 
FAŠISTO HUEY LONGO ŠALININKUS

NEW YORK.—Radio ku
nigas Coughlin, vadas fa
šistinės Somalio Teisingumo 
Lygos, birž. 16 d. išsireiškė, 
kad jis gal suvienysiąs savo 
jėgas su Townsendo judė
jimu (reikalaujančiu $200 
pensijos seniams per mėne
sį) ir gal būsią pastatytas 
šios “trečios partijos” kan
didatas į prezidentus atei
nančiuose rinkimuose. Kun. 
Coughlin taipgi tikisi pa
traukti velionio fašisto Lo- 
uisianos g u b e r n a toriaus 
Huey Longo šalininkus, 
skelbiančius “turtų padali
nimą.”

Kaipo kandidatai šios 
mišrios trečios partijos į 
prezidentus yra numatoma 
kongresmanas Wm. Lemke 
arba Massachusetts valsti
jos gubernatorius Elv, re
akcinis demokratas, Naujos 
Dalybos priešas, narys fa
šistinės Liberty Lygos pil

ja suorganįzuot į uniją pu
sę miliono dar neorgani
zuotų plieno darbininkų. 
Pittsburgh e tam jau .įsteig
ta šio vajaus raštinė. Vie
toje vadovauja Philip Mur
ray, Jungtinės Mainierių 
Unijos vice-prezidentas. Su 
juom darbuosis 50 specialių 
organizatorių.

Plieno kompanijos bijo 
didelio savo darbininkų 
streiko del unijos pripažini
mo. Boseliams todėl įsaky
ta mandagiau elgtis su dar
bininkais ir raminti juos 
įvairiais prižadais.

dančiojo komiteto.
Plačiaus savo planus kun. 

Coughlin paskelbsiąs radio 
kalboj šį penktadienį.

Anglija Statys Dar 7 
Karinius Didlaivius

LONDON. — Anglų vai- 
džia jau paskelbė statymą 
dviejų karo didlaivių po 
35,000 tonų įtalpos. Bet, 
kaip pranešama, statys dar 
penkis tokius bei didesnius 
karo laivus. Programai 
pasmarkinto ginklavimosi 
ant jūrų yra paskirta $1,- 
500,000,000.

Bismark, N. Y.—KFYR 
radio stotis atsisakė leisti 
komunistams kalbėti apie 
jų poziciją šiemetiniuose’ 
rinkimuose.

Taipraiterią Streikieriai 
Negrįžta Darban

SYRACUSE, N.Y.—Rem- 
ington-Rand rašomųjų ma
šinėlių kompanija pagrū
mojo iškelt savo dirbtuvę iš 
čia į Ilion, N. Y., jeigu strei
kieriai tuoj aus nesugrįš 
darban. Bet iš 800 strei
kuojančių darbininkų tik 8 
buvo sutikę grįžti. Todėl 
dirbtuvė tebestovi uždara.

Italija Reikalauja, Kad 
Tautų Lyga Ją Išteisintų

ROMA.—Italijos fašistai 
abelnai džiaugiasi, kad An
glijos užsienių reikalų mi
nisterija nutarė Tautų Ly
goj kovoti, idant būtų nu
imtos ekonominės bausmės 
nuo Italijos, įvestos prieš 
ją, kaipo pasipriešinimas 
fašistų ; karui Ethiopijoj. 
Bet Mussoliniui dar neuž
teksią bausmių atšaukimo. 
Jis reikalausiąs, kad Tautų 
Lygos Taryba atšauktų an
dai padarytą savo pareiški
mą, kuriuom paskelbė Itali
ją kaipo užpuolikę. — Be
galinis tų fašistų begėdiš
kumas !

Belgijos Žandarmerija 
Atakuoja Streikierius
LIEGE ir Mons miestuo

se, Belgijoj, žandarmerija 
žiauriai atakuoja bet ko
kius streikierių pasirody
mus būriais gatvėse. To ne
žiūrint, vis netikėtai susi
daro streikierių demonstra
cijos su reikalavimais pri
dėt uždarbio ir sutrumpint 
darbo laiką. -

Herndono Apeliacija
ATLANTA, Ga.—Georgi

kos valstijos vyriausias teis
mas lemo negrui jaunuoliui 
Ang. Herndonui paduoti 
apeliaciją j Jungtinių Vals
tijų Augščiausią Teismą bė
gyje 50 dienų. Herndon yra 
nuteistas 18 metų katorgi
nio kalėjimo už tai, kad or
ganizavo negrus ir baltuo
sius bedarbius, ir už tai, kad 
pas jį rado komunistinės li
teratūros.

SSRS Iškasa $500,000,- 
000 Aukso per Metus
MASKVA. — New Yorko 

Times korespondentas W. 
Duranty praneša, jog So
vietuose dabar vidutiniai iš
kasama ir apdirbama 500 
milionų dolerių vertės auk
so per metus, tai yra kur 
kas daugiau negu Sovietai 
auksu išmoka už pirkinius 
iš užsienių. Sovietų valsty
bės ižde aukso atsarga jau 
viršija $1,500,000,000.

Havana, Cuba. — Suitnta 
trys vedėjai vienos radio 
stoties už priešvaldiškas 
kalbas.

KANTON KALBA APIE 
VEIKSMUS PRIEŠ CHI

ANG KALSHEKĄ

KANTON. — Pietinės 
Chinijos valdžios nariai iš
sitaria, jog reikės kas nors 
daryti prieš patį Centrali- 
nės Chinijos diktatorių 
Chiang Kai-sheką, jeigu jis 
trukdys kovą delei Japoni
jos imperialistų išmušimo iš 
šiaurinės Chinijos.

Extra!
London, birž. 17.—Dar 

nesą žinios, ar Anglijos val
džia pripažins Italijos kara
lių Ethiopijos imperato
rium.

Viena, birž. 17.—Mussoli- 
nis sutinka, kad Austrijoj 
būtų atsteigta monarchija 
su karalium iš Hapsburgų 
veislės.

Jeruzalė, birž. 17.—Ara
bai išsprogdino dar tris 
bombas prieš anglus ir žy
dus Palestinoj. Jaffos mie
ste anglų policija ir karei
viai užpuolė demonstruo
jančius arabus ir vieną nu
šovė, o kelis sužeidė.

Detroit, Mich., birž. 17.— 
Sužinota dar keli policinin
kai ir gaisrininkai, kurie 
priklausė teroristiniam Juo
dajam Legionui. Teisda- 
rystės valdyba reikalauja 
prisiekos iš visų valdininkų, 
kad jie nėra to legiono na
riai.

Pakvaišęs “Išradėjas” Nušo
vė Mokslininką Moore’ą?
EAST ORANGE, N. J.— 

Pirmadienį čia rado nušau
tą garsų inžinierių-išradėją 
D. McFarlan Moore’a; o an
tradienį nusišovė J. P. Geb- 
hardt’as Monmouth, N. J., 
kuris taipgi girdavosi, kad 
esąs išradėjas. Gebhardt bu
vo suvargęs bedarbis; del 
to gal jam ir protas susi
maišęs. Policija dabar jį 
įtaria kaip Moore’o nužudy
toj ą.

Scottsboro Teisinas
DECATUR, Ala. — Teis- 

mas šešiems iš devynių ne
kaltu negrų Scottsboro jau
nuoliu tapo nukeltas iš lie
pos į lapkričio mėnesio pra
džią.

Užmušta 59 per Estijos
Amunicijos Eksploziją

Estijoj, arti Talino, eks- 
plodavo didelis ginklu ir 
amunicijos sandėlis. Bent 
59 asmenvs užmušta ir 29 
sužeista. Eksplozijos prie
žastis dar neišaiškinta.

PRIMUŠĖ SOCIALISTĄ, 
BESITEIRAUJANTĮ ACTE

STREIKIERIO MIRTĮ

MEMPHIS, Tenn.—Laukų 1
savininkų fašistiniai sargy
biniai rytinėj dalyj Arkan
sas valstijos užmušė negrą 
A. Weemsa, pusininką far- 
merį, pikietininką laukų 
darbininku streiko. O kai 
presbyterionų kunigas C. C. 
Williams ir rašytoja Sue 
Blagden pradėjo teirautis - 
apie Weemso mirties prie
žastį, tai buožių gengsteriai 
pasigrobė tą kunigą ir mer
giną, kruvinai juodu nupla
kė bizūnais, prikaišytaiš 
misinginių vinių, įmetė į 
traukinį ir taip deportavo 
iš Arkansas valstijos.

Ties Earle, Ark., tie ne
naudėliai primušė jauną so
cialistą Willie Blagderią, 
kuris taipgi norėjo sužinoti 
apie užmušto Weemso mir
ties priežastį.

Įkinko Paštininkus Va- 
jun už Rooseveltą

WASHINGTON, — Jung- 
tinių Valstijų paštų minis- 
teris Jim Farley išsiuntinė
jo visiems paštų viršinin
kams dolerines stampas- 
ženklelius, kurių pinigai eis 
vajaus fondui vėl išrinkt 
Rooseveltą prėzidentu. Ku
rie paštininkai išparduos 
rooseveltines štampas, tų 
žada “neužmiršt” Farley ir 
demokratų partijos vyriau
sias komitetas, kaip sakė 
laiškuose, i š s i untinėtuose 
sykiu su stampomis. Repu- 
blikonai protestuoja prieš 
toki valdžios tarnautojų 
kinkymą į demokratų par
tijos kampaniją.

Paterson, N. J.:^
Visų “Laisvės” skaityto

jų atydai! Kaip buvo rašy
ta dienraštyje, kad “Lals-“ 
vės” Sidabrinio jubilėjaus 
25 metų sukaktuvių t bus 
duodama puiki knyga, 
“Mortos Vilkienės Divpr- 
sas,” “L.” skaitytojams, itai; 
dabar ji jau gatava ir Vist 
skaitytojai malonėkite ateit 
Į ALDLD 84 kp. susirinki
mą nedėlioj, 21 d. birželio, 
12 v. dieną, S. Bakanausko 
svetainėje, 62 Lafayette St, 
ir galėsite pasiimt tą gra
žią dovaną! Taipgi turime 
prisirengt prie 84 kp. pikni
ko, kuris įvyks 28 d. birže
lio. ir apsvarstyt važiavimą 
į ‘L.” pikniką 4 d. liepos, 
Brooklyne.

Danzige pasmarkėjo hit
leriškų fašistų teroras ne 
tik prieš socialistus ir ko
munistus, bet ir prieš len
kus tautininkus.



puslapis Antras

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisve Inc. 
every day, except Sunday

M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK 

SUBSCRIPTION RATES:

LAISVĖ

United States ,per year-----------------$5.50
Brooklyn ,N. Y., per year------------$7.50
Foreign countries, per year---------$7.50
Canada and Brazil, per year------- $5.50
United States, six months---------- $3.00
Brooklyn, N. ¥., six months---------$4.00
Foreign countries, six months____$4.00
Canda and Brazil, six months —_ $3.00

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

of March 3, 1879.

Bus Plačiai Aprašyta
Amerikos Lietuvių Kongrese, kuris 

prasidės užporyt, “Laisvė” turės net tris 
specialius savo korespondentus. Jie pa
tieks smulkmeningą aprašymą to, kas 
dėsis kongrese. Taigi mūsų skaitytojai 
bus visapusiai painformuoti apie visą 
Kongreso eigą ir tarimus.

Be to, talpinsime ir svarbesniuosius 
pranešimus-kalbas, sakytas kongrese.

Raginame visus mūsų skaitytojus ne 
tik skaityti, bet ir kaimynams bei pažįs
tamiems pasiūlyti tuos “Laisvės” nume
rius, kur tilps aprašymai. Tegul su šito 
Kongreso tarimais susipažįsta platesnės 
žmonių minios.

įrašė 158 jaunuolius,” žymi laikraštis. 
Ten pat:

Šios skaitlinės, tačiau, dar nėra pilnos. 
Dar veikiausia randasi aplikacijų kuopose. 
Gal būt tik sekančiam “Tiesos” numery ga
lėsime galutinus rezultatus paskelbti. Rei
kia pasakyt, kad šiame vajuje daugiau kuo
pų darbavosi, negu pirmesniuose. Todėl ir 
turėjome gana geras pasekmes.
Aišku, LDS būtų gavęs dar daugiau 

naujų narių, jei būtų anksčiau gauti Pa. 
valstijoj laisniai. Del jų nusivilkimo ne
buvo galima ten verbuoti nariai.

“Tėvynė” praneša, kad SLA per tą pa
tį laiką gavęs 800 naujų narių. Vadina
si, tik 100 narių daugiau, nors pati orga
nizacija narių skaičiumi (kol kas) du sy
kiu didesnė už LDS. Išeinant iš to, LDS 
nariai gali tik pasidžiaugti savo gražiais 
nuoveikiais.

147 Fašistai
(Nuo specialio mūsų korespondento)

Tai Pavyzdys!
New York “Times’o” korespondentas 

Paryžiuje, Mr. P. J. Philip, rašo apie 
Francijos darbininkų streiką. Įsidėmėti-» 
nas sekamas jo pabrėžimas:

Laike streiko, kuris paliete daugiau 
1,000,000 vyrų ir moterų, neįvyko jo
kios suirutės ir nei vienas šūvis nebuvo 
iššautas. Nei vienoj vietoj ir nei jokiam at
sitikime streikieriai neardė ramybės ir ne
padarė jokių sugadinimų nuosavybei.

Didžiuma streikierių pilnai laimėjo savo 
reikalavimus ir pasiekė naują gyvenimo 
standartą, kuris pastatys visų Francijos ka
tegorijų darbininkus arčiau amerikinės lyg-

Tai reikšmingas dalykas! Neiššauta 
nei vieno šūvio, nepažeista nuosavybė. 
Kodėl? Todėl, kad valdžia neužleido ant 
streikierių policijos ir provokatorių, kaip 
daroma Amerikoj ir kitur buržuazinėse 
šalyse. Mes visuomet tvirtinome, jog su- 

/ irutes kelia ne streikieriai, bet patys 
samdytojai su savo šnipais ir valdžia, 
tarnaujančia samdytojams. Amerikoje 

‘vargiai įvyko kur nors didesnis darbinin
kų streikas, kuriame nebūtų šaudymosi, 
provokacijų, puolimų ant streikierių. 
Del to, žinoma, kapitalistinė spauda ir 
valdžia kaltina ne kaltininkus, bet darbi- 
nikus.

Svarbu ir tai, kad Francijos darbinin
kai streiką laimi. Tai parodo, kas 
galima pasiekti vienybėje, turint sau 
draugingą valdžią. Kodėl Amerikos dar
bininkai negali pasekti tuo pavyzdžiu? 
Pirmiausiai turime turėti liaudišką val
džią, o ją tegalėsime turėti tik įsisteigę 
Farmerių-Darbo Partiją.

Gražūs Laimėjimai
LDS organas “Tiesa” praneša, kad per 

pastarąjį vajų toji organizacija įrašė 
700 naujų narių. “Tame skaičiuje jau
nuolių (nuo 15 iki 26 metų amžiaus) yra 
307. Jaunuolių kuopos viso įrašė 149 
narius, jaunuolius; suaugusiųjų kuopos

Haverhill, Mass.
Bravo, Haverhillio Lietuviai!

Čionai lietuviai gerai dar
buojasi, kad sukelti reikalingą 
sumą pinigų ir kad pasiųsti 
delegatus į Amerikos Lietuvių 
Kongresą pagelbėjimui Lietu
vos žmonėms atsteigti demo
kratinę tvarką. Tam tikslui 
buvo surengtas piknikas Liet.

4. >*'Pil. Gedemino Kliubo parke, 
31 d. gegužės. Pikniką rengė 
7 organizacijos ir kuopos. 
L. P. G. Kliubas parką davė 

‘ už dyką, todėl liko $58.88 
pelno. Kliubiečiai verti pagy
rimo, kad prisideda prie gel-

4 bėjimo Lietuvos darbo žmo- 
iiiy kovoj prieš Smetoną ir jo- 
Jo pakalikus.

Koliojasi
Andai, kai mes padarėme “Vienybei” 

pastabą dėl netalpinimo dr. šliupo kon
fiskuotos Kaune kalbos, tai to laikraš
čio redaktorius atkirto mums nekultūriš- 
ko piemens atsakymu: “kas jums gal
voj.” O kai mes nurodėme, jog Tysliava 
myli pliaukšti apie tą,, ko jis nežino, tai 
jis atsako: “ ‘Laisvė’ elgiasi, nelyginant 
tas šunytis...”

Jei mes norėtum, tai galėtum pasaky
ti, kad mūsų koliotojas yra kur kas blo
gesnis, bet pasitenkinsim tarę seną lie
tuvišką posakį: Iš didelio rašto jis išėjo 
į kraštą.

Šliupas {skustas
Drg. Prūseika “Vilnyj” rašo:

Chicagoj plačiai kalbama, kad tūli ele
mentai jau įskundė Dr. J. šliupą ir kad 
prieš jį žadama pavartoti “sankcijos.” Ir 
tik už tai, kad jis nesuprato savo misiją tą 
prasme, kad reikia sustiprinti Strimaičio, 
Vitaičio ir Vaidylos partiją. Marijonų lie
žuvis taip pat dar pasiekia tūlas sferas...

Rašykit
“Daily Workeris” gavo kablegramą iš 

Maskvos “Pravdos” prašant patarpinin
kauti tarp jos ir Amerikos darbininkų. 
“Pravda” norėtų, kad Amerikos darbi
ninkai rašytų jai savo nuomones apie 
naują Sovietų Sąjungos konstituciją. Ga
vusi tuos laiškus, “Pravdos” redakcija 
patalpins į laikraštį. Žinoma, laiškai tu
ri būt objektyvūs ir aiškiai parašyti. 
Juos reikia siųsti Daily Workerio antra
šu (50 E. 13th St., New York City, N. 
Y.). Iš ten bus pasiųsti Maskvon.

Lietuviai darbininkai, ypačiai jauni
mas, čiaaugiai, turėtų irgi tuo susido
mėti ir siųsti savo nuomones. Neužilgo 
“Laisvė” išspausdins minėtą konstituciją 
savo skiltyse.

Geras Žygis
Vakar dienos “L.” (šeštam puslapyj) 

tilpo Brooklyno lietuvių kriaučių sutar
tis, kuria einant likviduojama unijos lo- 
kale tos dvi organizacijos, kurias turėjo 
komunistuojantieji ir socialistuojantieji 
kriaučiai. Mes manome, kad tai labai 
geras žygis ir jis turi įnešti kriaučiuosna 
draugiškesnę nuotaiką. Programos (su
tarties) punktai geri. Jei tik kriaučiai 
priimtą programą vykins gyveniman, jos 
laikysis, tai jie gražiai pasitarnaus ne tik 
sau, kaipo unijistai, bet visam darbinin
kų judėjimui.

Birželio 12 d. atsibuvo drau
gijų atstovų susirinkimas L. 
P. G. Kliubo svetainėj. At
stovai buvo visi, 18. Tarpe 
kitų dalykų, apkalbėta ir nu
tarta pasiųsti nuo bendro ko
miteto tris delegatus į Ame
rikos Lietuvių Kongresą. Iš
rinkti delegatai: J. Kasparavi
čius, O. Pečiukonienė ir J. 
Kasparavičius, Jr. S. Pa
plauskienė važiuoja savo kaš
tais. Ji anksčiau išvažiuoja 
ir vėliau parvažiuos. S. Ben- 
kus išrinktas nuo L. P. G. 
Kliubo. Tai bus viso penki 
delegatai. Haverhillio dele
gatai kartu nuveš ir d. Karso- 
ną iš Lowell, Mass.

delegatai išduos raportus iš 
atsibuvusio Kongreso.

*" • ”* *”* •
Birželio 13 d. L. P. G. Kliu

bo svetainėj bendras draugi
jų komitetas turėjo taip vadi
namą “penny sale”. Kadangi 
buvo sunešta įvairių aukų, del 
laimėjimo, o kliubas už sve
tainę nieko neemė, tai liko 
virš $17 pelno. Darbininke.

Ebersberg, Bavarija.— 
Nazių vidaus ministeris pa
grūmojo visam amžiui įka
linti koncentracijos stovyk
lose • “nepasitaisančius” re
voliucinius darbininkus.

Fašistinės savivaldybės, 
pagaliau paskyrė kandida
tus į “seimą”. Dabar gi
riasi savo spaudoje, kad iš 
147 kandidatų esą 76 ūki
ninkai, kiti esą savivaldybi
ninkai, valdininkai, tarnau
tojai, atsargos karininkai, 
savanoriai, administrato
riai, agronomai, teisininkai, 
mokytojai, gydytojai, advo
katai, matininkai, darbinin
kai ir t.t. ir trys kunigai.

Niekas nė neabejojo, kad 
fašistai paskirs fašistus! 
Fašistai fašistus ir rinks. 
Antifašistinės liaudies kovos 
nei “rinkimai”, nei “seimo” 
posėdžiai nesustabdys, ji 
eis toliau, eis ir eina savo 
keliu. Tą labai gerai žino 
ir fašistai, del to jie aukš
čiau minėtus 147 fašistus 
nori įteikti liaudžiai, kaip 
“ūkininkus”, “darbininkus” 
ir tt.—būkštaudami, kad 
“seimo” rinkimų boikotas 
nebūtų dar galingesnė anti
fašistinė demonstracija už 
darbo rūmų rinkimus. Ir 
jei darbo rūmų rinkimuose 
jie darė viską, kad nebū
tų jokių rinkiminių sąjū
džių—tai “seimo” rinkimus 
lydi plačiausia fašistų agi
tacija visoj Lietuvoj: eina 
serija paskaitų per radio, 
laikraščiai sulig užsakymų 
ir prievarta turi dėti sieks
ninius straipsnius, steigia
mas propagandos sekreta- 
riatas—tai yra spaudos ir 
propagandos ministerija, 
kaip yra Hitlerio ir Musso- 
linio šalyje. Tą agitaciją 
vesti pastatytos visos fašis
tų įstaigos, pradedant mi
nisterija, baigiant seniūnu 
kaime.

Ir vis tik liaudis “seimo” 
rinkimus boikotuos, nes 
“seimas” daromas išgelbėji
mui pikčiausio liaudies prie- 
šo-fašizmo. Kokie gi žmo
nės tie 147, kurie turės iš
gelbėti fašizmą?

Biržuose — kandidatais į 
“seimą” paskirti: veterina
rijos gydytojas Gelažius; 
agronomas Valiūnas; agro
nomas Klongevičius, inži
nierius Skripkus, valstyb. 
kontrolierius K. Šakenis, 
viršaitis Dilys, M. Mažuika 
ir kt. Visi priklauso tauti- 
ninkų-fašistų partijai. (Ži
nios iš 27. V.) Vėliau—Bir
žų burmistras P. Jurgaitis 
ir A. Ruplėnas.

Utenoj—28. V apskrities 
taryba paskyrė 6 kandida
tus: Jasutį—-apskrities val
dybos narį ir tautininkų 
partijos valdybos narį; A. 
Namiką—pradžios mok. in
spektorių, tautininkų pirmi
ninką; Statulevičių — aps
krities agronomą, tautinin
kų valdybos narį; Stuikį— 
miškų urėdą, tautininkų 
partijos narį, Anykščių gy
dytoją Laskauską—tauti
ninkas ir Sėžą — bankelio 
ir kitų organizacijų pirmi
ninką, tautininką.

Vilkavišky j — Vilkaviškio 
apskr. agronomas Stasys 
Jakubauskas- tautininkas; 
buožė Pr. Dailidė; buožė 
Radušis—tautininkas; no
taras Pijus žemaitis—tauti
ninkas; buožė M. Martin- 
kaitis—tautininkas. Vilka
viškio miesto burmistras 
Antanas Sajeta—tautinin
kas.

Nutarta birželio 26 d. su- 
rengt L. P. G. Kliubo svetai
nėj masinį susirinkimą, kur

Sofia, Bulgarija. — Per 
eksploziją medžiotojų kliu- 
be užmušta 8 asmenys.

Mar jampole j — paskirti 
šie tautininkai: Marjampo- 
lės miesto burmistras J. 
Maurukas, apskrities virši
ninkas A. Pimpė, atsargos 
karininkas Žilinskas, agro

nomas Želys, Gurevičius ir 
daktaras Brundza.

Panevėžyj—23. V. ekstra- 
posėdyj apskrities taryba 
paskyrė kandidatais šiuos 
tautininkus: buožę Repčį, 
apskrities agronomą Alf. 
Gilvydį, žemės tvarkytoją 
Balį Galvydį, buožę Šaga- 
mogą ir daktarą Ant. Mar
cinkevičių. Be to: švietimo 
vice ministerį Masiliūną ir 
Panevėžio miesto burmist
rą, Smetonos švogerį, T. 
Chodakauską (dvarininką).

Alytuje—daktaras Jana
vičius—generalis taut, par
tijos sekretorius, mokyklų 
inspektorius M. Židinavi- 
čius—tautininkas, kunigas 
Laukaitis-tautininkas, Sim
no valsčiaus viršaitis Žadei- 
ka—tautininkas; apskrities 
valdybos narys Žilionis— 
tautininkas. „

Šiauliuose—Šiaulių mies
to valdyboj esanti opozici
ja (s. d.) buvo nutarę kan
didatų skyrimą boikotuoti. 
Opozicijai nedalyvaujant 
jokiu būdu negalėjo būti 
posėdžio kvorumo (trūko 1 
balso). Bet šį nusistatymą 
sulaužė socialdemokratas 
Jackus Sondeckis—buvusis 
s. d. miesto burmistras 
1925-8 m. laikotarpyj ir žy
mus socialdemokratu veikė
jas “raudonųjų Šiaulių” 
statytojas, na, dabar uži
mąs šiltą vietą fašistų ligo
nių kasoje. J. Sondeckis po- 
sčdin atvyko, kvorumas 
šiaip taip susidarė ir buvo 
paskirti: dvarininkas VI. 
Kurkauskas—taut.; dvari
ninkas (320 ha.) žemės 
ūkio ministeris VI. Putvins
kis, didelis dvarininkas Ja- 
loveckas, atsargos pulk. 
Šachmanas (buv. Smetonos 
adjutantas), vald. narys 
Žalkauskas, buv. Joniškio v. 
viršaitis Buožis, merg. gim
nazijos direktoriaus žmona 
dvarininkė Klupšienė, nota
ras Kaveckas (žym. fašistų 
veikėjas) ir Radviliškio vir
šaitis Micpovylis. Visi tau- 
tininkai-fašistai.

Raseiniuose—apskr. val
dybos narys — Navickas; 
mokyki, inspektorius Pa- 
pečkys, mokytojas Brun
dza, Kelmės apylinkės tei
sėjas Atkočaitis, apskr. val
dybos narys Rimkus, Jur
barko klebonas Bitinas, 
Jurbarko gimnazijos direk
torius Liesis ir buožė Gied
raitis. Visi tautininkai-fa- 
šistai.

Tauragėje — apskr. val
dybos narys Aleksa, buožė 
Balsys, vaistinės sav. Dau- 
diešius, apskrities tautinin
kų pirmininkas Gečius, mo
kytojas Dulinskas, gimnazi
jos direktorius Jakubonis, 
buožė Slaboševičius, nota
ras Šimkevičius; gydytojas 
Talat-Kelpša ir mokyklų in
spektorius Vaišnys. Visi fa
šistu partijos nariai.

Klaipėdoj—V. 27. Klaipė
dos apskr. ir miesto paskir
ti šie trys kandidatai: Pet
raitis, Vanags ir Kalniškys.

Zarasuos — agronomas J. 
Daublys; gimnazijos direk
torius P. Gipiškis, Pr. Gal
vydis, viršaitis J. Kibirkš
tis, mokytojas J. Triponis ir 
mokyklų inspektorius J. Sa
mas. Visi tautininkai-fa- 
šistai.

Kauno apskr. — Kauno 
apskr. viršininkas Vladas 
Sidaravičius; Pakuonio 
buožė Jonas Garmus; aps
kričio valdybos narys Bro
nius Gudavičius, savivaldy
bių departmento direkto-

rius Pr. Barkauskas; buo
žė iš Vilkijos, Mikas Kala- 
siūnas ir savivaldybės na
rys Bronius Semoška iš Če
kiškės. Visi tautininkai- 
fašistai.

Kauno mieste—kandida
tams nurodyti posėdį boiko
tavo 6 tarybos nariai, daly
vavo tik 30 ir, žinoma, bur
mistras A. Merkys, vice 
burmistras S. Rusteika (bu
vęs žvalg. viršininkas). Pa
skirti kandidatais: burmis
tras A. Merkys; advokatas 
J. Dargis; namų savininkas 
—artistas A. Sodeika, vice- 
miništeris J. Indrisiūnas, 
advokatas J. Goldbergas 
(žydų frakcija) ir “Žydų 
Balso” redaktorius dr. R.
Rubinšteinas. Visi fašistai.

Iš kitų vietų žinių apie 
kandidatus ligšiol jūsų ko
respondentui gauti nepasi
sekė. Kaip atrodo, tie “76 
ūkininkai”, kuriuos skelbia 
fašistų spauda, galės su- 
nrasti užsienio darbininkai 
iš tokių žodžių: “V. Put
vinskis—ūkininkas”... (320 
ha.); “Jeloveckis — ūkinin
kas.”—(stambus dvarinin
kas).

Tad į šį dvarininkų ir fa
šistų valdininkų sambūrį 
liaudis atsako boikotu. Man 
pasisekė gauti žinių iš Šiau
rės Lietuvos. Laiške vals
tietis rašo: “Niekas kaime 
nežino, kas balsuos, nes su
rašinėja namie sauvališkai, 
tik tokius, kokius jie nori. 
Žmonės apie balsavimą vi
sai nesirūpina. Jie sako: 
ne mūsų dalykas.”

Bet ir ten liaudis kyla po 
truputį ir pradeda sakyti: 
mūsų dalykas nuversti fa
šizmą, nors jis dangstytųsi 
Ir ‘seimais” ir kitokiais da
lykais. Na, o kol kas fašis
tų teroras siaučia.

1936. VI. 4.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J

Tel.: Humboldt 2—7964

YPSENOS
Ketvir., Birželio 18, 1936

Tikrai Sektinas Pavyzdis
Motina: “Tu nenaudėli, 

niekam nevertėli! Kodėl gi 
tu neimi pavyzdį bent iš 
savo tėvo?”

Sūnus: “O ką gi jis tokio 
sektino padarė?”

Motina: “Nagi, dabar,

T?
11 1

va, sužinojau, kad jam už 
gerą elgesį net dvejais me-
tais kalėjimo bausmę su
trumpino.”

Viskas Bendrai
Keliom savaitėm po apsi- 

vedimo praėjus, jaunavedė 
patėmijo savo vyrą kažko 
susirūpinusį.

“Brangusis Poviliuk,” ji
nai sako, “aš žinau, jog ta
ve kas tokio vargina, ir aš 
noriu, kad tu man pasaky
tum, kas tai yra. Juk žinai, 
brangusis,—tavo rūpesniai 
dabar nėra tavo, bet yra 
mūsų rūpesniai.”

“O, tai labai gerai, mie
loji/’ vyras atsakė. “Tai aš 
ir pasakysiu: mes ką tik 
gavome laišką nuo tūlos 
New Yorko merginos, kuri 
praneša, jog skundžia mus 
teisman už sulaužymą pri
žado su ja apsivesti...”

Visi Parankumai.
Viename laikraštyje tilpo 

tokis skelbimas: “Reikalin
ga leidė arba džentelmonas 
smuikininkai. Čia jie bus 
prie visko artimi.”

Surinko Juodvarnis.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SILPNOKA ALERGINGA 
MERGIOTĖ

Drauge daktare, meldžiu 
jūsų patarimo del mano mer
gaites. Ji nuo 4 metų pradėjo 
sirgti visokiomis kvarabomis, 
turėjo 3 operacijas. Guzas 
augo ant blauzdos, tai tik ap
linkui apmarino ir išpjovė. 
Tonsilius išėmė — apmarino 
visą. Vėl augo guzas po pa
žaste, turėjo didelę operaciją.

Ir jai visuomet teka krau
jas iš nosų, nuo pat mažens. 
Kaip kada kelis kartus per 
dieną ir net nakčia.

Ji dabar 15 metų ir 5 mė
nesių, o da neturi mėnesinių. 
Sveria 110 sv. Jai tankiai gal
va skauda ir vemia. Ji ne
valgo kiaušinių, pieno, salotų, 
žuvų. Jei kada priverčiu, tai 
vemia. Ir labai dabar spuo
guoja. Gūželiai pradeda augti 
ant sprando, pratrūksta ir vėl 
auga šalę kitas. Tai ir kan
kina be perstojimo. Valgį 
bandau jai taikyt.

Atsakymas
Tai veikiausia taip ir bus: 

Jūsų mergaitė turi alergijų 
(allergy), ypatingą, liguistą 
jautrumą į tūlus valgius. Gai
la, kad ji negali tokių svar
bių valgių vartoti. Bet, jei 
nuo jų ji suserga, tai vely jų 
jai ir nesiūlykit. Pabandyki
te duoti kiaušinio trynių. Taip 
kartais esti, kad baltymas ken
kia, bet trynys ne.

Mėginkite duoti visokio sū
rio, taipgi sviesto. Mėginkite 
konservuoto, išgaruoto pieno 
(evaporated milk).

Jei šviežių žuvų negali, gal 
I galėtų konservuotų: lašišų 
(salmon), tūna, net ir silkių.

Salotų negali, tai tegul. Bet 
užtat ji turi vartoti šiaip vi
sokių žalių, nevirtų daržovių, 
vaisių, uogų, riešutų, žirnių, 
pupų, lyšių, mėsiškų, ypač ke
penų, juodos duonos.

Neretai pasitaiko, kad var
tojant daugiau vitaminų ir mi
neralų, ypač kalkių, mažėja 
ir toji alergija. Patarčiau gau
ti Calcium lactate, 10 grs., 1OO 
tablets. Tegul mergytė ima po 
1 arba ir po 2 tabletes po val-

4

gio, vandeny ištarpintas, kele
tą mėnesių. Tatai suteikia 
daugiau kalkių. O kad kal
kės geriau pasilaikytų orga
nizme, tegul ji kuo daugiau
sia būna ant saulės, kad vi
sas jai kūnas liktų gerai ru
das. Taipgi tegul ima žuvų < 
aliejaus, paprasto arba kiek 
tvirtesnio : Cod liver oil—10 
D, P. D. & Co., po šaukštą 3
kas diena. Jai, manau, bus į
gerai imti ir skydinės liaukos: |
galės geriau atsirast mėnesi- 1
nes. Thyroid gland, % gr., ij
1OO tablets — po vieną prieš 
valgį. Ir, žinoma, iodo po la
šą kas pora dienų. Visa tai W 
tegul ji vartoja mėnesių mė
nesiais, net ir ištisais metais, j
kol jai organizme susidarys 
pakankamai reikalingų me
džiagų.

Kai kraujuoja iš nosų, tai 
gaukite Monsejl’s solution: 
liquor ferri subsulphatis. Vii- 
gykite gabalėlį medvilnės ir 
įdėkite į nosį: sutraukia krau
ją ir stabdo tekėjimą.
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NEW YORK—It’s going to 
be some vacation for Ijttle Glo
ria Vanderbilt—to be exact, a 
$4.250 vacation lasting just four 
weeks.
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farmers and pro- 

have lost all civil li-
All political parties in

Election of prezidiuni 
various committees.

Report of the secretary, 
lowed by discussion.

air she’ll get

fob

a lecture 
by dim

A. Gilman, 
Chairman of ALDLD Dist. II.

Sunday, June 21
The convention will be openedL 

in the afternoon immediately}, 
after the Lithuanian Congress. ■/

and lived to tell thd

Bouncing Baby Bounces 
Out of Window '

NEW YORK—Two year-old 
Thomas Cosgrove Jr. of th®% 
Bronx is a bouncing baby—wh0| 
bounced right out of an elevaj*'.^ 
ed train 
story.

When his mother, carrying 
Thomas in her arms, made 
dash for a seat in an elevated 
train, the car mad a sudded '* 
lurch and caused her to bump | 
against a drunk running for 
same vacant place on the bench*# 
As she bumped against her comrf^’ 
petitor, baby flew out the win*' 
dow.

An unknown young hero cllmb*^ 
ed out on the track catwalk 
rescued young Thomas. , ■

The seventh convention! 
of the ALPMS, the cen< | 
tral organization undeg 
which all of our choruses. 
are organized, will takd 
place in the afternoon of Jun® ■ 
21 and will conclude June 22 at} 
Workers Hall, 920 E. 79th St.* ’■ 
Cleveland.

B. Shelley, a member of Air* 
PMS Central Committee and al,i •' 
so the well-known chorus con# 
ductor, from Brooklyn, N. Y.* ■: - 
will give an interesting lecture 
on music illustrated by song® 
rendered by the Brooklyn “Aid* 
balsai,” a group of six singer®*

Monday, June 22 ?J
V. Bovinas will give 

on drama, followed 
cussion.

St. Jasilionis will 
lecture on poetry, followed by 
discussion.

Discussion on a new projected ' 
constitution for the organization*

Election of officers.

Representatives of many, ‘ 
choruses throughout the United 
States will be present to takd 
up important matters in th® ; 
field of singing, writing, poetry* 
drama, and other cultural act* Ji; 
ivities. Since the majority of 
the choruses affiliated to th# 
ALPMS have a very large per* 
centage of youth, it is expect* 
ed that youth shall make Up 
the bulk of the delegates.

The following interesting * 
agenda has been drawn up foC 
the convention.

1 —■ 'JK
Delegates from Choruses •' 

to Discuss Cultural |
Activities •

Earn Valuable Free Premiums by Getting Subscriptions to the New Magazine— “CHAMPION” of Youth
-------------------------------------------—-------------------— ------------------------------------------------------------------------------------------- See - Page Two
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Lithuanian Anti-Fascist Congress, Cultural and
Fraternal Conventions to Take Place in Cleve

5,000 Expected at 
AYC Convention

CLEVELAND, O.—Cleveland, 
mecca of the gray beards and 
bald heads during the Republi
can convention, will find thou
sands of America’s younger 
generation camped in its front 
yard early in July when the 
third annual convention of the 
American Youth Congress opens 
in the huge public auditorium.

At least 5,000 delegates and 
visitors from every -section are 
expected at the meeting, William 
Hinckley, national executive se
cretary of the organization es
timates. Originally, it had 
felt that a maximum of 
would attend the session, 
year a few more than 1,000 
present.

The huge 
scene of the 
O. P., and of 
gue Against
last December, will be at the 
disposal 
believed, 
will be 
Day.

Gigantic Picnic to ba Held 
in New Jersey June 28

It is hoped that all the Lithu
anian youth connected with the 
LDS National Youth Committee 
know by now about the picnic 
that is going to be held on the 
28th of June, West Orange, N. 
J., for the benefit of the ALD 
LD, LDS, Meno Sąjungos dis
tricts and the LDS Nat’l Youth 
Committee. It is very important 
for the young people to know 
this as it is only with their help 
that this picnic can be made 
successful and the success should 
be very important to the youth 
because the more profit the pic
nic makes the bigger will be the 
share for the N. Y. C.

The best way to help make 
this picnic successful is to ad
vertise it among the 
every possible way. 
tising matter should 
widely and usefully.

Ticket sales in advance 
help quite a lot. Therefore ticket 
sales should be pushed ahead 
vigorously. As the price of the 
tickets is low 
will be given, it 
difficult to sell

There should 
bashfulness in 
people to buy a ticket to a pic
nic. On Sundays people go places 
anyway.

Tickets can be secured for 
sale at the LDS National Youth 
Committee or from any respon
sible member of the other three 
organizations mentioned above.

It is also very desirable that 
many of you youngsters should 
try to be elected to the ALDLD 
Dist. II conference which also 
will be held on the same date as 
this picnic and at the same 
place. Many of you belong to 
that organization. That 
give much more vitality

Lithuanian-Americans to 
Demand a Democratic 

Lithuania
This month of June is 

noted for the many con
ventions. that have taken 
place and that will yet 
take place. The Lithuanian 
-Americans also have their share 
of conventions. On June 20 and 
21 hudreds of delegates will 
get together in Cleveland and 
discuss the situation in Lithua
nia with the purpose of helping 
the people of Lithuania in their 
fight for 
mocracy. 
dictatorial 
workers, 
fessionals 
berties.
opposition to Smetona have been 
declared illegal. In order to 
have even a house party, a- per
mit is necessary from the police 
chiefs. Due to such unbearable 
conditions, the workers and 
peasants are appealing to the 
Lithuanians living in America 
for help. The American-Lithua
nian Congress to Help Restore 
Democracy in Lithuania tends 
to have a far reaching effect 
on the inner situation of Lithua
nia.

Fraternal Convention
The week of June 22 will be 

devoted to the SLA convention. 
The SLA is a fraternal organiz
ation much like our LDS. The 
convention .is of great import
ance, since a new executive com
mittee is to be elected for a two 
year term and internal organiz
ational matters will be dis
cussed.

Jazz Music Goes Nazi 
Propaganda

BERLIN, Germany—Hot dance 
tunes blared out of 100% Ame
rican saxaphones will help build 
international good will for Nazi 
Germany this summer—or so 
leaders of the Third Reich hope 
and expect.

As part of the general propa
ganda campaign built up around 
the Olympic games and design
ed to tell the rest of the world 
that all’s well with Naziland, 
American college jazz bands are 
getting fat contracts to play on 
transatlantic crossings of North 
German Lloyd boats. Bands from 
Duke University, Holy Cross, 
University of Richmond, St. Bo
naventure, Cornell, Rutgers and 
Northwestern have already won 
contracts.

conference as well as some ex-, 
perience for the young blood 
that soon shall take the leading 
role in that organization.

All for the success of the 
picnic and the conference on 
June 28!

TROUBLE-TORN CHINA FACES 
NEW CONFLICTS

*.'ža>S.'i.i;'x;

These guns of the Nanking government army of Chiang Kai- 
Shek are emblems of the troubles facing the Chinese people as 
Japanese imperialists rush new troops onto the Asiatic mainland. 
Southern Chinese workers and the Chinese Soviets call for resis
tance, but Chiang, friend and ally of the Japanese and longtime 
oppressor of his own people, is torn between loyalty to his 
masters and the rising tide of public opinion at home.

Newark Leads, Brighton 
Park Third!

As the LDS membership drive 
is already concluded, the Natio
nal Office is awaiting the final 
applications from all branches. 
On Monday, June 15th, the 
following were received: 201, 
Cleveland: 3; 203, Newark—9; 
204, Roseland—1; Waterbury—2.

The Newark Lodestars, accor
ding to these figures, now lead 
in the mad race for the “sky
scraper” trophy, having a lead 
of 4 over the Sparks of Chicago.

Standing of the leading bran
ches is is now:
_ Newark ____________ 29

Chicago Sparks___________25
Brighton Park___________ 20
The National Office expec

tantly awaits the applications 
from 
total 
from

LDS Receives Pennsyl 
! vania Charter!

—BROOKLYN, N. Y.—On June 
15th, the LDS received a charter 
in the state of Pennsylvania. An 
organizational drive for the LDS 
will begin soon. Unity with the 
Supreme Lodge of Lithuanians 
of America will be first on the 
order of

‘Strawberries and Cream’ 
—at $4,250'—for Gloria 

Vanderbilt

So ruled a New York judge as 
he fixed the budget for the 
month of July for Gloria, 12- 
year-old heiress of $4,000,000 
New York Central Railroad for
tune around whom a legal bat
tle between aunt and mother 
has been fought over a period of 
several months. July is Gloria’s 
month with her mother, who 
now runs a swanky Manhattan 
dress shop, and the vacation is 
paid out of her own fortune. 
Mother spends it.

And Mother Vanderbilt is go
ing to have plenty o‘f spending 
to do. Rent, for instance, for 
one month, will cost a neat 
$1,000. And a lot of food is go
ing to be consumed to eat away 
the $700 set aside for her three 
square meals per. Incidentals 
will take care of another $150. 
Coal, of all things, will cost her 
$65, while newspapers to keep 
Gloria informed on the march of 
time will mean $15.17—which is 
a lot of pennies 
journals.

Sun and fresh 
for nothing.

> 5; ? -m ’=V.
< V’. ■*">?
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National LDS Track and Field Meet 
31 to Be Held on August 16 at Rochester

□ wm _ -r • 1 ‘11 1 .‘f - « • . •

Youth Choose 'Champion’!

3?

ĮIB

pr The LDS Olympiad will be a 
e nclosed” meet. By that, the Na

tional Sports Committee means 
khat only members of LDS Youth 
Branches will be allowed to par
ticipate, in the events.

į This also includes, the sports 
Committee hastens to explain, all 

" feports section members and 
youth in adults branches, and 
all new LDS Insurance mem
bers. This action is taken not 
.to slight any athletes, but me
tely because, in the opinion of 

’the National Sports Committee, 
, -iathletes of an equal caliber will 
. be pitched against each other.

The meet will be more interest- 
. Ing and a REAL LDS Cham

pion will be chosen in the 
{parlous events.

' The decision was taken after 
the lesson of the Chicago Pre
paratory Track and Field meet, 
Where anyone and everyone was 

^allowed to enter. The result was 
khat an Olympic Star (!) won 
.the meet. Obviously our own 

’Sportsmen were no match ; to 
.those who make a special hobby 
of athletics. But in the ranks 
!6f the LDS, there are plenty of 
youth, of approximately equal 
-caliber, who participate in many 

: (Other activities beside sports.
The original object of the 

lheet was to select h National 
LDS Champion, and to establish 
a precendent that the leading 
Lithuanian Sports organization 
Was the LDS. All sportsmen who 
contemplate entering the events, 
Should join the nearest branch. 
Sport section members as well as 
Insurance members will need a 
Statement (printed on the entry 
blank) and signed by the branch 
(executives certifying that the 
Jentries are LDS members. The 
ientry blanks will no doubt be 
Uready for the July meetings of 
the branches where they should 
be filled out and mailed at once 
to the

the fee. The fee is nominal. It 
will not cover the expense of the 
meet by a long shot. It is merely 
evidence of good faith on 
of the athlete.

List of Events 
SENIORS 

(Above 18 yrs)
Track events
100 yd-dash
220 yd dash 

miles run 
mile run , 
x 440 yd. relay

1
4

part

Field events
16 lb. shot put
Running Broad Jump 1
Running High Jump
Running Hop Step and Jump 
Pole vault
Javelin throw

INTERMEDIATES 
18-16 years inclusive 
100 yd. dash 
60 yd. dash 
i mile run
Running Broad Jump 
Running High Jump 
4 x 440 Realy 
12 lb. Shot Put 
Pole vault 
Javelin throw

By CHARLES KWARREN
Asst. Manager of

Comm.

I A magazine which reflects the 
Promortion h'To nf fhn avnrawa -Inr-d

monetary 
the form

time expended in getting new 
readers.

Now that the LDS drive is 
over, get a groups of youth to
gether and go from house to 
house getting the youth 
acquainted with this new publi
cation. Explain its purpose and 
aims. If you are not clear on 
something write to the Lithu
anian Promotion Committee, 419 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. 
and we will do our best to help 
you. Without waiting any lon
ger, go out and get new sup
porters to our “Champion.” 
Here is the list of premiums 
you can get:

Now that you have the sys
tem of earning the points, let 
us look to see what you can get 
for the points. Below 
tial list:

Camping cot made 
jute cloth which will
hard wood reinforced framework, 
size when opened:. 76” x 25” 

_________ --------- 275 points 
Radio Set, five tube compact 

set, ideal for club headquarters, 
all American reception. Easy 
for a club to earn----2,000 points
' Binoculars, Super Dreadnaught 

field glasses; 5i” long 200 points
Streamlined Flash Light, with 

two cell battery--------135 points
Waltham Wrist Watch, nine 

jewel, leather strap, guaranteed 
_____________ 1,500 points 
Box Camera, takes clear pic

tures, always in focus 135 points

life of the average working class 
youth made its bow to the 
younger generation of America 
recently. It is a magazine which 
stands for Peace, Liberty and 
Equality. Supported by youth 
all over the country, it becomes 
the spear pbint in our fight 
against war and fascism. Here 
is something to root for. Here 
is the magazine which reflects 
the sentiment of the American 
youth! It is the “Champion” of 
youth! This is our champion! 
Just like the better fattens his 
pocketbook when his fighter 
wins, so will we be benefited by 
doing away with war and 
fascism if our “Champion” wins; 
just like the person who roots 
for a fighter because he is of 
the same nationality, so will we 
root for the “Champion” of 
youth because it is the voice 
of our class. Let us all become 
ardent supporters of our “Cham
pion”, so that it would be easier 
for us to overcome our enemies.

Besides their 
contributions in 
of admission tickets, fre
quenters of the prize-fights 
also give moral support to 
their champion by loudly applau
ding their favorite and jeering 
his opponent. Now, why aren’t 
people indifferent as to who 
shall be the winner? Why do 
they choose one of the comba
tants and root for him for all 
they’re worth? There are many 
reasons for picking out one of 
the contestants. A person may 
have a wager on one of the 
fighters and roots for him, anti
cipating a derivation of monetary 
benefit from his victory, another 
may root for him because the 
fighter is of his own nationality 
or a good friend; another may 
root for a certain contestant, 
because his victory promised him 
a job, etc.

In the same way we are root
ing for some thing or other every 
day of our lives. If there were 
no rooters, there wouldn’t be any 
political or religious clashes 
amongst the people; the scourge 
of war would be done away with, 
and political problems would be 
solved by common sense discus
sions. But if we must root, let 
us root for something that will 
benefit us mostly. Which brings 
us to the theme of our topic.

---------- CLIP THIS COUPON 
j To The CHAMPION of Youth
| Lithuanian Promotion Committee 
1419 Lorimer Street, 
j Brooklyn, New 
■ <

is a par-

of strong 
not tear,

PHILADELPHIA, PA

for I

National Sports Commit- for!

all
Olympiad Events 

the convenience of

City ________________________________  State---------------- j
(SEND MONEY BY MONEY ORDER OR CHECK) j

• Name _

Į Address

T HOPE X

you!

CAN'T FIGURE.GOSH, X
OUT MR. SNOOP

GEE ESTERDAV
LOOKIN'X WAR

SODAS, A SAG OF
PEANUTS AN TWO

BARSCANDY

> r For
branches and members and those 
iwho expect to participate in the 
(events, we list below the tenta
tive list of events. No entry can 

ft participate in more than three 
events, and the fee is 10 cents 
for each event entered. The entry 
blanks must be accompanied by

GIRLS (Open)
60 yd. dash
75 yd. dash
Running High Jump
Running Broad Jump
4 x 100 yd. relay
Distance baseball throw

Sports Director.

A rip roaring time to be had 
by the Lyros Chorus at Bur- 
holme Park this Sunday. Eve
rybody is invited to come. All 
kinds of games are planned for 
the youth and the older gene
ration. Prizes will be given to 
winners of the games. Re
freshments to be served to all. 
This is the last outing to be 
given for the benefit of funds 
for the bus for Lyros Chorus 
thatwill take them to New York 
City for the 4th of July. Eve
rybody come out add enjoy a 
good old fashion time at Bur- 
holme with the Chorus.

Committee.

WHO DONE* 
THAT?

X DID, MR SNOOP!

DIDN'T HURT

;..r ■ • .

■. ’ ’>- <'■■■ ■:*}

Lithuanian youth all over the 
country should not hesitate to 
become part fo the subscription 
movement now going on. Due to 
the broadness of its stand, the 
magazine can be introduced into 
any youth organization without 
fear of arousing political anti
pathy. This makes it double 
easy to get new readers. Spend 
some time collecting subscrip
tions. The highly valuable pre
miums which we are offering 
will more than repay for the

AND MAIL IT NOW!----------,

York. I
i 

) I want to earn some premiums as offered. { 
Please send me free information.

) I want to subscribe to the CHAMPION 
one year. Enclosed find $1.25.

) I want to subscribe to the CHAMPION 
six months. Enclosed find 75c.

) I want to take advantage of the special j 
introductory CHAMPION subscription offer j 
of six issues for 25 cents. Enclosed find 25c. I

i
---------------------------------------Age----------- [

For each yearly sub (52 is
sues) which costs $1.25, you get 
25 points; for each half-yearly 
sub (26 issues) which costs $.75, 
you can get 15 points; and for 
each 25 cent sub which is offer
ed for a limited time only, you 
can get 5 points.

NEW YORK—Condemning al
leged punishment of anti-war 
strikers at James Monroe and 
Seward Park high schools in 
New York, Pres. Charles Hend
ley pf the Teachers Union has 
asked Board of Education offi
cials to prevent discrimination 
against the peace demonstrators. 
Liberal figures throughout the 
city have written to 63 colleges 
in the east asking that they ac
cept applicants whose only 
“black mark” is participating in 
the walkout.

OH, VT WAS YOU WAS 
IT, TOBY?

HURT ME? NAW- 
JEST B/XFie\_Y 
TOUCHED AACt

Y’KNOW AFTER A
CORKIN’ GOOD

YOU SHOULD 
BE REWARDED..
..COME OX/E.R

ICE. CREAM 
PARLOR

TREAT

FOR PA HE ALMOST BIT
MY HEAD OFF AN1 TODAY

WHEN X *BEANEO" HIM
WITH A BASEBALL HE
TOOK IT AS A OOKE!
HE EVEN BOUGHT ME

THR.ee

HE'S AS CHANGE
ABLE AS TH’ 

WEATH1ER1
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“Wives and Sweethearts”
The many tragedies which are enacted under ca

pitalism, because the youth “do nob- know the facts 
of life”, because of ridiculous and antiquated laws of 
marriage and' divorce, would be done away with.

This does not mean that sexual looseness would 
exist. It is under the capitalist system that there- 
is the greatest immorality and licentiousness. Our 
Soviet youth would enjoy the companionship of lheir 
sweethearts, wives and husbands on the only basis 
that such companionship can be enjoyed—full knowl
edge, economic plenty and cooperative work with a 
single aim the building* of a happier and better 
world.

The horrible institutions which are perpetuated 
under capitalism—prostitution and venereal disease_
will be readily abolished; the former by removing 
the economic cause for it, the latter by spreading 
knowledge of prevention and cure. In this way, in a 
very short time, the historically speaking, the accu
mulated misery of centuries of existence of these 
evils will be done away with.

As the tremendous resources of our Soviet coun
try would be more and more turned to producing the 
things of life and comfort, to the task of shortening 
the hours of labor by improving machinery and tech
nique, more and more time would be available for. re
creation and other forms of leisure time activity.

Such leisure time activity is impossible on an 
adequate scale under capitalism, both because the ca
pitalists are unwilling to. spend the necessary money 
and because the masses of youth are unable, due to 
worry about jobs or unemployment, to enjoy the re
creational facilities which exist today.

The biggest task will be the extension of recrea
tional facilities. This vzill be a task comparatively 
easy for our Soviet government, even though the 
capitalists today mournfully shake their heads at the 
inadequacy of playgrounds, parks, athletic equip
ment and recreation centers.

President Hoover’s committee report on “Recent 
Social Changes” states:

“But however disturbing and important consi
derations of this nature may be, the problems of 
greatest public interest are concerned with the 
inadequacy of existing recreational facilities and 
with methods for* bringing about their development 
and control. In spite of the fact that billions of 
dollars are spent each year for recreation, there 
are still large sections of our population not 
conservatively estimated that our municipal park 
acreage should be doubled in order to meet the 
requirements of the present urban population. This 
lack of parkland is especially noticeable in the 
more congested residential districts of large cities 
where neighborhood parks and playfields are far 
too few to meet the needs of those living under 
crowded conditions.” (p. 955).

What a farce!

With millions of acres of land and forest and 
stream in one of the largest territorial countries in 
the world, the capitalists complain about lack of park 
space!

Our Soviet government would soon solve this 
problem without batting an eyelash. In every large 
city, an intensive building program would be started 
to destroy the slum tenements, build new apartment 
houses with spacious courtyards and park space. 
Around each new factory erected, there would be 
space for recreation fields and parks.

THE STUFFED SHIRT TRIBE

There’s a picket line on his beat.

The Camera Eye
An Appeal To Reason /

Although that hard-hearted breed of beings 
called editors— my editors—have consistently warned 
me of being too wordy, I feel that this time I must 
have personal contact with the unseen audience. I 
must appeal over the editorial heads. For once I ad
mit I am at my wits’ end for some juicy morsels. 
Added to that, the heat of a summer night and. ..er 
...er... a few trifling affairs of the heart keep my 
wandering mind from its accustomed drudgery. And 
there you have the reasons for what follows.

Nazi “Noose” News
La Belle Hitler (star of my column) has taken 

to censoring Michael Rodent, also known as Micky 
Mouse, cartoons. Either Hitler is absolutely insane 
or is Adolf jealous of Minnie Mouse ?... Nazi cen
sors almost burst a choleric, Aryan blood-vessel when 
they learnt that a German is the villian of “A Mes
sage to Garcia”.

Garbage Heap Gossip
Trust someone in Hollywood to think of this one, 

Maurice Conn, a producer, has cabled Haile Selassie 
an offer to star in a film.

Guinn “Big Boy” Williams has a leading part in 
the Hollywood production of “Bury The Dead”.

Garbo is “tanking” she go home all over again. 
But after she makes two more pictures at $250,000 
per. After that, who wouldn’t go home.

Fan-dancing Sally Rand mhy be featured in De 
Mille’s “This Breed of Men”. But no fans this time.

Ricardo Cortez should" be a bright and shin
ing example to all actors who want to be scabs. For
refusing to join the Screen Actors Guild, Cortez was

r

•V

—True Enough! —
Because there’s so much salt in Utah’s Great 

Salt Lake, you can’t sink or even submerge yourself 
' in it. But it’s still possible for an inexperienced
swimmer to drown in the lake by going beyond his 
depth, losing his balance and being suffocated by the 
brine.. But even then his body would float on the 
surface.

Joan of Arc—Greatest woman in all French 
History—lived to be only 19.. .1412-1431.

Hollywood’s film costumers made ragged and 
tattered clothes for the stars by first making clothes 
of good material, then rubbing them down with sand
paper and often stamping on them and kicking them 
around.

One-syllable language—‘No Chinese word has 
more than one syllable... each character represents a 
full word...

The Red sea has a reddish tint due. to that fact 
that its waters are full of tiny weeds called algae. 
And the Yellow Sea gets its color from living or
ganisms within it, and not from its muddy source, 
as is popularly supposed.

In case any one should ask you: 
is pasteurized, but draft beer is not.

The Definition of Song
By GENEVIEVE TAGGARD

Singing is best, it gives right joy to speech.
Six years I squandered studying to teach
Expounding language. Singing it is better,’
Teaching the joy of the song, not teaching the-let ter.

I

And of all forms of song surely the least
Is solo. Only lark in the east
Foretelling sun-rise, lone singer, can say .
How volume will amplify with the arriving ray. . . .

/ 
• /

So singing is the work of many voices.
For only so when choral mass rejoices 
Is the lock sprung on human isolation 
And all the many welded into one.

Body sings best when feet beat out the time.
Translated song, order of bold rhyme
Swing the great stanza on the pavement—use
The public street for publishing good news.

I
* ♦ I

Deepest of all, essential to the song
Is common good, grave dogma of the throng;
Well-spring of affirmation in accord
Beneath the chanting utterance, the word.

rewarded with a new contract by Warner Brothers.
MR. DEEDS GOES TO TOWN—A well-pac

ed story, swell acting and, of course, the Capra 
directorial touch makes the first film in 
that is really worthwhile. At last a film 
shows that we do have unemployment and 
something is wrong somewhere. One or 
faults. But why spoil the fun. See it 
yourself.

TILL WE MEET AGAIN—Another Para
mount flop... a rehash of a tale twice told... 
lovers meet—boom boom—war—they separate—* 
become spies—boom boom—meet. All’s 
But not for the audience. Film too slow, 
lywood patriotism on a grand scale... 
little too thick... Herbert Marshall 
work. '

A MESSAGE TO GARCIA—So

ages 
that 
that 
two 
fot

M
M

N
D

D

Song is not static—joy becomes a dance.
In step, vast unison, in step advance.
This is the life of song: that it mean, and move 
And state the massive power of our love.

(The “New Masses”)

Two Worlds
KINDERGARTEN ATTENDANCE

In the U. S. S. R. attendance at kindergartens in
creased from il,000,000 in 1928 to over 6,000,000 in 
1934—an increase of 500 per cent.

In the U. S. A. enrollment in kindergartens (both 
public and private) decreased from 777,899 in 1930 to 
763,699 in 1932. (Source: Office of Education, Depart
ment of the Interior.)

TOTAL FOOD PRODUCTION
In the Ū. S. S. R. food production increased from 

2,537,100,000 rubles in 1928 to 5,996,500,000 rubles in 
1933—an increase of 138 per cent.

In.the U. S. A,'production in food industries de
creased from $7,803;405,000 in 1927 to $4,210,015,000 in 
1933—a decrease of 46 per cent.

laid 
does

well. 
Hol- 
on a 
fine

America 
vanquished the bad Spaniards and saved Cuba 
for the Cubans... Sez Hollywood’.. Oh Yeah, 
sez I. Hollywood history slightly warped... 
Barbara Stanwyck manages to look lovely even 
after being shot in the leg’ and travelling for 
days through fever-infested jungle. Wallace 
Beery saves the film,-.doing right by a juicy 
role. And how he does it.

TIMES SQUARE PLAYBOY—Warren Wil
liam, a fine actor, wasted in a talkie that is 
all-talkie... good cast but oh that moth-eaten 
story that makes you squirm in your seat.

Chit-Chat
Paramount is the first studio to build its own 

furniture for studio sets.
Charlie Chaplin. reports that he will act no more, 

but will write, direct and produce vehicles for .Pau
lette Goddard.

^Marion Davies’ “Cain and Mabel” is a rehash 
of the silent flicker, “Great White Way”, vintage of 
1923.

has a passion for white flowers. AndDietrich
have you a little passion in your home?).

Jack Mulhall is slowly making a comeback, his 
latest role is in “The Last Outlaw.”

CENSORSHIP NOTE—The> French government 
dictatorially banned GB’S. “King of the Damn

ed”, all Russian films, even the lyrical “Song of 
Happiness”, along with certain French films 
whose themes were considered too radical. Now 
—with the French People’s Front a majority in 
parliament, the poor bewildered censors "must 
have turned grey overnight, when they learn 
that-the new government intends to be consider
ably more liberal in its views.

Bottled beer
£-*

< . , A

si
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THROWING THE

Gypped!
CUSTOMER—“You know that 

music stool you sold me?”
SHOPKEEPER—“Yes.”
CUSTOMER — “Well, I’ve 

twisted and turned it in all di
rections, but I can’t get a single
note out of it.”

1 Crowded.
JONES—“Well, how are you 

getting on in your new eight
room house?”

SMITH—“Oh, not so badly. 
We furnished one of the bed
rooms by collecting soap cou-

You Should Know...
By BEN MEDLEY

NEW HAVEN, June 8.—“Cir
cumstances,” of which I am be
ing robbed lately, again put me 
in a literary mood and I find 
myself writing the column I 
once started. It sort of feels 
good to once again ponder over 
the things you want to set down 
on paper, hoping that in a good 
proportion of the hour you can 
have a bit of writing that will

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIHI1IIII1IIIIIIIIIIIIIIN

With Our New Readers
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUMIIHIIIIIIHMimilMIffl^

The following articles were written by young men who have 
entered the various realms of literary effort as a hobby, or as 
a chosen prof essipn-to-be. They mostly produce short stories and 
at times dabble with a play or two. They have never written any 
article on any questions arising from social science; therefore, 
these are their first compositions in this field.

In the following issues of the “Laisve” Youth Section we 
will have other writers. All of these writers were organized by 
myself and will continue writing these articles under my heading.

“Graf Ernest.”

A Misunderstanding
FARMER — “Where’s that 

mule I told you to take out and 
have shod?”

NEW HIRED HAND — “Didi 
you say shod ? I thought you 
said shot. I’ve just been buryin’ 
her.”

The spice of life
“Shall I look in the music 

department or the drama depart
ment to find out something 
about Lily Pons?” asked a lady 
in the library.

“You’ll find it under ‘Land- 
Scape Gardening’,” said the 
attendant.

Tit for Tat.
A small boy leading a donkey 

passed by an Army camp. A 
couple of soldiers wanted to have 
some fun with the lack

“What are you holding on to 
your brother so tight for, son
ny?” said one of them.

“So he won’t join the Army,” 
the youngster replied, without 
blinking an eye.

Philadelphia, Pa.
All the college boys are 

coming home for the holidays. 
Boy are they loaded with plenty 
of education. They sure have the 
25c and 50c words.

When a lot of women bother 
Tony he yells “Ixnay-Amscray!” 
’(Probably something Latin). And 
when Al’s car stopped Felix ups 
and says: “It^s just like seven 
into twenty-two.” And when we 
ask him what he means he 
cracks: “It won’t go.”

All the members of the chorus 
are singing there lungs out 
these past few weeks. And the 
secret is that they are planning 
to march on the stage of Ulmer 
Park, on the 4 of July. The 
Chorus hired two big buses al
ready. One will be filled wi+h 
youth only, and the other with 
the older people. Get your tickets 
early so you will be sure to1 go 
to “Laisve’s” picnic. Only $2.50 
round trip, ask any chorus mem
ber for details.

Lots of strikes are going on 
around in Philly. And believe it 
or not for the first time our 
ehorus has a real striking tenor. 
Here’s hoping that 
the strike so he can 
of sugar to go to 
with.

Eddie wins 
have plenty 
New York

Here’s spme hot 
around . the chorus

ones going 
members. 

Larry says that before marriage 
a man yearns for a woman. 
After marriage the *'y” is silent.

Freddie knows a Scotchman 
who heard that there was sugar 
in tears, so he cries over his 
coffee.

t All you other correspondents 
’don’t forget you can see me at 
“Laisve’s” picnic.

L N. Somnia.

Spendthrift
TRAMP—.“Lady, I’m almost 

famished.”
HOUSEWIFE—“Here’s a cent. 

But how did you fall so low?”
TRAMP—“I had your fault.

I was too extravagant.

pons.”
JONES—“Didn’t you furnish 

the other seven rooms?”
SMITH—“We can’t. They’re 

full of soap.”

Too Loud
The hostess was talking to 

one of her guests as the two sat 
on the lawn listening to ‘a chimes 
recital.

“Beautiful, aren’t they?” re
marked. the hostess.

“Pardon?” inquired the guest.
“I say, they’re beautiful, aren’t 

they?”
“I’m sorry,” roared the guest, 

“but I can’t hear a word 
those damned chimes.”

for

Voice of Doom
Struggling Artist 

dunned for rent and endeavoring 
to put a bold front on things): 
“Let me tell you this—in a few 
years’ time people will look up 
at this miserable studio and say, 
‘Cabalt, the artist, used to work 
there’!”

Landlord: “If you don’t pay 
your rent by tonight, they’ll be 
able to say it tomorrow!”

(being

Shenandoah
Žiežirbos

Good gracious it seems 
though time is at a stand still. 
Well, anyway I better get stard- 
ed as it (time) will soon be 
getting ahead of me.

as

arePlans and preparations 
almost completed for the picnic 
which is to be held, in Minersville 
on Sunday, June 28. The Chorus 
is practicing many new songs 
which are very pretty. Well, 
anyway, the whole chorus seems 
to be very eager to get on 
with the program for the affair.

Dots and Dashes......... more
good news has been pouring in. 
As yet, the secret is being kept 
under cover and time will 
where the whole proposition 
be told to all.

tell, 
will

What, only two tenors 
rehearsal Friday? Well, the 
gentlemen should be given 
great deal of credit—their vocal 
chords functioned properly and 
the music certainly did harmo
nize. (Even though a little flat.)

at 
two 

a

Hugh-Ho! What is the matter 
with the rest of the Youth Sec
tion correspondents. Smatter, all 
of you? I hope you all aren’t 
getting laxy. Let’s hear from 
you sometime in the very 
future.

near.

take
Cho-
eve-

Lyros Chorus members 
notice:—A meeting of the 
rus will take place Friday 
ning, June 19, at 7:30 at the 
usual place. The delegates to 
the Anthracite Regional Youth 
Congress are expected to parti
cipate and give a report on the 
congress. All members are ex
pected to attend.

The Bi-Monthly meeting of the 
Youth Literary Club will be held 
this evening at the regular time 
(8:80 p. m.). Election of officers 
for the coming year will take 
place at this meeting. 100% 
attendance is expected.

Yours '■
“Just Toots”.

I Remain A Bachelor!
By Montgomery Erskine, Jr.

Member of Graf Ernest’s Writing 
Squad

discovery ? 
find, that 
men are 

unmarried, 
is it so?”

leagues 
slowly 
as to 

Ball
in a rather' pro
still the baseball 
branches remain 
If the lack of

Youth of Today Must Pre
vent Wars of To-Morrow

. By WILLIAM HANSEN 
Member of Graf Ernest’s

Writing Squad

placate the toughened spirit of 
the editor who has probably al
ready waited hoplessly for an 
article < from you, but who for 
unmentionable reasons shunned 
direct J appeal in hope you would 
respond first. Thanks to 
“Cheerio,” I again find myself 
writing, telling you* of the ab
surdity of her basis for my ab
rupt discontinual of the co
lumn ... By no means would that 
be motive enough to withdraw 
literary effort. I think frustra
tions inspires one to do things 
even more diligently rather than 
to give up.

But let’s leave that be and get 
on the more talked about things 
of the day.

A glance through the pages 
of the ECHO, the Brooklyn Dis
trict scribe, drew my attention 
to the conspicuous .ballplayer 
who stands bewildered, alone on 
the field in a cartoon depictur- 
ization accompanying the Play 
Ball Column. I wonder if the 
bewildered player standing alone 
has any reflection on the base
ball situation among the branch
es or whether he just stands 
there wondering ? ? ?

The indoor baseball 
are progressing rather 
and it creates wonder
what the cause of it all is. 
time is here 
nounced way, 
teams of the 
unorganized,
activity baseball is due to the 
fact that all forces are being 
strained on the preparation of 
athletes for competition in the 
LDS Olympiad, all well and 
good, but if not, then the fel
lows interested, should show 
their spunk by the formulation 
of teams and leagues to offset 
the great demand for them.

It seems as though’ this year 
the baseball have turned ,and 
we find the district that failed 
so utterly in organizing baseball 
teams last year, is rapildy 
bringing together its ballplayers. 
That district is the N. J.-N. Y„ 
they have actually started work 
and are proceeding with mate
rial results, as for the Conn. 
District which was so successful 
last year, is far from getting 
started. It just shows you how 
things change. But let’s hope 
certain things never change.

J. O. sends me a letter and 
in it along with other things he 
asks how Bernice Didjun is get
ting along after her operation. 
To Johnny and all * the others 
who want to know how Bernice 
is doing, a few words on the 
subject would do a lot in en
lightening Bernice’s condition. 
From what I understand, her 
operation was successful, and at 
present she is confined to her 
home, recuperating from the 
illness that has kept her abed so 
long. It is hoped that she will 
soon be able to visit the New 
Haven branch and chorus of 
which she was an active mem
ber and that her activity will 
be once more implanted in the 
organizations.

The sympathetic r e s p o n se 
that greeted Bernice through 
the mail from distant youth and 
branches was tremendous and I 
am sure she will let. everyone 
know how she felt in receiving 
all the. cards and letters when 
she is able to do so.

I’ll coddle my thoughts for 
another week in the hope that

Yes, I remain a bachelor! But, 
is this a startling 
We look around and 
thousands of young 
electing to remain 
You will ask, “Why
Of course we are not members 
of a new fanatical cult breeding 
some forms of objection to 
marriage, motherhood, etc. We 
would have married if we were 
financially stable or if society 
did guarantee a chance in the 
present economical setup. A few 
youngsters gamble and wed. 
Just what follows—many of us 
know and could write bulky 
volumes based on financial 
difficulties alone!

I also asked myself if I should 
gamble and wed. Mind you—this 
question was not answered quite 
quickly nor easily! I had to 
review facts.

I had to think of my future 
wife. Would she not grieve over 
being married ? Would our 
children have a fair chance? 
Many of us to-day do utter: “It 
would be better if we were never 
born!” I wondered if my children 
would also quote the same 
words and curse my name for 
bringing them into this world 
to cringe under boss-imposed 
methods of slavery.

I happen to be one of the less 
unfortunate and do entertain 
some manner of employment 
with the usual paltry pay. But 
does this guarantee me any
thing? The boss might attempt 
to increase his profits and do 
so by pouncing upon my already 
meagre salary. (I am so tired of 
joking about the title “salary,” 
that my laughter does not ring 
with a true tone of voice.)

The present capitalist system 
does not publish the faqts 
concerning our unmarried youth 
of today! Right now we are in 
the thick of arguements set 
forth by the two major political 
capitalist parties. Do they 
suggest any remedy for our 
youth or for the unemployed 
millions? No! All they do con
sists of passing wise-cracks and 
posing for photographers who 
are there for publicity enter
prises. Everyone of us has 
enough points against him when 
we consider marriage; and under 
the present capitalist system we 
will continue to face these irrre- 
gularities.

I might chose to gamble and 
wed, but just the same—married 
or not—I will fight against any 
system which cannot supply work 
and a decent wage for 
youth and adults.

That the world again faces a 
most serious threat of war is ap
parent. We are now at the brink 
of another great war. The 
agents of big business (often 
called “Diplomats”) are doing 
more to stir up trouble, than to 
prevent it. As evidenced by the 
recent farces in Geneva.)

The world has many robber
barons who will gamble the 
blood of men to gain ill-gotten 
gains, fortune and to strenghten 
their hold on the working class. 
There are two over-ambitious 
European dictators—Hitler and 
Mussolini i(and several petty 
dictators whose lash strikes just 
as deep). All they have are 
promises. But people cannot 
always be entertained 
promises.

Now who .fights these 
Do the pot-bellied politicians, 
bankers, Liberty Leaguers and 
other parasites?

The youth carry the burden. 
Therefore, young men must 
exercise their intellectual fa- 
cualties to expose the causes of 
war and eliminate them! Why* 
should; experienced thieving ca
pitalist diplomats be allowed to 
juggle facts and gamble with the 
lives of young people? We, who 
can vision the horrors of war 
and the profit gotten by the 
ruling class must teach our 
fellow citizens!

Let us use some of the ideas 
of war to prevent it. Propaganda 
is one of them. We should spread 
propaganda of truth instead of 
propaganda of lies and hate. Let 
.everyone know just who controls 
wars.

The bible says that we are 
all men created by God to enjoy 
one anothers friendship.' Why 
fight? To satisfy a greedy, 
piratical ruling class? Don’t be 
fooled, young men—you pay 
with your lives because of the 
unability to unravel distorted 
facts and struggle against war.

You will lose your lives, young 
men, unless you spread truth and 
amity amongst all people and 
take actions to prevent capita
list wars.

with

wars?

both

Some Capacity
The sailor began to brag about 

his boss, who he 
in the Navy.

“In the Navy 
was his official

“Four or five quarts, 
swered the sailor.

said used to be

was he? What 
capacity?” .

” an-

BERKELEY, California—Bert 
Challgres, 17, was brought up 
with i the old American idea that 
every boy who wanted to work 
could get a job. He left high 
school at the beginning of the 
year with high hopes of support
ing his widowed mother. - For 
months he has tramped miles 
without getting a chance to 
work. Too proud to apply for 
federal aid, he drove his shabby 
flivver into a garage and killed 
himself by inhaling carbon mo
noxide gas.

my efforts will be fruitfull, 
enough to perpetuate the life of 
this column and at the same 
time insure its longevity with 
timely interests that ; ■ emanate 
from district or LDS - activity**

“Waste Not, Want Not”
“Why do you want your fetters 

returned?” asked the girl who 
broke the engagement. - “Are 
you. nfraid that I’ll take them 
to court?”

“No,” sigh he. young man, 
“butlpaidto(lu jthoae letters 
written byan tLąnd I. may



Montello, Mass
Labai Geros Prakalbos

nuka

ĮVYKS NEDĖLIOJ

JUNE

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HAVERHILL, MASS

TEL. STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

660 GRAN5* STREET

ren

OSVALDO KYBURIO

REDAKCIJOS ATSAKYMAI PRANEŠIMAS

VilniesGavome

Rengimo Komisija

GARSINKITES “LAISVĖJE

Puik*"i Įrengtos dvi koplyčios dr'*« 
damns mylimiems pašarvoti dovanai

uždare
kelinta
darbi-
darbo.

Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

West 
išva-

REZERVUOTOS SĖDYNĖS $1.10 
Tikietus galima gauti sekamose vietose

ANDOVER, CONN

Budapest, Vengrija.— 
Prasidėjo byla prieš 113 
hitlerinius fašistus, kaltina
mus sumoksiu nuverst Ven
grijos valdžią.

Ketvir., Birželio 18, 1936

NOTARE PUBLIC

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

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

PATERSON, N. J. 
Atydai Patersono ir > 

linkės Visuomenės!

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue,

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Sveikinkite Komunisty Partijos 
Nominacijų Konvenciją *

PRADŽIA 12-tą VAI 
DIENĄ

Šokiams Visą Dieną Gros—Orkestrą 
Bus Duodama Dovanos prie Įžangos. 
Dainuos Šie. yno, Aido ir Pirmyn Chorai

Taipgi Bus Įvairių Žaislų.

dalyvauti “Laisvės” 
liepos 4 d. Maynard

•ISNUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y

Keturių Didžiųjų Organizacijų
PIKNIKAS

Piknikas įvyks liepos 4 d., 
Maynard, Mass. Montelliečiai 
prie jo rūpestingai rengiasi. 
Per K. Beniulį ir T. Bart
kų yra platinami laimėjimo 
ir įžangos tikietai. Taipgi 
daug mūsų lietuvių krautuv- 
ninkų davė skelbimus į “Lais
vę,” kuri bus platinama pik
nike liepos 4 d. Tai bus iš
leista specialė dienraščio lai-

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po germenų pikdų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Lietuvių Ūkėsų Kliubo 
rengtas piknikas birželio 14 
d. dėlei lytaus neįvyko, ta- 
čiaus įvyks šį nedėldienį, 
birželio (June) 21 d., toj 
pačioj vietoj, Siaurusevi- 
čiaus parke, North Haledon, 
N. J.

Įžangos tikietai geri tie 
patys. Įsitūmykite, ir visi 
šiame piknike būkite. Nuo
širdžiai kviečia Komitetas.

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nu >giem vyram ir moterim ant saules be 

jokią ekstra mokesčių.

ĮŽANGA—TIK 25 CENTAI

Mr. Joseph Jablowskys 
kaipo Representatorius

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

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. '—Brockton 6337

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

Algų Kapojimas, 
Didelis Nedarbas

BALTIMORE, MD.
Baltimorės Kompartijos naujas 

ofisas dabar randasi po sekamu ant
rašu: 501‘-b No. Eutaw St., Room 10, 
Baltimore. Workers School taipgi 
laikinai bus po viršminėtu antrašu; 
vėliaus bus pranešta naujas antra
šas. (143-144)

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 

“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

Season Lockers tik 
už $5.00

Diamond Shoe Co. 
dvi dirbtuves. Jau 
savaitė virš tūkstantis 
ninku vaikštinėja be 
Darbininkai nusiminę.

Kompanija užsimojo 
pot darbininkams algas. Ku
rie daugiau uždirba, tiems 
kerta 40 nuoš., o kurie ma
žiau, tiems 20 nuoš. Jeigu 
darbininkai su tuo nesutiks, 
tai kompanija grasina kraus
tytis iš šio miesto. Kad grei
čiau kompaniją sutaikius su 
darbininkais, miesto majoras 
šaukia mitingą unijos viršinin
kų ir kompanijos atstovų. Tai, 
žinoma, skymas, kad parduoti 
darbininkų reikalus.

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.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

ŠTAI
PROGRAMA

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 ir 44 kuopos bendrai 

rengia pirmą didelį pikniką, nedė- 
lioj, 21 d. birželio, Mačutos Darže, 
tai visiems apielinkės ir Clevelando 
lietuviams gerai žinoma vieta. Tad 
visus kviečiame dalyvaut ir linksmai 
dieną praleist. Turėsime skanių už
kandžių, gėrimų ir gerą orkestrą 
šokiams.- Pradžia 10 vai. ryto.

(142-143) Rengėjai.

Del Rengiamo Pikniko “L-vės 
Naudai

EAGLE ROCK (Crystal Lake) PARKE 
WEST ORANGE, N. .1.

W. L. Douglas Shoe Co. ir
gi užsimojo nukapot darbinin
kams algas ant moteriškų če- 
verykų 15 nuošimčių, ant vy
riškų nuo 15 iki 30 nuošim
čių. Jeigu to negaus pada
ryti, tai grasina sustabdyti 
darbus, nors ir dabar menkai 
dirba.

Taylor Shoe Co. pirmutinė 
nukapojo darbininkams algas. 
Dabar, to sėkmėje, ir kitos 
kompanijos reikalauja algų 
nukapojimo.

iš kitų miestų.
G. Shimaitis,

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kp. rengia metinį savo 

pikniką nedėlioj, 28 d. birželio, Po
lish Pavilion Park, Wulfdale. Pra
džia 10 vai. ryto, šokiai prasidės 2 
vai. po pietų. Kviečiam visą apie
linkės lietuvių visuomenę atsilanky
ti susitikt su senais draugais ir su
sipažinti u naujais. Turėsime įvai
rių užkandžių ir gėrimų. Komitetas.

Kuri Bus

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 28 JUNE 
Prasidės lygiai 2-rą valandą po pietų.

Durys bus atdaros nuo 12 vai. dieną.

BUS MADISON SQUARE GARDEN
8th Avenue ir 50th Street New York City

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

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 CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Birželio 9 d. Ukrainų sve
tainėj įvyko draugės senutės 
Motinos Bloor prakalbos. Ji 
aiškino reikalingumą Farme- 
rių-Darbo Partijos. Draugė 
Bloor jau yra sulaukus 74 me
tus amžiaus ir darbininkų ju
dėjime darbuojasi jau 40 me
tų. Ji yra viena iš mylimiau
sių Amerikos darbininkų judė
jimo vadų. Susirinkusi pu
blika likos užganėdinta senu
tės Bloor prakalba.

Gaila, kad iš mūsų lietuvių 
draugų ir draugių teatsilankė 
vienas, nors, rodos, buvo gar
sinta “Laisvėj,” lapeliais ir Li
teratūros Draugijos susirinki
me. Mat, mūsų draugai pa
miršta. O kurie atsimena, ne
nori pasirodyti darbininkų su
sirinkime. Tai jau žinoma se
na liga.

Draugai ir draugės, tai yra 
labai didelis mūsų apsileidi
mas . Stačiai sarmata. Ban
dykime šią tinginystės ligą 
išsigydyti, kaip galima grei
čiau. Kuomet viso pasaulio 
darbininkai kovoja už geres
nį gyvenimą, tai mes laukiame 
rankas sudėję. P. Šlajus.

A. Daukšai, Grand Rapids, 
Mich 
iškirptą ALDLD 10-to apskri
čio konferencijos protokolą. 
Atleiskite, kad “Laisvėn” ne- 
įdėsime. Užtenka, kad pro
tokolas buvo įdėtas į vieną 
dienraštį. Dauguma 10-to ap
skričio narių skaito “Vilnį” ir 
jį matys. Kartoti visa tai, 
kas jau buvo “Vilnyje,” būtų 
bereikalingas vietos užėmimas, 
neduotų jokios praktiškos nau
dos nei apskričiui, nei “Lais
vei.”

Jeigu jau vakarinių ir vi- 
durvakarinių valstijų organi
zacijos nori, kad jų konferen
cijų protokolai tilptų “Vilny
je” ir “Laisvėje,” tai privalo 
tokių protokolų kopijas kartu 
siųsti abiem dienraščiam. Pra
šome tatai įsidėmėti.

MONTELLO, MASS.
Pramoga išleidimui delegatų į 

Clevelando Kongresą įvyks ketverge, 
18 d. birželio, Liet. Tautiškam Na
me, 7:30 vai. vakare. Kviečiam vi
sus apielinkės draugus ateiti ir 
linksmai išleist delegatus. Delegatų 
bus iš Bridgewater, Stoughton, Mon
tello

Juozas 
Kavaliauskas 

Laishiuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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.

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

Liepos 11 d. Waterbury, 
Conn., yra rengiamas “Lais
vės” naudai naktinis bankie- 
tas. Pasikalbėjus su drau
gais, iš Montellos manoma su
daryti keletas mašinų ir nuva
žiuoti į bankietą.

Todėl waterburieciai turėtų 
piknike 
Mass.

Workers’ & People’s Bookshops: 50 East 13 St., 140—2nd Ave. 
(arti 9th St.), 115 W. 135th St., 1001 Prospect Ave., Bronx; 1337 
Wilkins Ave., 369 Sutter Ave., Brooklyn; House of Knowledge, 
Brighton & 6th St., on the Boardwalk, Bronx Cooperative Office, 

2800 Bronx Park East.
PASTABA: 9-tos Nacionalčs Konvencijos Rankiotas bus laiko

mas šeštadienį, 27-tą birželio (June), 7 v. v., Manhattan Opera 
House, 34th St. ir 8th Avė., N. Y. Užsisakykite vietas per laiškus: 
P. O. Box 87, Station D, New York.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS

Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ap
skritis surengė pikniką Mon
tello, Mass., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke. Del prasto oro 
ir lietaus, piknikas nenusise
kė. Turbūt duos nuostolių. 
Taipgi stokavo garsinimo per 
“Laisvę.” Tas daug reiškia.

Šalna.

Liet. Ūkėsų Gedemino Kliubas ren
gia milžinišką pikniką, kuris įvyks 
nedėlioj, 21 d. birželio, savo kempė
je, Brookside Ave., Bradford, Mass. 
Pradžia 10 vai. ryto, šiame pikni
ke dalyvaus net 6 kliubai. Tai bus 
masinis suvažiavimas pažangesnes 
visuomenės. Visiems užtikriname 
gerą laiką. Turėsim visokių valgių, 
gėrimų ir gražią orkestrą šokiams.

(142-143) Rengėjai.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystė rengia didelį pikniką Lietu
vių Vytauto Kliubo parke, šalę Lake
view Park, Dracut, Mass. Čia suva
žiuos draugai iš visų apielinkės 
miestų. Prisirengę pavaišinti sve
čius su įvairiais užkandžiais, gėri
mais, ir gera orkestrą grieš šo
kiams. Tad visi tą dieną į parką ir 
j pikniką.

(142-143)

proga visiems pabūti tyrame 
pasimatyti su draugais ir links- 
praleisti laiką. Kviečiame vi- 

atsilankyti. Rengėjos.
(143-144)

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Trečias Apskritys, Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Antras Apskritys, Meno Sąjungos Antras Apskritys ir 

Nacionalis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Jaunimo Komitetas.

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 svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

DETROIT, MICH.
Detroito Organizacijų Sąryšis 

gia del darbininkiškos spaudos 
niką kiekvieną metą, tad ir šį metą 
surengė metinę iškilmę, kuli įvyks 
nedėlioj, 21 d. birželio, Beechnut 
Grove darže, Middlebelt Rd., tar
pe Michigan Ave., ir Ecorse Rd. 
Piknikas prasidės 12 vai. dieną, šo
kiai nuo 3 vai. po pietų. Bus mu- 
zikalė programa, kurioj dalyvaus 
Aido ir Laisvės Chorai. Taipgi gas- 
padinės turi prigaminę daug skanių 
valgių ir gėrimų. Įžanga tik 25c ir 
prie tikieto bus dovanos “cash” (pi
nigais): $5, $3, ir $2. Tad visi drau
gai kviečiami dalyvaut, linksmai 
laiką praleist, laimėt dovani} ir kar
tu paremt darbininkišką spaudą. 
Važiuojant Wayne busu išlepkite ant 
Middlebelt Rd. ir čia nuo 2 iki 4 
vai. po pietų karai lauks nuvežt 
jus į pikniką.

(143-144) Kviečia Komitetas.

VISŲ ATYDAI! Draugai Merke- 
vičiai, seni “Laisvės” skaitytojai ir 
plačiai žinomi Brooklyne, nusipirko 
Connecticut valstijoj gražią farmą, 
netoli yra du dideli ežerai, kur gali
ma maudytis ir žuvaut. Jeigu kas 
nori linksmai ir gražiai praleist va
sarą čia, tai patartina susipažinti 
su Merkevičiais ir atsilankyti. Antra
šas yra sekamas: Joseph & May 
Merk (Merkevičiai), RFD 2, Ando
ver, Conn. Tel: Willimantic 2-202.

(141-143)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins 
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į 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) 

Dr.LZiNS-

sutelkimui jums pasiliuo- ✓ 
savinio nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

Naujose Staucli Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks šeštadienį, 20 d. 
birželio, Draugijų svetainėj, 4097 
Porter St., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai, būtinai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Sekr. M. G.

BOSTON. MASS.
DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS 

Rengia Amerikos Lietuvių Darbinin 
kų Literatūros Draugijos 2-ros kuo 
pos moterų skyrius nedėlioj, birže 
lio (June) 2l, dieną, pas dd. 
mošauskus, 91 Gardner St., 
Roxbury, Mass. Kadangi šis 
žiavimas yra rengiamas arti Bostono, 
kui' galima nuvažiuoti tik už 10c, tai 
gera 
ore, 
mai

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
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.

KELRODIS: Imkit karą No. 21 ant Broad St., Newarke, ir 
važiuokit iki galo linijos. Išlipę, imkit Eagle Rock Bušą, kuris 
važiuos iki parko.
AUTOMOBILIAIS: Važiuokit Main Street arba Central Avė., 
arba Park Ave. iki Eagle Rock Ave., j kalną po kairei ir vėl 
po kairei iki parko.



Puslapis šeštas. Birželio 18, 1936 jKetvir.,

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Statybos inžinierius Fowler 

siūlo išstatyti pusės mylios 
augščio bokštą pasaulinių fė- 
rų parke. Jis kainuotų $3,- 
000,000. Ant viršaus būtų už
keltas ori ai vyno švyturys, ku
ris matytųsi už 150 mylių.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

R. Minor Kandidatuoja 
f Gubernatorius

Kovingasis Bob Minor tapo 
nominuotas kandidatu į New 
Yorko valstijos gubernatorius 
ant Komunistų Partijos tikie- 
tb. Nominacijos pravesta Ko
munistų Partijos New Yorko 
Distrikto Konvencijoj, kuri 
jvyko 12-15 šio mėnesio, New 
Yorko mieste. Kiti nomina
vai yra sekami:

Gubernatoriaus pavaduoto
ju: Julian J. Sawyer, negras 
maliorius iš Buffalo.
' Kontrolierium: Grace Hut
chins, žymi autorė ir statisti
kų rinkėja.

Prokuroru: Fred Briehl iš 
Walkill, Ulster apskričio far- 
merys.
4 Apeliacijų teisėju: Irving 
Schwab iš Astoria, L. I.
. Aldermanų pirmininku: I. 
Amter, Kom. Partijos N. Y. 
valstijos organizatorius.
; Apie kandidatus ir jų nu
peiktus darbus plačiau bus 
rašoma sekamose laidose.
* I

Radio Vedėjų Iškilmės
Penktadienio vakarą, 19 bir

želio, brooklyniečiams gerai 
įinomos radio stoties WMBQ 
bedėjai ruošia smagų pikniką 
su koncertine ir sceniškų šo
kių programa. Kadangi iš 
šios stoties duoda radio va
landas daugelio tautybių 
žmonės, tai ir jų rengiamas 
piknikas turės tarptautinį po
būdį. Dalyvaus kelių skir
tingų tautų dainininkai, šokė
jai ir muzikantai.

Šokiams grieš 6 skirtingos 
radio orkestros, kiekviena 
Skirtingų tautų naujoviškus ir 
senovinius šokius. Įžanga iš 
anksto 40c.

.Per šią stotį perduoda sa
vo programas ir žinomi lietu
kų radio valandų vedėjai 
Cinkus, Valaitis, Mačiulis, Ma
tusevičius ir kiti.
^ Piknikas jvyks 19 šio mėne
sio, 6 vai. vakaro, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspeth, L. I.

Bronx 96,000 veteranų gavo 
$60,000,000. Brooklyno 74,- 
000 veteranų gavo $45,000,- 
000. Queens 35,000 veteranų 
gavo $21,000,000, o 5,000 
Richmond© eks-kareivių gavo 
$3,000,000.

Dr. Martino Liuterio Dr-jos 
Piknikas Šį Sekmadienį

Pašai pine Dr. Martino Liu
terio Draugija turės 30-tą me- 

Į tinį pikniką šį sekmadienį, 21 
birželio, Hoffman Parke, 69 
Place ir Cooper Ave., Glendą- 
le, L. I. šokiams grieš prof. 
Retikevičiaus Orkestrą. Įžan
ga 40c.

D r. M. Liuterio Draugija 
yra viena iš seniausių ir pa
žangiausių Brooklyno lietuvių, 
vietinių pašalpinių draugijų. 
Joje gali prigulėti visokių pa
žiūrų žmonės be jokio varžy
mo. Jos veikimas pažangus. 
Draugija paremia visus svar
besnius darbo žmonių žygius. 
Narių sugyvenimas draugiš
kas. Visa tai išaiškina ir prie
žastį draugijos sėkmingų pra
mogų. Tikimasi ir šį pikniką 
būsiant vienu iš sėkmingiau
sių.

Rep.

įsisteigė Vaikų Taryba 
Išgavimui Žaislaviečiy

Po to, kaip Bronxe, 2143 
Clinton Ave., prie savo namų, 
tapo užmuštas 7 metų vaiku
tis N. Leibis, apylinkės vaikai 
susiorganizavo į Vaikų Tary
bą. Jų tikslas: išgauti žais- 
laviečių tos susiedijos vai
kams. Susiedija yra tirštai 
apgyventa, yra tūkstančiai 
vaikų, bet nėra žaislaviečių.

Vaikai pasiuntė majorui La- 
Guardijai laišką, kuriame rei
kalauja žaislaviečių po WPA 
priežiūra ir nurodo, kur tam 
yra tinkamos vietos.

Slaugės Laimėjo 8-niy 
Darbo Valandų Biliu

Slaugės sako: “Apsimoka 
veikti! Apsimoka organizaci
ja!” Kur gi ne! Vietomis jos 
dirbo po 16 valandų į parą. 
Dabar dirbs 8 valandas ir 
galės gyventi, kaip ir visi žmo
nės.

Antradienį, kada buvo 
svarstomas tasai bilius Alder
manų Taryboje, slaugių dele
gacija iš 40, baltose uniformo
se, pripildė posėdžių salės ga
leriją. Jos atstovavo 12 tūks
tančių slaugių ir kitų, miesto 
ligonbučių darbininkų. Tą ži
nodami, aldermanai neišdrįso 
kitaip balsuoti — vienbalsiai 
pasisakė už bilių. Jisai per
duotas Sąmatų Tarybai.

žinoma, tas nepaliečia pri- 
vatiškų ligonbučių darbinin
kes. Jos turės streikais ir pi- 
kietais priversti bosus sutrum
pinti valadas.

Aldennaną Taryba Pasisakė 
Už Pašalpą Veteranams

Antradienio sesijoj Alder
manų Taryba vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioj reika
laujama, kad valstija atšauk
tų savo tarimą. Valstijos tari
mas sulaiko valstijos duodamą 
pašalpą veteranams, kurie da
bar gavo bonus. Valstijinė su
ma sudaro 40 nuoš. visos gau
namos pašalpos. Masėse yra 
didelis pasipiktinimas tokiu 
valstijos viršininkų pasimoji- 
mu.

mėn, sprogo orlaivio guminė 
šina ir pasekmėj to orlaivis 
apsivertė ragožium. Nei tė
vas, nei orlaivio kėravotojas 
nesusižeidė, o jaunasis Wil
liam gavo guzą ant galvos nuo 
sutrenkimo.

Lietuviams Kriaušiams
Ryt dienos “Laisvėj” tilps J. 

Buivydo raštas Brooklyno lie
tuvių kriaučių reikalais. Ne
praleiskite. V. Ž. Red.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RAKANDAI
Parsiduoda trijų kambarių rakan

dai: miegrūmio, virtuvės ir “par
lor set.” Galima eit ir gyvent juose 
—apartmentiniam name. Yra visi 
Darankumai. Matyt galima kasdien 
nuo 5 iki 7 vai. vakare, ir nuo 1 
iki 4 subatomis. Adresas: 344 Rod
ney St., kampas So. 3rd St., Apt. 25, 
Brooklyne. ,

Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Meldės Dievui—Gavo Vaiką
Mrs. Grace Mahoney pa

statė savo automobilį ant 
Avenue M ir E. 57th St. ir įė
jo į Mary Queen of Heaven 
bažnyčią išklausyti mišių. Iš
ėjus iš bažnyčios ji rado pa
likta automobiliuje apie trijų 
metų vaikutį. Pašaukta po
licija nuvežė vaikutį į Coney 
Island ligonbutį.

Iš B. Jokubonio Laidotuvių

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OHp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS jį C
Prielankus Patarnavimas

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

^Veteranų Bonai ir Pašalpa
“Ar mes dabar neteksim 

pašalpos?” — klausia pašalp- 
gaviai eks-kareiviai, kurie 
šiomis dienomis gavo užsili
kusias algas (bonus).

Kapitalistų šlamštuose už
dėta dideli antgalviai, būk ve
teranams negręsia netekimas 
pašalpos, bet straipsnių turi
niuose pažymėta, kad: “Bonų 
išmokėjimas nebūtinai reiškia, 
kad dabar eks-kareiviai ne
teks pašalpos. Tai priklausys 
nuo bonų sumos ir kas bus 
perkama už tuos bonus.” Tai 
matote, kokia yla išlenda iš 
maišo. Atrodo, kad veteranai 
turės kovot už pasilaikymą 
bdnų, kaip kad kovojo už iš
gavimą.

"Pirmadienį New Yorke bu
vo išdalinta $129,000,000 ver
tėt “bonų.” Manhattan ir

Norėjo Pagązdint Šeimyną
James Selly, 28 metų, 658 

Warren St., Brooklyn, priėjo 
prie policisto ir tarė: “Aš ką 
tik išgėriau nuodų.” Jis tuo
jau buvo nuvežtas į Broad St. 
ligonbutį, kur jam norėta 
duot pirmoji pagelba, bet su
žinota, kad pagelbos nereikia, 
nes Selly nebuvo užsinuodijęs.

Paaiškėjo, kad Selly tyčia 
pasisakė, būk užsinuodijęs, 
idant “atsilyginti” su šeimos 
nariais, juos išgązdinti.

Vys Raketą iš Industrijos
Progresyviai malioriai, su 

dabartine kovinga vadovybe, 
ruošiasi pradėti griežtą kovą 
prieš “kick-back” raketą toj 
industrijoj. Dėka buvusios re
akcinės vadovybės nepaisymui, 
kontraktoriai išreikalaudavo 
iš darbininkų apie $1,000,000 
į metus. Jie neva mokėdavo 
unijinę algą, bet iš tos algos 
malioriai turėdavo grąžinti net 
po $2 į dieną.

Svarbus Jaunimo Mitingas
Jaunieji komunistai ruošia 

masinį mitingą diskusavimui 
liaudies fronto taktikos. Vy
riausiu kalbėtoju toj temoj 
bus Clarence Hathaway, “Dai
ly Workerio” redaktorius. Į 
mitingą kviečia jaunuosius so
cialistus ir abelnai jaunimą— 
darbininkus ir studentus. Jis 
įvyks ketvirtadienį, birželio 
18, 7 vai. vakaro, Central 
Opera House, 67th St. ir 3rd 
Avė., N. Y.

Kunigai Pasmerks Fašizmą
Ministerių Tarybos už So- 

cialę Veiklą finansų sekreto
rius kun. Frederick Reustle 
išleido atsišaukimą į tos baž
nyčios kunigus, kad sekmadie
nį iš sakyklų pasmerktų 
Hearstą ir ragintų savo pa
sekėjus neskaityti Hearsto 
spaudos. Pareiškimas sako, 
kad Hearstas “nuvilko sąšla- 
vynan visus tuos idealus, už 
kuriuos stoja religinės įstai
gos.”

Tikimasi, kad bent 30 
Queens apskričio kunigų 28 
šio mėnesio iš sakyklų aiškins 
Hearsto propagandos blėdin- 
gumą.

Antradienio popietį, Alyvų 
kalno kapinėse, palaidotas Bo
leslovas Jokubonis, senas 
Brooklyno gyventojas ir ak
tyvus unijistas. (Pranešime 
apie jo mirtį varde padaryta 
klaida: sustatyta Bronius.)

Dar prieš 2 vai. po pietų 
prie velionio namų, 1584 De
Kalb Ave., Brooklyne, pradė
jo rinktis būreliai kriaučių ir 
abelnai lietuvių : . laisviečių, 
naujagadyniečių ir kitų pa
žiūrų žmonių.

Prieš išleidžiant iš namų, 
kalbėjo K. Jankaitis, Amalga- 
meitų Unijos Lietuvių 54-to 
Skyriaus delegatas, aiškinda
mas B. Jokubonio, kaipo uni- 
jisto, darbus.

Apie trečią valandą kokia 
trisdešimt mašinų išsirikiavo 
eilėn, kad palydėt B. Jokubonį 
paskutinėj jo kelionėj. Ant ka
pinių prakalbą sakė A. Jan
kauskas, atžymėdamas jo gy
venimą ir veikimą nuo 1912 
metų, kad jisai savo laiku bu
vo ir politiniai organizuotas, 
taipgi uolus “Laisvės” rėmė
jas ir kad pastaruoju laiku 
buvo šimtaprocentinis nauja- 
gadynietis.

Jankauskas kvietė paauko
ti sulyg išgalės laidojimo lė
šoms ir šeimai paremti. Ta
čiau aukų ant vietos nerinkta. 
Gal tas padaryta nuvažiavus 
pas Vaiginį ir šapalą, kur 
sugrįžti kvietė palydovus. Sa
koma, šeima esanti skurde.

Velionis buvo dar jaunas 
žmogus, vos 43 metų.

Report.

MIRTYS-LAIDOTUVeS

Petronėlė Butkus, 60 metų 
amžiaus, gyvenusi 135-23 — 
122nd St., Richmond Hill, N. 
Y., mirė 16 d. birželio (June), 
1936. Laidos 20 d. birželio, 
10 vai. ryto, St. John’s kapi-

Prisilaikys Minimum Algos

PAINTERS, 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir j

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

■ NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 1
GRABORIUS J

(Undertaker) u
Vedu šermenis ir palaidoju tin- I 
karnai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 4 

parėm, krikfitynom ir kitokiem 'M 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. E 
(Arti Marcy Avenue) Jį

Brooklyn, N. Y. \

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

( gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sckmnd.: 11-1 dieną
Tol.i Algonquin 4-8294

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų 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.

• * i

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

VARPO KEPTUVE

30-las MHTNIS PIKNIKAS »la>
Rengia Dr. Martin Luterio Draugyste

Nedėlioj, Birželio 21 June
Kaip visuomet, taip ir šiuo kartu, Dr. Martino Liuterio 
Draugystė surengs puikią pramogą, kuria pasitenkins 

visi atsilankiusieji.

BUS HOFFMAN PARKE
69th Place and Cooper Ave., Glendale, L. L

Prof. Retikevičiaus Orkestrą Grieš šokiams
Pradžia 2-rą vai. po piet. įžanga 40 centų.

KELRODIS: Nuo 14th St., subway ir Metropolitan eleveiterių, 
taipgi gatvekariais, važiuojant j Ridgewoodą, mainykitės ant Myrtle 
Ave., ir Wyckoff Ave., ant Richmond Hill karų. Išlipkite ant 69th 
Place. Parkas bus pusė bloko j dešinę.

Trysdešimt septynios iš di
džiausių skalbyklų, samdan
čios 10,000 darbininkų, po ke
leto konferencijų, pareiškė, 
kad jos prisilaikys minimum 
algos moterims patvarkymo, 
nežiūrint, kad J. V. augščiau- 
sias teismas panaikino mini
mum algos įstatymą, žinoma, 
tai daro ne iš meilės, o iš bai
mės darbininkų išsiveržimo 
streikan.

nėse.
Laidotuves prižiūri grabo

rius J. LeVanda (Levandaus- 
kas).

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavut- 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
r padidinu to

kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi afc- 
maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES

Apsivertė su Orlaiviu
Floyd Bennett orlaivių lau

ke Wm. Holsten, Jr., 5 metų,, 
ir jo tėvas įlipo į orlaivį pa
skrajoti. Nusileidžiant že-

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus it taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103 

------------------ ’ .J

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Une 

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

Te). Stagg 2-0783 NOTAItV
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.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra

Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir 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.




