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PART ONE

Metai XXVI, Dienraščio XVIII
Bene stipriausia socialistų 

organizacija Pennsylvanijoj yra 
Reading mieste. Socialistai turi 
ir jo valdybų. O dabar Read i il
go Socialistų Partijos organi
zacija atsiuntė Komunistų Par-

DIDELE ENTUZIASTIŠKA KOM. PARTIJOS KONVENCIJA
I JiSfl

tijos suvažiavimui pasveikini
mų už bendro fronto veiklų.

Argi tai ne linksmas reiški
nys visam darbininkų judėji
mui?

Pirmiau SLA referendumas 
išrinko didelę dauguma progre
syvių- į tos organizacijos Pil
dančiųjų Taryba. Dabar SLA 
seime taipgi progresyviai suda
ro stambia daugumų delegatų.

Reikia, todėl, tikėtis, kad bus 
pašalintas bent iš pirmojo “Tė
vynės’’ redaktoriaus vietos Vi- 
taitis, kaipo Smetonos pakali
kas, Sovietų šmeižikas ir narių 
kiršintojas prieš pažangius 
darbininkus.

Ne kartų mes esame sakę, 
kad Amerikos tautininkai-san- 
dariečiai, pūsdami į Smetonos 
dūdų, tuom padeda jam vergti 
ir terorizuoti Lietuvos liaudį. 
Dabar tatai jiems pasakė ir Dr. 
J. šliupas, kalbėdamas sanda- 
riečių konferencijoj Clevelande. 
Bet labai abejotina, ar jie pa
sitaisys.

1 Vienas draugas klausia: ko
kia šiandien yra įdomiausia 
žinia? ir pats atsako: Franci
jos streikuojantieji jūrininkai 
iškėlė raudonas vėliavas ant 60 
laivų.

—* —Galima su tuo draugu sutikt, 
r • ) --------

Kada Jungtinių Valstijų Aug- 
ščiausias Teismas pasmaugė N 
RA dirbyklose, p r e z i d e n tas 
Rooseveltas iš sykio kniaukte
lėjo prieš cariškų sauvalių ke
lių bedančių, iš kurių susidaro 
tas teismas. Bet paskui jis 
greit užsičiaupė.

Dabar laikinasis demokratų 
a partijos suvažiavimo pirminin

kas senatorius Barkley birž. 23 
d., savo įvedamoj kalboj, Phi- 
ladelphijoj, jau bažijosi Roose- 
veltu ir visa savo partija, kad 
Augščiausias Teismas esųs 
“naudingas” ir kad demokratai 
mielu noru prisitaikys prie visų 
jo sprendimų.

O tuos sprendimus Augščiau- 
x sias Teismas visuomet daro iš

naudotojų labui, prieš bet ko
kius naudingesnius darbininkam 
įstatymus.

Demokratų partijos vadai da
bartiniame suvažiavime Phila- 
delphijoj didžiuojasi, kad, bū
tent, j Roose vėl to politika taip 
smarkiai pakėlė pelnus fabri
kantams ir kitiems didiesiems 
biznieriams. Sako, republikonų 
partija nebūtų sugebėjus to 
padaryti.

Aišku, jog pamatinis tikslas 
demokratų, kaip ir republikonų 
partijų yra įtikti viešpataujan
čiai klasei, didinant ir apginant 

* jos pelnus.

Jungtinių Valstijų Augščiau- 
sio Teismo vyriausias teisėjas 
Hughes užreiškė, jog šalies kon
stitucija yra tik tuom, kuom jų 
padaro tasai teismas, turėda
mas galių jų “aiškinti.”

Tai yra labai nachališkas, 
atviras pasakymas kongresui ir 
visiems piliečiams, kad jie esu 
amžini “mulkiai.” Tokių “teori
jų”, matyt, priima ir demokra
tų vadai, dabar garbindami 
Augščiausiojo Teismo “švente
nybę.“

Ispanija. — Trau- 
I susikūlus Leon pro- 

joj, 18 žmonių užmuš- 
r 36 sužeista.

Haile Selassie Reikalauja 
Toliau Bausti Italiją

L O N D ON. — Pabėgėlis 
Ethiopijos i m p e r a torius 
Haile Selassie pasikvietė 
Anglijos užsienių reikalų 
ministerį Edeną ir prašė, 
kad būtų tęsiamos ir didina
mos bausmės prieš Italiją. 
Jis sakė, kad vakarinėje 
Ethiopijoje dar veikia ethi- 
opų valdžia. Šiomis dieno
mis Haile Selassie išvyksta 
į Šveicariją, kur jis asme
niškai atsišauks į Tautų Ly
gos Tarybą, kad darytų 
žingsnių, kad priverst Itali
ją pasitraukt iš Ethiopijos.

Francijos Valdžia Siūlo 
Apsigynimo Sutartis
PARYŽIUS. — Francijos 

ministerių kabinetas su so
cialistu Blumu priekyje pa
darė pareiškimą šalies sei
mui delei taikos palaikymo. 
Pritarė, kad įvairios šalys 
daiytų tarpsavinio apsigy
nimo sutartis Tautų Lygos 
ribose, bet siūlė pataisyt 
Lygos įstatus taip, kad ne
reikėtų vienbalsio nutarimo, 
kuomet prisieina daryt 
žingsnių prieš karišką už
puoliką.

Ministerių par eiškimas 
nurodo reikalą tarptauti
niai mažinti ginklavimąsi 
ir primena, jog Francijos 
valdžios sumanymas perimt 
ginklų ir amunicijos gamy
bą į valstybės rankas taip
gi prisideda prie taikos sie
kimo,—ypač jeigu ir kitos 
šalys tatai padarytų.

Seimo atstovų rūmas 392 
balsais prieš 198 užgyrė šį 
Liaudies Fronto ministeri
jos pareiškimą.

Amerikos Kapitalas Šnairuo
ja prieš Ispanų Valdžią

NEW YORK. — Ameri- 
kos Telefonų ir Telegrafų 
trustas murma prieš Ispani
jos kairiųjų respublikonų 
valdžią. Nes jinai, girdi, 
taip “biznį pabloginus,” kad 
šis trustas negali išsikolek- 
tuot $14,000,000 pelnų iš Is
panijos. Be to, dar $25,- 
000,000 amerikoniškų pelnų 
“užšalę” Ispanijoj.

BYLA AUGščIAUSIAM
TEISMUI DEL MINI
MUM ALGŲ MOTERIM

WASHINGTON. — New 
Yorko valstijos valdžia atsi
kreipė į šalies Augščiausią 
Teismą, kad išnaujo per
svarstytų savo sprendimą, 
kuriuom teismas 5 balsais 
prieš 4 panaikino N. Y. val- 
stijos įstatymą delei mini
mum algų moterims. Pagal 
tą įstatymą samdytojam bu
vo uždrausta mokėti mote
rims darbininkėms žemiau 
$12 su centais.

SLA 39-TAS SEIMAS
Stoka Entuziazmo-Daug Išrinktų Delegatų Nepribuvo; 

Dr. Šliupas Sveikino Delegatus
SESIJA I

SLA 39-tas Seimas prasi
dėjo pirmadienį, birželio 22 
d., Lietuvių Svetainėje, Cle
velande. Seimą atidarė inž. 
Žiuris, rengimo komisijos 
vardu, pareikšdamas noro, 
kad “visi partiniai skirtu
mai” delegatuose išnyktų ir- 
kad organizacija iš 15,000 
(tikrumoj tiek nėra) narių 
išaugtų į 500,000 narių skai
čių.

Seimą sveikino miesto 
majoras Burton. Į garbės 
svečius p. žiuris pakvietė 
Dr. J. Šliupą, Birštoną, tei
sėja Laukaitį ii, V. Uždavi
nį (ne skulptorių Rimšą, 
kaip buvo tikėtasi). Po to 
pavedė seimą atidaryti pre
zidentui Bagočiui.

Sekė vardošaukis. Dele
gatų, šiuos žodžius rašant, 
pribuvo 200 (apie 40 išrink
tų delegatų nepribuvo). Į 
mandatų komisiją paskirta: 
Dr. A. "Montvidas, D. Piva- 
riūnas ir Pov. Dargis.

Tuomi sesija ir uždaryta.
Pirmoji sesija buvo labai 

apmirusi, be entuziazmo. 
Delegatuos jaunimo labai 
mažai: tai vis daugiausiai 
nripuolamai atvykusios vei
kėjų žmonos, išgavusios iš 
kuopu mandatus “del viso 
ko.” c

Dalyvauja nemažai profe
sionalu, pav., advokatai: 
Bračiulis, Gugis, Jurgelio
nis, Šalna, Grigaitis, Gri
sius, Rastenis, Bagočius, 
teisėjas Laukaitis: iš dakta
rų: Montvidas. Vitkus. Rut
kauskas, Šliakienė ir kt.

SESIJA II
Prez. Bagočius perstatė

Anglijos Seimas Nubal
savo Nebausi Italijos

L O N D O N. — Anglijos 
valdžios pasiūlymą nuimt 
ekonomines bausmes nuo 
Italijos užgyrė seimas 384 
balsais prieš 170. Tokias 
bausmes buvo įvedus Tautų 
Lyga, norėdama priverst 
Mussolinį stabdyt karą 
prieš Ethiopiją.

Prieš bausmių atšaukimą 
išstojo seime komunistas 
atstovas Gallacher, darbie- 
čiai ir eilė liberalų. Milio- 
nai žmonių Anglijoj pikti
nasi savo valdžios pataika
vimu grobikams fašistams.

ALVINAS KARPIS ESĄS 
NEKALTAS

St. Paul, Minn. — Garsus
lietuvis plėšikas ir įtaria
mas žmogžudis Alvinas 
Karpis teisme ginasi, kad 
nedalyvavęs Wm. Hammo 
pagrobime ir išreikalavime 
$100,000 už jo paleidimą.

Dr. J. šliupą. Jis kalbėjo la
bai trumpai, palinkėdamas 
SLA ilgai gyvuoti ir gauti 
daug narių.

Kalba visa eilė svečių. V. 
Uždavinys, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos atstovas.- Jis pa
reiškia, kad Vilnijoj šiuo 
tarpu verda revoliucinis ju
dėjimas prieš Lenkijos im
perialistus ir kad “Minsko 
veikėjai” Vilnijoj padeda 
lietuviams kovoti. Teisėjas 
Laukaitis ragina pamiršti 
visus partyviškumus ir būti 
tolerantiškais.

Po to kalbėio dar šie: St. 
Gegužis, P. Grigaitis, adv. 
Bračiulis, adv. Rastenis, 
adv. šalna, Zinkiūtė (jau
nuolė iš Worcesterio). Buk- 
šnaitis (jaunuolis). Keistu
tis Michelsonas, adv. Gugis, 
daktarė šliakienė.

Delegatė Kuličienė (iš 
Pittsburgh, Pa.) prašo spau
dos pastebėti tai, kad SLA 
seimo komisiją sudaro išim
tinai vyrai ir tuomi panei
gia moteris. Komisija to
dėl nemokėjusi atatinkamai 
suruošti delegatams priim
tuvių.

Mandatų komisijos var
du raportuoja Dr. MontvL 
das. Visus ant delegatų 
skundus, darytus įvairiais 
sumetimais, atmetė, pa
skelbdami a p s kųstiesiems 
“amnestija,” kaipo SLA 50 
metu jubilėjaus dovaną. 5 
del. kontestuoti. Del jų bus 
tartasi vėliau.

Šitoj sesijoj priimta gar
bės nariais dar šie asme- 
nvs: Gegužis. Kaunas. Ta- 
reila. Ambrazevičius ir Stri
maitis.

Korespondentas.

12,000 Radio Darbinin
ku Streikas Camdene

CAMDEN, N. J., birž. 24. 
—Streikuoja 12,000 darbi
ninkų Amerikos Radio Kor
poracijos. Streikui vado
vauja Jungtinė Elektrinin- 
kų ir Radio Darbininkų 
Unija. Reikalauja pridėt 
20 nuošimčių algų, įvest 35 
valandų darbo savaitę, duot 
apmokamas atostogas ir 
pripažint uniją.

Kongresmanas M. A. Zion- 
check Protligiy įstaigoj

WASHINGTON. — špo- 
sininkas kongresmanas M. 
A. Zioncheck tapo nuvežtas 
į privačią protligių gydyk
lą Towson, Md. Su tuom 
sutiko ir jauna jo moteris. 
—Zioncheck gal prieis išva
dos, kad perdaug “arkliški” 
šposai neapsimoka.

Raudonos Vėliavos ant Visą 
Laivą Francijos Uoste

MARSEILLES. — Jūri- 
ninkai laiko užėmę visus sa
vo užstreikuotus laivus šioj 
prieplaukoj. Ant visų laivų 
šičia plevėsuoja raudonos 
vėliavos. Jūrininkai nepai
so oficierių paliepimo nuim
ti jąsias nuo stiebų. Kiti 
darbininkai pristato maisto 
užėmusiems laivus jūrei
viams. Panašiai streikuoja
ma ir keliose kitose prie
plaukose.

Kapitonas Prigirdė 3 
Vaikus ir Prisigirde
PANAMA. — Jungtinių 

Valstijų armijos kapitonas 
lakūnas L. M. Bawsell išme
tė tris savo vaikus nuo 2 
iki 5 metų amžiaus iš laivo 
“Chateau Thierry” į jūrą ir 
pats iššoko. Visi keturi pri
gėrė. Taip sako Vieni pra
nešimai,- o pasak kitų, tai 
gal, girdi, bangos nubloškė 
vaikus nuo laivo j jūrą, o 
kapitonas bandė juos išgel
bėti. Jis buvo nesveikas.

Japonija Atsisako Ribot 
Karo Laivų Dydį

TOKIO, birž, 24.—Japo
nijos ministerių kabinetas 
nutarė atmesti taisykles del 
karo laivų dydžio apriboji
mo, kurios buvo išdirbtos 
tarptautinėj laivynų kon
ferencijoj Londone.

Arabai vis Šaudo Žydus
JERUZALĖ. — Ties žy

dų kolonija Rosh Pinah 
arabai užpuolė žydų auto
busą; vieną važiuotoją nu
šovė ir tris sužeidė. Arabai 
pašovė anglų kareivį, kuris 
sergėjo žydų Potash kom
panijos sukvežimį.

Nevyksta Francijos Fašistam
LYONS. Francija.— Ban

džiusius demonstruoti fa
šistus už puojė Liaudies 
Fronto darbininkai. Mušty
nės tęsėsi dvi valandas, iki 
atvyko reikalingas skaičius 
policijos. Fašistai tapo iš
blaškyti.

Elmira, N. Y. — Lakūnas 
C. J. Decker su sklandytuvu 
(orlaiviu be motoro) iškilo 
6,500 pėdų augštyn ir skra
jojo po 70 mylių į valandą 
per 2 vai.’ ir 15 minučių.

J e r uzalė. — Arabų jau
nuoliai energingai darbuo
jasi, kad dar plačiau išvys- 
tyt visuotiną streiką prieš 
Angliją ir žydų buržuaziją 
Palestinoj.

Dalyvauja 751 Delegatas-Suvažiavimą 
Sveikina Readingo Socialistų Organiza
cija, Tom Mooney, Italijos Kom. Partija

J Garbės Prezidiumą Išrinkti: Stalin, Dimitrov, Thaebnann, 
Manuilski, Thorez, Pieck ir kt-W. Z. Foster Padarė įvadą

NEW YORK, birž. 24.— 
Trečiadienį prasidėjęs Ame
rikos Komunistų Partijos 
Devintas S u v a ž i a v imas 
Manhattan Opera House 
svetainėje yra nepaprastai 
skaitlingas, ir entuziastiš
kas. Jame dalyvauja 751 de
legatas. 323 delegatai yra 
reguliariai. 146 alternatai, o 
kiti broliški—nuo darbo 
unijų ir šiaip įvairių darbi
ninkiškų organizacijų.

Ypač pažymėtina padidė
jusi atstovybė nuo darbi
ninkų iš pamatinės pramo
nės, iš kasyklų, fabrikų, 
taipgi farmų, raštinių ir kt. 
Delegatai nuo visų 48 vals
tijų. Taipgi yra broliški de
legatai nuo Meksikos ir Ka
nados Komunistų Partijų.

Suvažiavime svečių yra 
virš 800: būtu ir daugiau, 
bet jau ir taip galerijose 
nesutelpa.

Drg. W. Z. Foster, Kom. 
Partijos pirmininkas, ati
darė suvažiavimą ir pasa
kė įvados kalbą: ypač krei
pė dėmesį i reikalą telkti 
plačias darbo minias apie 
Kom. Partija; o minios 
paskutiniais laikais, nebai
giamo krizio sąlygose, vis 
labiau darosi prieinamos 
komunistams.

Suvažiavimui p r i s i ųsta 
daug pasveikinimų. Tarp ju 
žymėtinas yra pasveikini
mas nuo garsiausio politi
nio kalinio Tomo Mooney’o 
iš Californijos kalėjimo ir 
nuo Readingo, Pa., Socialis
tų Partijos organizacijos 
Readingo socialistai sveiki
na Komunistų Partiją ypač 
už darbininkų telkimą į vie
ną frontą.

Italijos Komunistų Parti
ja atsiuntė padėką už fi
nansinę Amerikos komunis
tu pagelbą kovai prieš fa
šizmą.

Sudaryta platus garbės 
prezidiumas šiam suvažia
vimui. Garbės prezidiume 
nariais išrinkta: Stalin. Di
mitrov. Thaelmann, Manu
ilski: Thorez, Francijos K 
Partijos sekr.; W. Pieck 
Vokietijos Kom. Partijos 
vadas; Ercoli, Italijos Kom 
Partijos narsus kovotojas* 
Diaz. Ispanijos Komunistu 
Partijos sekretorius; H 
Pollitt. Anglijos Kom. Par
tijos sekretorius; Chiniios 
komunistu vadas Min; Ka
nados K. Partijos sekr. Tim 
Buck ir karžygiškas Brazili
jos komunistų, darbininku 
ir valstiečių vadas Carlos 
Prestes (kuris dabar kan
kinamas kalėjime).

Suvažiavimui d avė 
džiaugsmo drg. W. Z. Fos- 

1i

terio gabi, gyva įvadine 
kalba. Jis, vienas iš seniau* 
šių ir geriausių Partijos 
darbuotojų, ilgai sirgo bei 
nesveikavo. O dabar yra vil
ties, kad jis vėl galės gy
vinti partijinę veiklą tiesio
giniu savo darbu joje.

Drg. E. Browder, genera- 
lis Partijos sekretorius, iš
davė platų raportą iš Cen
tro Komiteto veikimo; Gil
bert Green—iš darbo tarp 
Jaunųjų Komunistų; drg. 
C. Krumbein raportavo 
klausimais, liečiančiais išla
vinimą didesnio skaičiaus 
atsakingų, vado vau j ančių 
draugų.

Partijos delegatų suva
žiavimas Mahnattan Opera 
House tęsiasi keturias die
nas: trečiadienį, ketvirta
dienį, penktadienį ir šešta
dienį. O sekmadienį nuo 2 
vai. po pietų prasidės už
baigiamoji, masinė sesija 
Madison Square Gardene, 
New Yorke. Ta sesija sa
vaime bus laikoma suvažia
vimu nominavimui komu
nistų kandidatų į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir vice- 
n rezidentus. Didelis skai
čius unijų ir kitų darbi
ninkiškų organizacijų iš
rinko savo delegatus į šį no- 
minacinį suvažiavimą. Tai 
sykiu bus ir didis masinis 
mitingas, kur laukiama 20,- 
900 ar daugiau publikos, 
Čia drg. Earl Browder sa
kys prakalbą, kuri per ra
dio (tarp 5 ir 6 vai.) bus 
paskleista po visą Ameriką.

Reporteris.

Siūlo Anglijos, Franci
jos, Vokietijos Sutarti

LONDON. — Anglijos. 
ministeris pirmininkas St. < 
Baldwin savo kalboj seime 
birž. 23 d. sakė, kad jo val
džia nori palaikyti arčiau
sius santikius su Francija, f 
bet sykiu daro pastangų 
’traukt ir Vokietiją į pla
nuojamą taikos apsaugoji
mo sutartį tarp tų trijų ša
lių.

Kaip iš pirmiau žinoma, 
Anglijos imperialistai deda 
pastangų atplėšt Franci ją 
tuo tarpsavinės pagelbos 
sutarties su Sovietu Sąjun
ga; to vietoj jie perša Fran
ci jai susigiminiuot su hit- 
’erizuota Vokietija.

Geneva. — Tautų Lygos 
Darbo Ofisas 79 dalyvių 
balsais prieš 38 užgyrė 40 
valandų darbo savaitę vie
šuose darbuose.

' •' JT
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Jeigu į parą gruodžio mėnesį, 1935 me
tais, buvo pagaminama 37,400 tonų či- 
gūno, tai balandžio mėnesį, 1936 metais, 
jau pagamino po 40,500 tonų. Plieno į 
parą gruodžio mėnesį pagamindavo 39,- 
000 tonų, o balandžio mėnesį kiekvieną 
parą jau pagamino po 45,700 tonų.

Maisto ir kitos gamybos šakos smar
kiai pakilo. Transportas labai gerai vei
kia. 8 d. birželio buvo prikrauta 92,684 
vagonai; planas pravestas ant 107%, ir 
tą pat dieną iškrauta 89,819 vagonai — 
planas 102%.

LAISVE Ketvirt., Birželio 25, 1936

Amerikos Lietuvių Kongreso Rezoliucijos
Priimtos Amerikos Lietuviu Kongreso Lietuvoje Demokratinei Tvarkai Atsteigti, Birž. 20-21 dd., 1936, Cleveland, (Hilo

Lietuvos Demokratines Tvarkos Atsteigimo 
Klausimu Rezoliucija

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

of March 3, 1879.

Praveskime Suvažiavimo 
Rezoliucijas

Šios dienos “Laisvėje” telpa Amerikos 
Lietuvių Visuotino Suvažiavimo priim
tos rezoliucijos. Suvažiavimas buvo ge
ras. Jis parodė, kad tarpe Amerikos pa
žangiųjų lietuvių, vyriausiai komunistų 
ir socialistų, taipgi geros dalies intelek
tualų, pažangių biznierių, katalikų ir 
abelnai progresyvių žmonių yra galima 
bendra kalba svarbiais klausimais, mums 
visiems apeinančiais ir galimas sėkmin
gas organizuotas bendras veikimas.

Suvažiavimo apvainikavimas bus ge- 
riausis, jeigu mes visi ir visos gyvenime 
pravesime jo nutarimus, jo rezoliucijas. 
IŠ to bus didelė pagelba Lietuvos liau
džiai kovoje prieš barbarišką fašizmą, 
prieš budelišką Smetonos ir jo šaikos re
žimą, o kartu bus nauda ir abelnam dar
bo žmonių judėjimui čia pat Amerikoj, 
kur mes visi gyvename, kur turime bend
rus priešus—išnaudotojus.

Mes kviečiame visas mūsų kairiojo 
sparno organizacijas, jų narius ir nares 
kuoširdingiausiai dirbti, kad rezoliucijos 
ir suvažiavimo nutarimai būtų pilniau
siai įkūnyti gyvenimam

Mūsų Dienraščiai ir Partija
C" r, -—r- - v „

“Vilnyje” rašo d. Tadas šviesulis apie 
besiartinantį Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Lietuvių Frakcijų Suva
žiavimą ir jo uždavinius. Draugas pa
liečia kelis kitus svarbius klausimus, nu
bodo, kad būtinai reikia auklėti lietuvių 
ėiles Komunistų Partijoje. Dienraščių ir 
partijos klausimu jis rašo:

“Laisvės” ir “Vilnies” šėrininkų suvažia- 
j vimuose iškėlėme šūkius, kad abu dienraš

čiu padaryti revoliuciniais liaudies laikraš
čiais. Tas reiškia, kad juos padaryti kuo- 
plačiausia skaitomais. To atsiekimui daro
ma žingsnius. Abu dienraščiai padidinti, 
daugiau apie juos bendradarbių susikaupia, 
daugiau yra garsinimų ir daugiau įvairių 
raštų. Tas ne tik reikia išlaikyti, o ir eiti 
pirmyn. Turime gerinti pastoviai “Vilnį” 
ir “Laisvę.”

Taigi, kaip matome, darbas labai didelis. 
Jis negalima sėkmingai dirbti be plačios lie
tuvių darbininkų narystės Komunistų Par
tijoj. Todėl mūs suvažiavimo ir bus svar
biausias uždavinys surasti būdus ir išdirbti 
planą lietuvių darbininkų padidinto trauki
mo į Partiją ir jų palaikymą joje.

Stachanoviečių Darbo Vaisiai
Sovietų Sąjungoje darbas darosi malo

nus žmogaus užsiėmimas. Kiekvienas 
sąžiningas milžiniškos dirbančiųjų šei
mynos narys, kuris tik yra tinkamas 
darbui, supranta, kad be darbo jokių 
reikmenų negalima įsigyti, kad be darbo 
išnyktų visa žmonijos kultūra, progre
sas, malonus ir smagus gyvenimas.

Kapitalistinėse šalyse žmogus nustoja 
patraukimo prie darbo, čia darbas darosi 
įkyrus, nes darbininkas jaučiasi, kad jis 
yra tik kitų įrankis, yra išnaudojamas, 
tveria, gamina turtus, o iš jo darbo lė
bauja, pertekliuje gyvena tie, kurie nieko 
negamina ir nedaro.

Sovietų Sąjungoje, kur vykinamas gy- 
veniman obalsis: Kas nedirba, tas ir ne
valgo, kur kartą ant visadbs panaikin
tas žmogaus žmogumi išnaudojimas ir 
pavergimas, kur darbo sąlygos sudaro
mos geresnės, kur sveikatos aprūpinimas 
yra ant augšto laipsnio, ten darbas daro
si malonus, savas. Sovietų Sąjungoje iš
sivystė stachanoviečių—greitdarbių dar
bininkų darbas. Tas darbas jau davė 
Apčiuopiamus rezultatus. “Ėravda” pa
duoda skaitlines už pirmą trečdalį šių 
metų sausis-balandis gamyb’os, lyginant 
ją su pereitų metų gamyba.

Dardanellų-Bosforo Klausimas
Montreuxe atsidarė konferencija Dar- 

danellų ir Bosforo perlajų klausimu. Tie 
vandens keliai turi didelės svarbos Tur
kijai ir Sovietų Sąjungai. Tie vandens 
perėjimai Turkijai—gyvenimo ar mirties 
klausimas. Bosforo perlaja yra tarpe 
Marmoros ir Juodųjų jūrų, o Dardanel- 
lų perlaja tarpe Marmoros ir Egejiškų 
jūrų, šios dvi perlajos ir Marmoro jū
ras dalina europinę ir azijinę Turkiją į 
dvi dalis.

1923 metais Anglijos, Francijos, Itali
jos ir Japonijos imperialistai užgulė ant 
silpnos Turkijos ir Lausannos konferen
cijoje privertė Turkiją sugriauti prie tų 
perlajų tvirtumas, nuginkluoti tuos stra
teginius vandens kelius ir sutikti, kad bi
le kada ir laiku tų imperialistų karo lai
vynai liuosai gali plaukioti tomis perla- 
jomis į Juodąsias jūras. Žinoma, kad 
tokia padėtis pastato Turkijos nepriklau
somybę ir tas teritorijas dideliu pavo
jum Bile laiku imperialistų galingos jū
rų jėgos gali įsibriauti per Dardanellus į 
Marmoros jūras,-atidalinti europinę Tur
kiją nuo azijinės, o per Bosforo perlaja 
įsiveržti ir į Juodąsias jūras, kur jos 
galėtų bombarduoti Turkijos pakraščius.

Iš antros pusės imperialistai tą išrei
kalavo nuo Turkijos ir todėl, kad jie lai
ke piliečių karo Rusijoje per tas peria
mas ir Juodąsias jūras visaip rėmė rusų 
kontr-revoliuciją prieš Sovietus. Jie no
rėjo pasilikti laisvus ir ant toliaus tuos 
kelius prieš Sovietus, kad galėtų pulti 
Sovietų šalį iš Juodųjų jūrų.

Dabar pasaulinė situacija kiek pasikei
tė. Sovietų Sąjunga yra galinga ir drau
giškai sugyvena su Turkija. Ji padarė 
bendro apsigynimo sutartį ir su Franci- 
ja. Francijoje liaudies frontas laimėjo 
valdžią į savo rankas. Anglijos imperia
listai turi pilnas rankas darbo Afrikoj, 
kur jiems grūmoja Italijos fašistų įsiga
lėjimas. Japonijos imperialistai užimti 
grobime Chinijos. Šiose sąlygose Tur
kija ir pareikalavo naujos konferencijos. 
Turkija ketina Dardanellų ir Bosforo 
perplaukąs apginkluoti, prie jų budavoti 
tvirtumas, per tas peria jas neleisti me
keno daug karo laivų į Marmoros ir Juo
dąsias jūras. Turkija žada visada lais
vai leisti prekybos laivus. Tai teisingas 
reikalavimas. Pilniausiai jį remia So
vietų Sąjunga. Už jį pasisakė ir Fran
cijos ministeris. Rumunija, Jugoslavija 
ir Graikija pasisakė, kad Turkija turi 
teisės reikalauti peržiūrėti Lausanne 
konferencijos nutarimus. Vokietijos 
Hitleris tam priešingas, bet su juom var
giai kas skaitysis. Italijos Mussolinis 
taipgi priešingas Turkijos reikalavi
mams.

Turkijos reikalavimai yra teisingi. Tik 
tas jiems gali būti priešingas, kas nori 
grobti Turkijos kraštus ir per tas per- 
lajas veržtis į Juodąsias jūras ir pulti 
Sovietų Sąjungą.

Raudonos Vėliavos ant Francijos 
Prekybos Laivų

Marseilles prieplaukoje, ant Vidurže- 
minių jūrų, sustreikavo dešimtys tūks
tančių jūrininkų, reikalaujant 40 valan
dų darbo savaitės. Ant virš 50 preky
bos laivų jūrininkai iškėlė raudonas vė
liavas. Oficieriai nusigandę išbėgiojo. 
Laivų savininkai pakėlė protestą prieš 
Francijos liaudies valdžią. Baisu išnau
dotojams, kad darbo žmonių vėliava ple
vėsuoja.

Francijoje priimtas liaudies valdžios 
įstatymas, kad darbininkai turi dirbti 
tik 40 valandų į savaitę. Tą nori praves
ti ir jūrininkai, kurių darbas yra sun
kus. Išnaudotojai tam priešinasi. Liau
dies valdžios pirmininkas Leon Blum pa
skelbė, kad dabartiniu laiku Francijoje 
yra dar 204,000 darbininkų streike, ku
rie kovoja už to įstatymo pravedimą gy

venimam '

KADANGI Lietuvos tau
tininkai, su krikščionių de
mokratų pritarimu ir pa- 
gejba, 1926 m. gruodžio 17 
d., ginkluota jėga nuvertė 
Lietuvos vyriausybę ir pasi
grobė valdžią į savo rankas 
sutrempdami respublikos 
konstituciją, kurią net jie 
patys buvo iškilmingai pri
siekę saugoti;

KADANGI tie uzurpato
riai išvaikė Lietuvos Seimą 
ir per devynerius su viršum 
metus valdė kraštą be tau
tos atstovybės, sakydami, 
kad lietuvių tauta dar ne
santi subrendusi savo atsto
vus rinkti; per devynerius 
su viršum metus slėgė kraš
tą, atėmę žmonėms žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir or
ganizacijų laisvę, žiauriai 
persekiojo savo politinius 
priešus ir ypatingu nuožmu
mu slopino kiekvieną dar
bininkų ir valstiečių pastan
gą iškovoti geresnes gyve
nimo sąlygas;

KADANGI ta fašistiškus 
despotus pamėgdžiojanti 
tautininkų valdžia grąžina 
dykaduoniams dvarinin
kams žemes ir miškus, ku
rie buvo nusavinti vykinant 
žemės reformą, užlaiko di
delę armiją šnipų ir žvalgy
bininkų, moka iš valstybės 
iždo algas kunigams, teikia 
visokias privilegijas dvasiš
kių luomui ir atsikrausčiu- 
siems iš svetimų kraštų 
bažnytiniams ordenams, 
kad jie dvasiniai pavergtų 
Lietuvos liaudį ir trukdytų 
jaunuomenės proto pažan
ga.

KADANGI Lietuvos tau
tininkų valdžia, pabūgus di
dėjančio Lietuvos žmonių 
nepasitenkinimo, dabar su
manė apdumti jiems akis ir 
suklaidinti viešąją opiniją 
pasaulyje, paskelbdama ne
va tautos atstovybės rinki
mus, bet neduodama pilie
čiams nei laisvai statyti 
kandidatus į seimą, nei 
svarstyti jų tinkamumą 
spaudoje ir susirinkimuose 
ir uždrausdama visų opo
zicinių partijų veikimą, taip 
kad šitų partijų šalininkai 
buvo priversti rinkimus boi
kotuoti,—tai,

TEBŪNIE NUTARTA, 
kad Amerikos Lietuvių 
Kongresas Clevelande, susi
dedąs iš 382 delegatų nuo 
345 organizacijų su 71,000 
narių įvairiose lietuvių ko
lonijose Jungtinėse Valsti
jose ir Kanadoje, šiandie,' 
birželio 20 d., 1936 m., pa
reiškia, jogei dabartinė 
Lietuvos valdžia yra ne 
žmonių valdžia, bet žmonių 
priešų ir išnaudotojų; to
liaus,

TEBŪNIE NUTARTA, 
kad šis Amerikos Lietuvių 
Kongresas pareiškia, jogei 
ta valdžia, neturėdama 
Lietuvos žmonių pritarimo 
ir pasitikėjimo, negali nei 
tinkamai tvarkyti krašto 
reikalus viduje, nei sėkmin
gai ginti Lietuvos interesus 
užsieniuose ir todėl kol ši 
valdžia nepasitraukia arba 
nebus prašalinta, tol ne tik 
bus labai apsunkinta Lietu
vos kova dėl Vilniaus atga
vimo nuo lėhkų imperialistų 
ir Klaipėdos apgynimo nuo’ 
hitlerininkų, bet ir nuola-

tos grąsins pavojus pačiai 
Lietuvos nepriklausomybei; 
ir toliaus,

TEBŪNIE NUTARTA, 
kad šis Kongresas nelaiko 
tikra tautos atstovybe to 
neva seimo, kuris Lietuvoj 
buvo renkamas birželio 9 ir 
10 dd., bet reikalauja, kad 
be atidėliojimo būtų pa
skelbti nauji seimo rinki
mai, leidžiant Lietuvos žmo
nėms laisvai statyti kandi-

datus, laisvai už juos agi
tuoti ir balsuoti—tąja tvar
ka, kurią seimų rinkimams 
būvo nustatęs steigiama
sis seimas; pagalios,

TEBŪNIE NUTARTA, 
kad šis Kongresas sveikina 
Lietuvos darbininkus ir 
valstiečius, kovojančius del 
geresnės būklės ir laisvės, 
reiškia užuojautą tautinin
kų teroro aukoms bei jų 
šeimynoms ir pasižada vi
sais galimais būdais tąją 
Lietuvos žmonių kovą rem
ti, idant kaip galint grei
čiau tenai būtų atsteigta 
laisvė, demokratinė san
tvarka.

užuojautą ir pasižada mo
rališkai remti jų kovą Už 
laisvę ir būklės pagerinimą.

Elizabeth, N. J

Organizacine Rezoliucija Del Tęsimo 
Šio Kongreso Veiklos

Lai būna nutarta:
1. Kad Amerikos Lietu

vių Kongresas Lietuvoje 
Demokratinei Tvarkai At
steigti pasilieka kaipo pa
stovi organizacija.

2. Kad šio pastovaus 
Kongreso tikslas bus:

(a) Teikti Lietuvos žmo
nėms medžiaginę ir mora
lišką pagelbą jų kovoje už 
prašalinimą tautininkų dik
tatūros ir atsteigimą demo
kratinės tvarkos bei page
rinimą savo būklės.

(b) Rūpintis bendrais 
Amerikos lietuvių kultūri
niais reikalais.

3. Kad prie šio kongreso 
gali prisidėti visos organi
zacijos bei draugijos ar jų 
kuopos, kurios pritaria virš 
nurodytiems tikslams ir už-

simoka nuo vieno dolerio iki 
penkių dolerių metams fi
nansavimui kongreso dar
bų.

4. Kad šis kongresas iš
renka Vykdomąjį Komitetą 
iš 7 narių iš vienos apie- 
li'nkės arba kolonijos. Šis 
komitetas:

(a) Rūpinsis Kongreso ta
rimų pravedimu gyveniman.

(a) Suras praktiškus bū
dus teikimui Lietuvos žmo
nėms pagelbos.

(c) Suras būdus įtraukti 
į darbą kolonijas ir nacio
nalines organizacijas.

5. Kad Amerikos Lietu
vių Kongreso Lietuvoje De
mokratinei Tvarkai Atsteig
ti buveinė bus Chicagoje ir 
kad iš Chicagos apielinkės 
turi būti išrinktas Vykdo
masis Komitetas.

Rezoliucija Del Lietuvos Politiniu 
Kaliniu Paliuosavimo

Lietuvoje pilni kalėjimai 
politinių anti-fašistinių ka
linių. Tarp jų yra daugelis 
vien tik įtarti esant fašis
tinės valdžios priešais. Jų 
materialą ir dvasinė padėtis 
labai sunki.
, 1934 m. buvo virš 500 to
kių kalinių. Tais metais 
areštuota dar 342 ir daug 
jau nuteista anti-fašistinių 
politinių kalinių. Skaičius 
padaugėjo ypač prasidėjus 
ūkininkų kovoms prieš val
džią.

Dabar jau yra arti 1,000 
tokių politikių kalinių.

"S

Amerikos Lietuvių Kon
gresas, birželio 20 ir 21 dd., 
1936 m., Cleveland, Ohio, 
susidedantis iš 382 delegatų, 
nuo 345 draugijų, su apie 
71,000 narių, griežtai pro
testuoja prieš Lietuvos fa
šistinės valdžios žiaurų per-

sekiojimą Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių ir reika
lauja paliuosuoti politinius 
anti-fašistinius kalinius.

Kongresas taip pat ragina 
būsimą savo Nac. Komitetą 
surasti praktiškus būdus 
remti Lietuvos kovojančius 
darbininkus, patekusius fa
šistų valdžios nelaisvėn.

Kongresas raginą savo 
Nacionalį Komitetą:

(1) Sukurti fondą mate
rialiam rėmimui Lietuvos 
politinių anti-fašistinių ka
linių.

(2) Pasiųsti, jei bus ga
lima, bent du atstovu patir
ti Lietuvos politinių kalinių 
padėtį ir surasti juo geriau
sius būdus jų ir jųjų šeimy
nų šelpimui. Bet pirma vyk
dant tą tarimą, leist kolo
nijų draugijų komitetams ir 
konferencijoms pasisakyti 
savo norus tuo klausimu.

Rezoliucija Vilniaus Lietuviu Reikalais
Kadangi Lenkijos imperi

alistinė valdžia žiauriai per
sekioja pavergtus Vilniaus 
krašto lietuvius, uždarinėja 
jų mokyklas, varžo Organi
zacijas ir spaudą, areštuoja 
ir net ištremia tuos, kurie 
pasirodo neištikimi paver
gėjams; ir,

Kadangi šitas teroras 
ypatingai skaudžiai palie
čia Vilniaus krašto lietuvius 
valstiečius ir darbininkus, 
kurie, apart rūpihimos lie
tuvių kultūros reikalais, dar 
organizuojasi ir kovoja už

savo ekonominės būklės pa
gerinimą; todėl,

Lai būna nutarta, kad šis 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas Lietuvoje Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti, atstovau
damas apie 71,000 Jungtinių 
Valstijų organizuotų lietu
vių, griežčiausiai protestuo
ja prieš šitą Lenkijos impe
rialistinės valdžios teroriza
vimą Vilniaus krašto lietu
vių; ir, toliau,

Lai būna nutarta, kad šis 
kongresas siunčia Vilniaus 
krašto lietuviams giliausią

Elizabeth e ir apylinkėj iš
dalinau knygas “Mortok Vil
kienės Divorsas”. Kurie arčiau 
gyvena, tiem aš vienas išda
linau, o kurie toliau, tai su d. 
P. Nalivaika nuvežėm khygas. 
Į Lindeną ir Hillside su d. B. 
Burkausku nuvežėm. s Dar tu
rėjau keletą knygų priduoti į 
Cranfordą ir Garwood, N. J., 
tas nuvežėm su d. K. ChalkO- 
niu. Tariu ačiū paminėtiems ' 
draugams, kad pasidarbavom 
darbininkiškam 1 a i k r a š Čiui 
“Laisvei”. Knygos yra priduo
tos visiems, kuriems buVo 
skirtos.

Aš, turėdamas laiko, ap
lankiau “Laisvės”* skaitytojus, 
kuriems yra . užsibaigusios 
prenumeratos. Keli skaityto- % 
jai manęs prašė sulaikyti 
“Laisvę” keliem mėnesiam, 
ba vasarą labai neturį laiko 
skaityti, o rudeniop vėl užsi
rašysią. Ir aš dabar negirdė
jau, kad kas būtų nupeikęs 
“Laisvę,” kaip kad keli metai * 
atgal. Man dabar teko girdė
ti tik nuo vienos moterėlės, 
kad pavadino “Laisvę” šlamš- t 
tu.

Nuo daug draugų naujų 
skaitytojų girdėjau, kad pagi
ria “Laisvę”, tik prašo trupu
tį palaukti, kol turėsią pini
gų. O kuriems dar neužsibai
gus, tai sako, kaip tik užsi
baigs prenumerata, tai atra~»w 
žiuok, atsinaujinsiu, ba faš y 
“laikinu” skaityti. Vienu -go
džiu, laikraštis “Laisvė’ da
bar yra pagirtas.

Tik tokiam yra sunku pri
kalbėti, kad užsirašytų “Lais
vę,” kurio rankos dreba, kam 
duodant centą. Su tuo yra sun- , 
ku susikalbėti. Pas jį reikia 
pataikyti geru laiku. Jis ne
skaito arba jis gauna nuo kito 
uždyką paskaityti. Man teko 
matyti keletą draugų, kurie 
rūko, o tabako neperka, tik 
kada nuo draugų gauna, tada 
rūko. Kaip pusėtinai gerai 
pripranta, pasidaro nebe toks 
skūpus, tada ir pats nusiper
ka. Aš patarčiau visiems 
“Laisvės” skaitytojams duoti 
neprenumeravusiems skaityti 
“Laisvę”, pakol pripras. Taip
gi prašau Elizabetho ir apy
linkės “Laisvės” skaitytojus, 
kuriem yra užsibaigusios pre
numeratos, neatsisakyti nuo 
skaitymo ir toliau. O kuriems 
dabar sulaikysime “Laisvę”, 
tie atsiminkite gerai, kad at
einančio vajaus laiku mes ju- } - 
mis vėl varginšim ir neduosi
me jums ramumo nėi naktį 
miegoti, pakol užsirašysite 
“Laisvę”.
Del “Laisvės” Pikniko Tikietų

Gerbiamieji Draugės ir 
Draugai Elizabethiečiai ir iš 
apylinkės! _ įjRĮji

Kuriem pridaviau “LaisVes” i, / 
pikniko, 4 liepos, Maynard, 
Mass., įžangos tikietus su do
vanomis, prašau pasistengti 
greičiaus išparduoti ir man 
priduoti, kiek kas pardavėt, 
penktadienio vakarą, 26 bir
želio. Aš būtinai turėsiu pri
duoti į Brooklyną 28 d. šio 
mėnesio. Aš būsiu Kliube ant jR'J» 
Court St. penktadienio vaka- v 
rą, 26 birželio, 8 vai. vakaro.

Tikietų platinime darbavo
si Šidlauskienė, KalnietįenČ, 
Vaisytė, Burkauskienė, Makū- 
tėnienė, Steponavičienė, žalie- J 
nė, Vertelienė, Pociūnas, Lu- 
kaševičius, Nalivaika, Shere- 
lis, Baltutis, Kazlauskas. 
Draugai Šidlauskienė ir Kaz
lauskas jau senai išpardavė 
tuos tikietus. AČiu visienis.

A. StripeiUa. <
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TOWNSEND PREPARES CONVENTION

CHILDREN FORCED TO PICK 
GARBAGE CANS' FOR FOOD
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Through downtown New York streets inarch Otta Richter and 
his young American wife protesting the ordered deportation 
of the young German anti-fascist to the Third Reich. Due to 

be shipped away June 12, he won a last minute postpone-
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TWO FAMOUS SWEDISH 
ATHLETES REFUSE TO
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ence. As a very young delegate 
expressed it, it was good to see 
those groups who once fought 
each other bitterly or were pla? 
gued by dissension even within 
their own walls, cease their 
strife, if only partially, and take 
the first steps of united action. 
They had begun to realize that 
only in this way would they be 
able to strengthen their •efforts • 
to help their oppressed kinsmen 
in Lithuania.

As report followed report of 
the cruel treatment of unjustly 
imprisoned political prisoners, of 
the increasing poverty of the 
debt-ridden farmers, of the al
most complete stifling of com
mon civil liberties, not a single 
voice of dissension' arose from 
the delegate body. Instead de
legates took the floor to supple
ment the reports with personal 
experiences or those of relatives 
and friends. And when the re
solutions were read, there were 
even protests that they were not 
strong enough. It was clear 
enough to see what a hatred 
these delegates had toward the 
oppressive Smetona government.

A permanent committee of se
ven was elected to carry on the 
work of the conference. The next 
conference will see a further 
solidification and broadening of 
united action of the Lithuanian 
organizations.- And you may be 
sure the effects Xvill be felt more 
keenly in Lithuania—with ap
prehension by the fascist LithuJ 
anian government, but with ai 
rising hope, a refreshed militan
cy by the farmers, peasants, and 
workers of Lithuania.

PRICES AND CONDITIONS 
OF LIVING

Since Lithuania is an agricul
tural country, importing manu
factured and other goods 
the proceeds of exported 
duce, the standard of life 
purchasing power of the 
pie may be gaged by the 
that, taking average prices from 
1926 to 1929 as 100, the price 
index in July 1985. was for the
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Second convention of the Old 
Age Revolving Pension organi
zation is planned for this huge 
public auditorium in Cleveland 
the middle of July. Here’s Dr. 
Francis Townsend, leader of 
the $200 a month movement, 
exhibiting copy of the conven
tion bulletin that will soon be 
seen in all parts of the nation.
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EDITOR’S NOTE: A sup
porter of Laisve sent in the 
following information. He 
tells us that it was publish
ed in a pamphlet of the 
British Department of Ov
erseas Trade and is entitled: 
“Economic Conditions in Li
thuania”. He adds that evi
dently the information is of
ficial.

AGRICULTURE
Over two millions of the 2% 

million inhabitants are engaged 
• in the land.

Farmers are believed to be in
debted to banks to the amount 
of some 250 million lits, consti
tuting about 100 lits per hectare 
of cultivated land. In the Klai
peda territory where the level 
of agriculture and the standard 
of life in general are higher, 
the indebtedness is approximate
ly very much greater—as also is 
the taxation. These debts would, 
however, be onerous to the farm
ers were it not for the fact that 
a large part of them was in
curred some years back when 
agricultural prices were four 
times higher than they are to
day. A complication in the case 
of the Klaipeda Territory is that 
the bulk of -the loans, moreover 
emanate from foreign banks.

More than half of the arable 
land is owned by farmers hold
ing from 8 to 30 hectares. (One 
hectare is approximately 2Jacres 
—Editor).

ten principal items of farm pro
duce—26; for the ten principal 
manufactured articles—49. The 
steady decline in prices which 
took place in 1933 was arrest
ed over a period from the spring 
of 1933 to the summer of 1934; 
the subsequent renewed dete
rioration has only quite recent
ly given signs of 
—Editor).

The plight of 
is not so much 
their indebtedness 
that today their 
sent, in terms of the produce by 
which they must eventually pay, 
three or four times their value 
when they were incurred. In 
spite of all the relief (?—Edi
tor) afforded directly and indi
rectly by the Government, farm
ers are thrown back on their 
own resources, even to the wear
ing of homespun clothes and 
straw shoes.

This picture seems to be quite 
different from that given by the 
Pulitzer Prize Reporter Knicker
bocker, in his comparison of con
ditions in the Baltic countries 
with those in the Soviet Union 
last year.

ATLANTA, Georgia—Angelo
Herndon again faces 20 years 
on a Georgia chain gang. The 
spirit of hope which had fol
lowed the settings aside of his 
verdict by a lower court judge, 
on grounds that the “insurrec
tion law” under which he had 
been arrested, was considerably 
dimmed as the lower court was 
over-ridden by the Georgia Su
preme Court. The young, hand- 
some Negro was arrested in 
1932 for leading a jobless de
monstration before the City Hall 
in Atlanta. The law under which 
he was seized condemns to death 
or to the chain gang those who 
incite “slaves, Negroes or free 
persons 
tion.

Hitler, Education Don’t 
Mix, Say Anti-Nazis

WASHINGTON—Health, 
cation and storm troopers 
mix.

That’s the complaint of 
fascists and opponents of Hitler
who don’t like America’s accep
tance of the invitation by the 
German government to be re
presented officially at the Third 
International Open-Air School 
Congress in Bielefeld and Han
over, Germany, from July 18 
to 23.

The American delegates who 
are expected to join with Nazi 
educators to give “scientific and 
practical consideration to the 
principles of a normal, health
ful education for all children” 
will be I. W. Steele, assistant 
surgeon of the U. S. Public 
Health Service, and Louise Stra
chan, director of child health 
education of the National 
berculosis Association of 
York.

It is not known whether
centration and work camps are 
included in the Nazi scheme of 
open-air education.

Face Death, Georgia 
Chain Gang, For 

Insurrection
ATLANTA — Eiigthteen 

Herndon cases I
So appears to be the prospects 

in the state of Georgia, noto
rious for its repressive anti-la
bor laws and deathly chain gang 
system, as prosecutors prepare 
their cases against 18 Negroes 
and whites arrested in a raid 
on an Atlanta worker’s home.

Disorderly conduct and incit
ing to insurrection—the last a 
pre-Civil War statute capable of 
sending a man to the death 
chair or to endless years on the 
chain gang—have been lodged 
against the arrested persons.

Police claim that they found 
copies of the Southern Worker, 
and The Fulton Bag Worker— 
both Communist publications— 
on the premises. The local 
local Hearst papers are already 
crying for blood and talking of 
a “red scare” throughout the 
state. The International Labor 
Defense is handling the cases.

Future action ins the -affair 
will probably rest upon the de
cision of the Į state’s supreme 
court in the '(jAngelo Herndon 
case. Herndon, young Negro, 
was arrested in 1932 and chair- 
ged with inciting to insurrection 
and passing out seditious literat
ure. His case was thrown out 
after repeated trials when a 
Georgia judge declared the law 
unconstitutional, but the state 
immediately took an appeal to 
the supreme court. Decision is 
expected in the next few 
months.

DECATUR, Ala—Trial of six 
of the nine Scottsboro boys will 
be held November 2, Judge XW. 
W. Calahan has announced. The 
date was set back from, the mid
dle of July.

Litk-American Congress A Success; 
Permanent Committee Elected
By Izabelle Legmalis

It is not too far-fetched 
to say that the underlying 
wish of the majority of the 
some 400 deegates repre
senting 75,000 Lithuanians 
who met at Carter Hotel, 
Cleveland, June 20, 21, 
was for unity among the 
Catholic, fraternal, culutral, So
cialist, and Communist organiza
tions that made up the confer-

Football Heroes Scab 
for Alma Mater

PHILADELPHIA—From ideal
istic commencement addresses to 
face a picket line.

That was the experience of 
graduates of Temple Universitv 
in Philadelphia, where the local 
building trades unions have 
charged non-union labor is being 
used in the construction of a 
new college building.

Football nlayers at the univer
sity were drafted by the univer
sity to serve their Alma Mater 
hv working for 40c an heur, in
stead of the customary 50c paid 
union men.

Members of the Temple foot
ball team achieved a measure of 
notorietv some months ago when 
thev pelted Oswald Garrison- Vil
lard. editor of the Nation ma
gazine and famed liberal, with 
rotten tomatoes as he addressed 
a student anti-war meeting on 
the campus.

STOCKHOLM. Sweden—Sture 
Karlson of Kalmar and Ernest 
Anderson of Goteborg, two of 
Sweden’s most prominent ath
letes. have refusedw to accent 
appointment to the Olvmpic 
teams. The “trades council” of 
Anderson’s hometown, Goteborg, 
Swedish football center, is lead
ing a boycott movement against 
Olympic participation.

TRENTON, N. J.—Children in 
families of the unemployed in 
New Jersey are being forced to 
pick food from the “garbage 
cans of more fortunate citi
zens”, Secretary Powell F. John
son of the New Jersey Workers 
Alliance, jobless organization, 
has charged. Relief has been 
passed from the jurisdiction of 
the state to the towns following 
the refusal of the state legisla
ture to pass appropriation bills.
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chirped a plaintive 
I turned

said she, “did you 
shelters

Yes, ‘Begging Prohibited
By GROF ERNEST

I remember the morning as 
If it had dawned only yesterday 
fipd not three years ago in Li
thuania. I had stood a leaning 
ipn my shotgun in a snowdrift 
With a searing wind apelting me 
with large mushy snowflakes.

The gun was with me in or
der to cut short some nervous 
Jrabbit’s life. I was standing there 
and thinking of where, in the 
enveloping expanse of wet snow 
and steel-gray skies, I would 
find brother rabbit.

“Tegul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus”, 
Voice in back of me.
and saw a little figure clothed 
in what had been, a horse blan
ket and as I gazed the blanket 
moved and revealed the frost
bitten face of an old woman. A 
jgunnysack over her punny shoul
der placed her as on of the 
many who being shelterless had 
to stumble from village to vil
lage abegging food and shelter.

“Bhit”, muttered I perplexed, 
•‘I thought you do not have to 
ask alms since the government 
prohibited begging.” She did 
not answer. “You know”, I con
tinued, “the newspapers stated 
that begging was not allowed 
anymore because all old shelter
less people who could not work 
.Were taken care of by the “Se
gelių Prieglaudos” establish
ments. Also the ones who con
tinue begging are lazy to work 
find just want to live without 
working. You do not seem young 
and should be in one of those 
homes”. ;

“Ponuli
fever see any of those 
for us old people?”

“You don’t mean to 
that they don’t exist”? I quer
ied.

“They do exist but there are 
hot enough and not everywhere. 
Collections are being taken up 
by the priests and by some other 
Organizations and so thus we 
have a few more of these hom- 
fes. A few are owned by the 
government-controlled agencies 
whilst the majority are connect- 
jed to the local churches”.

. “Therefore”, said I, “you 
Should be in one of those hom
es and not out in such weather 
as this”.

“I was, Ponuli, I was, In fact 
I was in couple of them. I had 
to leave everyone of them so 
far. The last one was the vil
lage church’s in your town. I 
suppose you never did see any
thing of these homes. You did 
not see the way the priest or 
the organist or the sexton fa
vor some few and have the rest 
toil and almost starve. We have 
to go clean the church and all 
of us are not young anymore. 
Then we have to ring the huge 
bells in the steeples by pulling 
the attached bellropes. When a 
rich person dies the priests 
usually get more money and so 
they order us to ring on long
er than usual. The inside of 
the shelter is just dotted with 
crucifixes but the favorites of 
the headmen steal our meager 
belongings and would almost kill 
us for a few cents”.

“But what of the government- 
controlled homes?”

“Oh, they?” Well, they are 
more decent in appearance but 
the object is to get into them, 
for only room for a chosen, few 
is available”.

Andi the newspapers had pub
lished the account of the gov
ernment’s having passed a law 
prohibiting begging!

She looked at her feet and 
then only did I notice that in 
the place of shoes she wore 
more substantial footwear—and 
gunny-sacks bound in place of 
there were many more just as 
badly poor as she, or even 
worse!

“Ponuli, this tramping about 
in all this snow is terrible but 
I’d much rather do it than stay 
in one of those homes. Even 
though dogs do bark at me and 
children flee, its much better to 
be free of those homes!”

“And arė you ever going to 
stop tramping about?” I ask
ed. “What of your future?”

She smiled a wan little peeky 
smile. “They’ll probably find 
me some nice morning dead in 
someone’s hayloft or lying in 
some 
dogs 
gure. 
best 
stiff 

quiet town—but that was before 
the war. Her two sons never 
returned from the battlefields 
arid her cottage was burned to 
the ground by the Germans”.

We were approaching a vil
lage and a horde of yelping dogs 
were waiting at the gates. She 
only shrugged her shoulders at 
one large cur who almost bowl
ed her over. She turned to me 
and said, “Let luck be with 
you”.

As I turned 
that sheet of 
(Lith. Fascist 
dance before my eyes and I could 
see the words “...begging pro
hibited. There are enough shel
ters for the persons unable to 
work—'Those who persist in 
ging, are lazy to work 
should not be helped”.

The End

JUST HALF
Math Prof: “If there are 

ty-eight states in the Union, 
superheated steam equals 
distance from Bombay 
what is my age?”

Frosh: '“Forty-four,
Prof: “Correct, and 

you prove that?”
Frosh: “Well, I have a brother 

who is twenty-two and he is only 
half nuts”.

Subscribe to the “Champion”
r---------CLIP THIS COUPON AND MAIL IT NOW! _
' To T^he CHAMPION of Youth
1 Lithuanian Promotion- Committee
j 419 Lorimer Street, 
j Brooklyn, New 
I (

York. |
) I want to earn some; premiums as offered, j

Please send me free information. |
) I want to subscribe to the CHAMPION for '

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

six months. Enclosed find 75c. !
) I want to take advantage of the special!

introductory CHAMPION subscription offer j
of six issues for 25 cents. Enclosed find 25c. |

j Name___ __________________________________
I
(Address ________________________ ___________
i
I City_____ ___________________________  State
j (SEND MONEY BY MONEY ORDER OR CHECK) i
L----------------------------------------------------------------------------------------------------

Youth Branch Picnic
The L.D.S. youth branch No. 

223 will hold a picnic on Zver- 
blis farm on Sunday, June 28, 
1936, The picnic will start at 
10 o’clock in the morning and: 
end at a late hour in the even
ing. The proceeds of this af
fair will be used to send ath
letes to the L.D.S. Olympiad in 
Rochester on August 16, 1936. 
There will be all kinds of re
freshments to suit both young 
and old. Various events are be
ing planned for the day, among 
them are try outs for the track 
team to Rochester, a track meet 
with the I.W.O. youth branch, 
dancing, tug of war between 
married and single men and wo
men, and other games. The 
committee in charge invites all 
those residing in and around 
Binghamton to attend this af
fair. Automobile 
asked to bring 
who do not have

To Laisve
The L.D.S. Youth Branch is 

preparing to send one or two 
buses of Binghamtonians to Lai- 
sve’s picnic July 4th, 1936. The 
price for the round trip wilEbe 
$4.50. The bus will leave Bing
hamton early Saturday morning 
and return on Sunday. All per
sons wishing to take this trip 
are asked to communicate with 
one of the following committee 
members—Jeanette Sastem, Al 
Marciuska, Stanley Zvilblis, Al

Softball Victory
The L.D.S. youth branch boys 

opened their softball season 
Tuesday, June 16th, 1936 with a 
win. They defeated the Brown 
Bombers by a one-sided score 
of 16—7. George Twarijonas 
did a good job of pitching and 
the rest of the team played 
good ball. A few more victo
ries like this and the boys will 
celebrate.

Shenandoah 
Žiežirbos

Comrades, friends, parents of 
choristers, listen to the sum
mons! Preparations are being 
made in order that our picnic of 
June 28 will be a success. We 
expect you to attend and help 
make it a success.

Last Friday evening a chorus 
meeting was held instead of a 
rehearsal. It was very impor- 
were discussed. It is hoped that 
tant as many necessary things 
at the next meeting the dele
gates of the A.R.Y.C. will be 
able to make a complete report 
of the congress.

Final chorus rehearsal will be 
held on Friday evening, June 26. 
When I say “final”, I mean be
fore the big affaif on next Sun
day which will be held in Min
ersville, Pa. Choristers, all of 
you are expected to report on 
Friday evening without fail.

"Many of our members are tak
ing motor trips all over the 
country. Just recently a group 
of them visited the city of Bal
timore. We hope they had ą 
fine time. Here’s hoping the 
Baltimorites will pay us a visit 
Some time in the future.

“Cheerio”, have you forgotten 
to write, or are you ill? Here’s 
hoping you’re not, or is it mere
ly “laziness”? Come on, be a 
good sport, and let’s hear from 
your city and also from you.

What say, gang, let’s report 
“out” and decide to look for ac
tion. Don’t be wall flowers all 
your lives. We’re hoping to see 
you all on the dance-floor Sun
day.

See you all next issue.
“TOOTS”
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Recreation in a Soviet America

What will our Soviet government have ready to 
begin its monumental work of supplying recreation 
to its generation of Socialist youth?

A summary of community recreation made by 
the National Recreation Association advises us that 
there are in the U. S. today:

tion to over one hundred and twenty million people in 
the United States!

Outdoor play Golf courses- 370
grounds 7,434 Ice skating areas 1,740

Recreation buildings• 777 Ski jumps 66
Indoor recreation Stadiums 106

centers 3,702 Summer camps 120
Athletic fields 1,886 Swim, pools 1,048
Baseball diamonds 4,224 Wading pools 1,002
Playground baseball Tennis courts 9,921

diamonds 5,572 Handball courts 912
Bathing beaches 530 Toboggan slides 265

This miserable list is supposed to supply recrea-

The first thing our Soviet government would do, 
of course, Would be to make some of the already ex
isting play areas listed above, available to the youth. 
Even though there are three tyundred and seventy 
public golf courses, very few youth can play, because 
of the prohibitive green fees and cost of golf clubs. 
The next item which bars the youth from utilization 
of these play areas is the expense of transportation 
to and from home to the site in question. This would 
be taken care of by arrangement for special excur
sion rates to all parks and play areas.

Next, our Soviet government would confiscate 
the extensive property of the rich, their fine country 
clubs, their beach clubs, their private parks and es
tates, their bridle paths and horses, their winter and 
summer resorts, and turn them over to the people 
free of charge.

It would no longer be necessary for the youth 
of America to bleedi blue blood in order to enjoy the 
beauties of Palm Beach, Saratoga Springs or the 
Rye Country Club!

This, in itself, would provide for recreation space 
and facilities for additional millions of youth.

—True Enough! —
By H. R.

...The United States is currently increasing its 
population at the rate of one each thirty-six seconds.

§-*-§*-§
So that’s it: A Northwestern University professor 

explains that the childhood craving for sweets is due 
to the simple fact that children have more numerous 
and more sensitive “taste buds” than adults.

He needed the money: Edgar Allan Poe got but 
$10 for his immortal poem, “The Raven”.

Nice stuff: One part of phosgene, gas in 10,000 
parts of ail’ will kill a man. That’s the gas first 
used by the Germans in the World War.

It’s hard to believe, but rough, tough, smack-’em- 
in-the-puss James Cagney was once—of all things!— 
a chorus man.

There’s nothing new under the sun: A college 
professor recently dug up the dope that the ancient 
Romans parked their chariots in shady lanes and went 
in for a little clandestine necking—even as the fast
stepping youths of today.

Beauty Hints For Fems
By A. Fem ———————— 

LIPSTICKS
Lipstick is one of the best sellers in the cos

metic line. Most of us use it but very few of us 
trouble ourselves to the extent of finding out what 
it consists of and whether or not it is harmful.

We read an attractive ad in a magazine or news
paper and immediately try the advertised brand. La
ter we see a more appealing ad and proceed) to try 
this new brand until We have tried most all the 
brands on the market. We find they give the same 
results in spite of the fact that they are supposed to 
be so different and distinctive.

It is interesting to read what “Skin Deep” has 
to say about lipsticks. On the whole, lipstick is 
probably a harmless cosmetic. It is impossible to de
termine as yet, whether or not there is anything po
tentially unsafe in the continuous use of lipstick.

Basically lipsticks are a combination of waxes 
and fats which are probably of some value in lu
bricating the lips and preventing chapping. Possi
ble dangers in their application arise from the dyes 
used. It is customary to use aniline dyes, which are 
derived) from coal tar. They are believed to be harm
less although some people may become sensitive to 
them just as they do to pollens, rice starch, etc.

The so-called indelible lipsticks are the ones to 
be used cautiously, if at all. It is the practice of the 
trade to use bromo, acid in making the color for their 
lipstick. This dye may contain lead and also has1 a 
tendency to dry the lips.

The following are the brands tested for Consum
er’s Research and found to be free of metals and it 
is believed of all undesirable substances with the ex
ception of aniline dye—Tangee Phantom Red, Outdoor 
Girl, Angelus Rough Incarnate, Ybry, and Tattoo Na
tural. Kissproof was found to contain barium in com
paratively large amounts. Tatoo Coral and Max Fac
tor’s lipstick showed the presence of some barium 
but in a small quantity. Although the barium was 
present in insoluable form (probably not dangerous) 
the metal is attracting an increasing amount of in
terest as a poison and in the opinion of an outstand
ing toxicologist had best be left out of lipstick chemis
try. Until more is known about this subject it seems 
the wiser course to avoid lipsticks in which barium 
in any form is present.

Film fans all over the world have been so en* 
thusiastic about der Fuehrer’s film mare (witness the 
screen-slashing incident in a Madrid theatre when a 
Hitler film played there) that 8,000 of Hitler-land’s 
14,000 pure Aryan hams are now unemployed...

Six American pictures were banned from “Fairy
land”, (Hitler territory) because actors or members 
of the technical and musical staffs were Jews. The 
list includes “Viva Villa”, “Tale of Two Cities”, “Give . 
Us This Night”.

Garbage Heap Gossip
The know-it-all individuals, commonly know atf 

producers, have decreed that Gladys George, who 
made such a decided hit in the stage play “Personal 
Appearance”, shall appear in another picture, whilst* 
the Queen of Curves, Mae West, will struggle with 
Miss George’s role in the screen version of the play? 
Jimmy dagney’s battle with the producers over his 
contract has resulted in Cagney’s planning to form! 
his own film company to produce films in which he 
will star. Ben Hecht and Charles MacArthur, the! 
dilletanti of filmdom, undaunted by the terrific flop of. 
their brain child “Soak the Rich”, plan to make an* 
other film. j

The story is “One Woman” by Tiffany Thayer—* 
it deals With a reporter who steals the little red ad-* 
dress book of a dead prostitute and from the names 
and addresses listed in the book, the reporter recon* 
structs her life. . •,

Alexander Korda, a progressive producer if ever 
there was one, is making overtunes to Irwin Shaw 
for the film rights to “Bury The Dead”. Korda’s keen 
film sepse and business acumen have been responsi* 
ble for England’s rapid development as a major film* 
producing country. Says suave Conrad Nagel... “Hol* 
lywood is a meat grinder, and 99% of those going in* 
to the grinder come out hamburger”.

Paul Muni has spent the last ten weeks on make* 
up tests for “The Good Earth”—the salary for ten 
weeks, $75,000.
’ One of the dirtiest tricks ever played is Standard 
Capital’s, (they’re the new owners of Universal Films) 
ousting of old time employees, many of whom have' 
been with the company from 15 to 25 years. All 
down and out old-time stars who were kept on the 
Laemmle payroll, are out.

Ruby Keeler, Lionel Atwill, Nat Pendelton and 
Jack Oakie face expulsion from the Actor’s Equity 
because of their refusal to join the Screen Actor’s! • 
Guild. . • ‘

Chit-Chat 3
Miriam Hopkins, now in England making a film, 

leaves for a vacation in USSR upon completion of 
work.

Clark Gable’s new contract with MGM is at $7,000 
per week for seven years, if it runs that long.

Ginger Rogers has done 250 hours of rehearsal 
dancing for her new film “I Won’t Dance”—oh, won’t! 
you? ?

George Arliss will soon be seen in “East Meets! 
West”.

Vere Teasdale, Adolphe Menjou’s wife, will playj 
the role of his wife in “Wives Never Know”.

Ginger Rogers and Ida Lupino have written songa 
which they hope to have published.

Those big words W. C. Fields spiels off by the 
yard in his films come from 12 full-size dictionaries! 
which he owns. ■ '

Believe it or not, they’re reviving “Bėau Geste** 
again. This time in color. Who said history don’t: 
repeat itself? į

Twentieth-Century Fox has lifted ten million 
dollars (count them) out of movie fan’s pockets this 
fiscal year... and how much have you contributed?-

Earl Browder Comments on Americanism
“Americanism, as we understand it, means to appropriate for our country all the best achievements 

of the human mind in all lands. Just as the men who wrote the Declaration of Independence had been 
nurtured upon the French Encyclopedists and the'British classical political economists, so the men who will 
write our modern declaration of independence of a dying capitalist system must feed themselves upon the 
teachings of Marx, Engels, Lenin And Stalin, the modern representatives of human progress.”—ĘARL 
BROWDER in his book, “What Is Communism?”

f
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BuiLDerS Challenge

But as I always said if pros- 
krity had stayed on the square 

never would have gotten 
tottnd the corner.

SET NO. V should take adva
CHAPAYEV—by D. Furmanov, a generous offer 
I LOVE—by'A. Avdeyenko. ALDLD. ~ 
MEMOIRS OF A BARBER—by For further inf

Giovanni GermaneUo. to D.M. Sholl, 
COMMUNIST MANIFESTO- St, Brooklyn, N.

With Our New Writers
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiuiiiiiiiniiMMimiM^

Civilizing Youth!
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Felix: “The picture

and

us 
at

and 
two

saw 
and 
yet. 
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will 
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TEACHES “FAIR GAME” IN 
WASHINGTON RED HUNT

Till ofi

This 
$3.25.Tony: “We’re going 

the bride a shower”.
Larry: “Count me 

bring the soap”.

three 
there,

“Give me a match, Bill”.
“Here it is”.
“Well, can you beat that? 

forgotten my cigarettes?”
“S’too bad; give me back

LITTLE BY LITTLE 
emigrant was preparing to 
his native land to try his 
abroad. An acquaintance

Marx Ehgels—Pamphlet.
This set has 1,111 pages

Joseph
Secretary: Adele

Sacal, 29

SOCIALISM: UTOPIAN AND
SCIENTIFIC—by F. Engels.

All four books, 840 pages, are t is worth $3.85.- 
worth $3.40.

SET NO. Ill

SET NO. IV 
HANDBOOK OF MARXISM— 

by Emile Bums.
FASCISM AND SOCIALISM— 

by R. Palme Dutt.
This set has 1,407 pages 

is worth $3.00.

Notice to New York picnic 
committee: Every year we had 
complaints about the orchestra 
starting to play at late hours. 
Remember that the guests must 
leave early. Surprise 
yourselves by starting 
O’clock sharp.

Felix: “The picture of 
horse is good, but where is 
Wagon?”

Sloopy Joe: “Well, now, 
know, the horse is supposed to

Don’t shoot please, I just 
“Three Men On a Horse” 
can’t get over that poetry

• Anyway it’s a good way to
H attention to that jubillant event 

of the year. The New York 
trip for the Fourth. The chorus 
has already filled a bus and 
sold over a dozen tickets for the 
Second bus. Buy your tickets 
now, so you will not be the nn- 

Ję lucky one to be left behind. Dig 
deep for the $2.20 and spend a 

’ ’day in New York with the melo- 
KVs dies of the Lyros Chorus to ac

company your transportation.

SET NOi II
A STONE CAME ROLLING— 

by Fieding Burke.
THE LIFE AND DEATH OF 

SACCO AND VANZETTI— 
by Eugene Lyins,

PROBLEMS. OF LENINISM— 
byJowphStelin.

..-i“’ 'r- ■ .k

WISE GAL 
‘‘Three hair nets, please”. 
“What strength?” 
“Two dances and a car

SKEPTICAL
Teacher: “Now if I lay 

eggs here and five eggs 
how many eggs will I have?

, y Skeptical Pupil: “I don’t think 
you can do it”.

WISE CHILD
“Sammy”, asked the teacher, 

“how many make a million?”
“Not many”, answered Sam

my.

PASSING COMPLIMENTS
First Lawyer: “You’re a low- 

'down cheat!”
Second Lawyer: “You’re an 

unmitigated liar!”
* Judge (rapping): “Now that 

the attorneys have identified 
each other, we shall proceed 
With the case”.

SLEUTH DISGUISE
Pedestrian (to boy leading 

skinny mongrel pup): “What 
kind of a dog is that, my boy?” 

• Boy: “This is a police dog”.
Pedestrian: “That doesn’t look 

like a policę dog”.
Boy: “Nope, it is in the se

cret service.”

Philadelphia, Pa 
n ------ --
Angels and ministers! look at 

that moon
Shining up there like a bursting 

baloon.
And right underneath it we 

ready to know
That eight days will elapse. 

» two mighty buses are 
to New York for the 4th.

So speaks the calendar; 
speaks our mirth.

’Although we have dropped the 
beautiful translated song’s that 
we intended to surprise the New 
York audience with because of 
the difficulty to teach them, the 
chorus nevertheless are doing 
their best to polish up some of 
the old time favorites and make 
them sound plausible.

you

WILSON KNEW
The class was studying mag

netism. “Wilson”, asked the pro
fessor, “how many natural mag
nets are there?”

‘Two sir”, was the surprising 
answer.

“And will you please 
them?”

“Blondes and brunettes,

An 
leave 
luck 
inquired casually: “What are 
you going to do when you arrive 
in America”?

“Oh, take up land”.
“Much?”
“Only a shovelful at a time”.

With the reformation of the 
Aido Chorus, a new executive 
committee was chosen. The nam
es of the individual officers are 
being printed for the 
those choruses which 
to get in touch with 
cester branch.

President: 
Endicott St.
Meškinis, 49 Plantation Sreet; 
Treasurer: Anthony Mazurka, 47 
Oread St.; Financial > Secretary: 
Joseph Kizys, 29 Endicott St. 
We feel that this is an appro
priate time to congratulate the 
retiring committee for its fine 
work in the past.

After much discussion and de
bate the Worcester Aido Chorus 
has decided to send a delegate, 
Vitold Sukaskas, to the ALMPS 
convention to be held in Cleve
land on June 20, 21. We hope 
that our delegate will help solve 
the cjifferent problems that 
our choruses and that he 
aid in the formation of a 
and better program.

Once more the chorus has ta
ken up the task of reviving the 
Drama Group. We believe that 
the recently acquired magazine, 
“New Theatre”, will assist us 
greatly. Fourteen members have 
already volunteered to become 
members. The chorus sanctions 
the idea of having anyone out
side the chorus come if he or 
she is interested in taking part 
in the plays.

Your correspondent, match”.

ALDLD Offers Choice of 6 Sets of Books to Members
The 1 American Lithuanian 

Workers Literature Society I AI
DED) is an organization which 
publishes Lithuanian books, pam
phlets and magazines. It haa 
over 6,000 members in this coun
try, France, Canada South Ame
rica, England, Soviet Union and 
other countries. The importance 
of the ALDLD to the youth is 
that the society also issues 
ENGLISH books for the Ameri
can youth. The following is a 
list of books offered this year 
to youth members:

SET NO. I 
CONVEYOR—bv James Steele. 
THE IRON FLOOD—by A. Se

rafimovich*
LIFE AND TEACHINGS OF V. 

I. LENIN—by R. Palme.
The three books combined have 

560 pages and are worth $3.00.
i
»

The BuiLDerS’ softball team of 
Youth Branch No. 200, Brooklyn 
challenges the LoDeStars’ soft- 
ball team of the Newark branch 
to a game of softball, which is 
to be played on the 28 of June, 
this year at the United Benefit 
picnic, at Eagle Rock, New Jer
sey..

The BuiLDerS’ team is ready 
for its first game of the season.

J. S. Resul.

LoDeStars Challenge 
BuiLDerS

The Newark “LoDeStars” offi
cially challenge the Brooklyn 
“BuiLDerS” to a softball game 
June 28 on the lovely grounds 
of Crystal Lake Park high above 
the roaring crowds.

Come out and root for your 
team. This will be the first 
game between LDS teams in this 
vicinity. Don’t let your man 
down girls; come out en-masse, 
and cheer till he comes home. 
Don’t forget, June 28, at Crystal 
Lake, New Jersey. There will 
be four choruses and other fea
tures.

BOTCHED .TOR MORTIFIES.
JAILS, YOUNG BANDIT

NEW YORK—Johnny Millen. 
19. was taught that no matter 
what he did, it should be .done 
well. So when his second hold
up attempt ended as unfruitful- 
ly as his first, and then on top 
of that be got arrested, Johnny 
was mortified.

Johnny left a mother, six bro
thers and five sisters in S«n 
Pedro, Cal., two years ago. He 
was tired of going to school 
without seeing anything ahead, 
so he took a job as a cabin bov 
on a liner headed for New York.

But the only job in New York 
was a truckman’s helper. After 
six months of lugging heaw 
loads, Johnny quit. Months of 
“mooching” and cheap jobs per
suaded him that crime couldn’t 
pay any less.

Johnny’s got a girl back in 
San Pedro he’d like to marrv. 
“But what’s the use of lookin’ 
ahead,” he says. “Things 
too rotten”.

SET NO. VI 
PROLETARIAN LITERATURE I LOVE—by A. Avdeyenko.

IN THE UNITED STATES , MEMOIRS OF A BARBER—by 
—Anthology.

THE AMERICANIZATION OF
LABOR—by Robert W.
Dunn.

REMINISCENCES OF LENIN 
—by Clara Zetkin.

SIX SEAMEN—by Mike Pell.
A pamphlet.

set of 792 pages is worth

Youth in the Final 
Chapters

By HERBERT WILLIAMS
Member of Graf Ernests 

Writing Squad
The unemployment problem aį 

it faces us today is one of ma
jor importance. Many lay that 
blame of the depression situa
tion on private enterprises, 
others on natural causes; but 
we really do see that the pre
sent situation is brought on by 
the present capitalistic system, 
a system which is rapidly ap
proaching its final chapters.

According to Newton D. Ba
ker’s last presidential conven
tion speech, “It is the duty of 
the government to forsee”. As 
if the government did not fore
see ! As if ’ the government, 
which is controlled by the ene
mies of the common people, the 
Morgans, Du Ponts, Fords, Mel
lons, Liberty Leaguers, and 
other “big businessmen” did care 
to forsee that the common peo
ple would be forced to suffer 
such problems as face us today!

The depression has shaken the 
very foundations of our so-called 
solid nation and wrought much 
demoralizing and degenerating 
havoc on our young men and 
women of today. If the youth 
fail to take matters into their 
own hands, this condition will 
never be remedied.

One just has to turn to every
day scenes and see the decay 
which is setting in during this 
era. Witness the unsanitary 
conditions of our public schools 
and other municipal buildings 
due to undermanning of the 
buildings’ crews. What of the 
Black Legion and other cults 
which spring up with a flourish? 
Are they not brought up bv the 
present capitalistic system?

The youth is the figure hea^ 
which will help lead this world 
into a new and far better era— 
an era in which one will work 
for himself and his fellowmen 
and in return receive his fellow
men’s support and help!

The only way to set the world 
peoples on their feet is by end
ing the life of the capitalist 
system; but even a snake in his 
last dying agony still threshes 
and strikes deen and such is the 
dying capitalistic system! Thus, 
it is our duty to choke the rep
tile and to banish the yokes of 
oppression and slavery!

| G. Germanetto.
COMMUNIST MANIFESTO — 

Marx Engels.
HAWAII—by S. Weinman-Pam- 

phlet.
DIMITROV—by Stella D. Bla- 

goyeva.
This set is composed of 3 

books and 2 pamphlets, has 844 
pages, and is worth $3.20.

It is possible for any youth 
to get one of the above sets 
of books by joining the ALDLD 
—by paying $1.50 a year. Every 
year new sets of books are of
fered to members. As you can 
see from the above, every set 
of books is worth $3.00 
Our Youth Section 
should take advantage 
a generous offer and 
ALDLD.

For further information write 
to D. M. Sholl, 46 Ten Eyck 
^t, Brooklyn, N. Y.

By E. Shaw
Member of Graf Ernest’s 

Writing Squad
Why do a great deal of young 

men leave school as soon as 
they reach the age at which the 
law allows them to work and in 
many cases even before then ? 
We find that the majority do so 
because of the necessity of earn
ing a wage in order to help sup
port . some member of the fami
ly or at times an entire family.

About twenty years ago a few 
wealthy parasites had the desire 
to bury some more gold in their 
bank vaults by still further en
slaving xthe working class and 
have them groveling at their 
feet. In their haste to' do so 
they made enemies of each other 
and pretty soon a war was start
ed in a race for more spoils.

A great many young, brave 
and perfect specimens of hu
manity were praised in as flat
tering a tone as was possible 
and dressed in uniforms which 
everyone admired. These young 
men were shipped to the other 
side, shot full of holes and ship
ped back in a horizontal posi
tion. Bigwigs (who never got 
around to reaching the front) 
supported their rows of medals 
on their “democratic” chests and 
eulogized the stiff figures to the 
Nth degree. But what of the 
mothers, wives and sweethearts 
left behind? What of the chil
dren of fallen heroes?

These children are now of age 
to work and it is essential that 
they do so in order to support 
their mothers, who have spent 
the best years of their lives in 
struggling to . keep their children 
in school. But is it so? Can 
they find employment?

Even now the capitalists are 
hatching forth another war in 
which these sons of wartime fa
thers will have to participate. 
Last time it was for* “democra
cy”. Now perhaps it will be for 
“civilization”. But the youth is 
alert and understands that wars 
are created in order to clamp 
firmer the yoke of oppression on 
the working class people.

Mothers have slaved to rear 
their children but now it is in 
the hands of these young men 
and women to prove that they 
know of the parasites and to 
refuse to participate in their or
gies! This can be done by or
ganized force such as is found 
in the League Against War and 
Fascism!

WASHINGTON—“Do you be
lieve in God?”

That’s one of the questions 
startled Washington school tea
chers had to answer before leav
ing for the summer vacation. 
District of Columbia teachers 
have been fair game for con
gressional zealots anxious to 
prove the American school sys
tem over-run by Bolshevism. 
This time it was rep. Thomas 
Blanton (I., Tex.) who declared 
open season on the educator’s 
views.

Blanton, who is one of pub
lisher Wm. Randolph Hearst’s 
supporters, asked “Have you 
been to Russia?” He wanted 
to know if teacher’s had com
mitted the crime of approving 
the writings of Dr. George S. 
Counts and Charles A. Beard, 
both nationally prominent educa
tors and Columbia University fa
culty members.

He asked “Have you read, 
‘Boy and Girl Tramps of Ameri
ca’ by Thomas Minehan ? Would 
you let: high school girls read 
it T Would yoy readmit aloud ? ’’
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’askutinis Pranešimas 
ALDLD 2 Aps. Kuopom 
Konferencijos Reikale

Visoms II Apskričio kuo
poms išsiuntinėta tikietai. 
Kiek liks neparduota, tai būti
nai grąžinkite man laike kon
vencijos, nes norime greit 
.įvesti atskaitą viso pikniko 
iznio.
Dabar, visi apielinkės mies

tai ir miesteliai masėmis da
lyvaukite šiame nepaprastame 
didžiulyj New Jersey ketu
rių organizacijų piknike, ku
ris bus tikrai vienas iš nepa
prastai sėkmingų ir rūpestin
gai surengtų. Tėmykit progra
mą: Nedėlioj, nuo 5 valandos 
vakaro, bus girdima 
iš Madison Square 
Komunistų Partijos 
mitingo prakalbos, 
girdėsim per radio iš konfe
rencijos eigos ant Eagle Rock 
kalno mūsų piknike.
Tėmykit Konferencijos Laiką

Autom.: Park Ave., Main 
ar Central Ave. Iškabas 

kalno matysite kairėj, pas- 
ir vėl sukite po kairei. 
Draugiškai, 
II Apskr. Sekr.,

G. A. Jamison.
Livingston, N. J.

St., 
ant 
k ui

Boston, Mass

lawrenciecius, nes mes manom 
sudaryti visą šimtinę lowellie- 
čių publikos, čia didelis entu
ziazmas ir visi rengiasi pama
tyti tą garsią demonstraciją 
už laisvę.

Griaustinis.

Lawrence, Mass

Liet, svetainėje, 29 Endicott St., 
įvyksta svarbus susirinkimas, kuria
me kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. čia bus išduotas raportas iš 
lietuvių kongreso ii’ iš proletmeno 
susivažiavimo Clevelande. Liet. Vei
kimo komitetas prašo 
skaitytojus garsinti šį 
tarpe savo draugų ir
Taipgi čia bus išduotas svarbus pra
nešimas “L.” pikniko klausimu.

Komitetas.
(149-151)

gių, gėrimų ir gera orkestrą šokiam. 
Kviečiam kaip vietinius, taip ir 
toliaus draugus dalyvauti.

Komisij a.

i?

visus “L.” 
susirinkimą 
pažįstamų.

ford Ave iki City Line ir tuo 
tiltuko sukit po kairei i kelią 
No. 2 ir tėmykit iškabas.

Visus maloniai kviečia rengimo 
Komisija.

(147-150)

/ra kviečiami visi nariai nuo L.D.D. 
12 kp.; A.L.D.L.D. 10 kp., 141 kp., 
149, 105 kp.

Minėtų organizacijų nariai važiuo
kit be jokių ceremonijų. Maistą ir 
gėrimus bandom surinkti veltui; ir 
/isus tokius aukautojus užprašom 
int šio parengimo. įžangos nebus. 
Mikolaitis daržą aukauja veltui. Kat
rie važiuosit gatvekariais, būsit nu
vežti mašinoms į vietą tarp 12 P. M. 
r 2 P. M.—valandų, todėl nesivė- 
'uokit.

KELRODIS: Važiuokit iki Bridge 
ir iš ten paimkit karą No. 66 ir 
važiuokit iki City Line, iš ten būsit 
nuvežti. Sumašinom važiuokit Frank-

NEWARK, N. J.
L.D.S. 3-čio apskričio ir ALDLD 

2-ro apskr. • piknikas įvyks nedėlioj 
28 d. birželio. Tad kuopų sekretoriai 
prašomi sugrąžinti neparduotus ti- 
kietus ir pinigus už parduotus, 26-27 
dd. birželio, arba iš ryto 28 d. bir
želio, nes tikimės turėti labai di
delį pikniką ir gal pritruks tikietų 
Taipgi reikės atskaita padaryt ir to
dėl reikia, kad visi išdalinti tikietai 
būtų sugrąžinti. Pinigus ir tikietus 
grąžinkite Sekr. V. J. Kasparas, 199 
Belmont Ave., Newark, N. J.

FREEHOLD, N. J.
Įdomus piknikas, kurį rengia L. P. 

Kliubas, įvyks nedėlioj, 28 d. bir
želio, Jasko farmoje, Englishtown 
Rd., 1 mailė nuo Freehold. Bus gera 
orkestrą šokiam, skanių gėrimų ir 
užkandžių. Kurie pirks barčekių už 
50c., tiems nereikės mokėt įžangos.

Komisija.
(147-148)

< )

>

< l>

K p. < >

piknikas atsibus < >

11

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
pa- < >

Worcester, Mass < >

<

« l>

K

100%
PRANEŠIMAS

(148-150)
gėrimų.

NĖRA PATEISINIMO
BLOGAI VEIDO J.

IŠŽIŪRA!

Lowell, Mass

< >

o

I). P.
(149-150)

Komisija.
(149-150)

A. Skairus.
(149-150)

WORCESTER, MASS.
Birželio 30 d., 7:30 vai. vakare,

Kelrodis iš kitur atvykusioms
Pervažiavę Straight Street Bridge, važiuokite Haledon Avenue 

apie mylią, kol privažiuosite Standard gaso stotį, ant kampo Ha
ledon Avenue ir High Mountain Road, pasukite po dešinei High 
Mountain Road ir važiuokite apie 2 mylias, ten surasite ir pikniką.

turite visi dalyvauti.
Rast. J. Staskevičius.

gražiai priimti ir 
Tad kviečiam vi-

ir išva-

Ar jūs 
esate

18

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

parengi- 
jūsų pa- 

Nesigailėsite dalyvavę šia- 
piknike.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Rengėjai.
(149-150)

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

“Laisvės” dienraščio pikniko 
klausimu!

< >

>

< >

<

I

<

per radio 
Garden 
masinio 

Ta viską V C

Visi kuopų delegatai steng- 
kitės pribūti 9 :30 ryto, nes tu
rėsim daug svarbių reikalų 
apsvarstyti, taipgi išklausyti 
raportą apskričio atstovo drg. 
Dobinio, iš Clevelando Lietu
viu Kongreso.

Visi delegatai atsiveskite 
mandatus ir priduokite ant 
staid anksčiau kaip galima.

Taipgi visi delegatai pri- 
duokit ant stalo sekretoriui 
savo raportus iš vajaus naujų 
narių.

Antrašas: Eagle Rock, West 
Orange, N. J.

Gatvekaris No. 21 ant Bro
ad Street; Subway po žeme, 
prie Kresge department store 
ir seno Post Office.

Bušai No. 24: Center Corn 
Park PI. prie Hudson Tube.

Ar jūs 
esate

48

jūs 
esate

JŪS GALITE 
NU8KAISTINT SAVO 

VEIDĄ PIENU
Ar jūs jaučiatės nedrąsi ir nelai
minga del negražios veido odos? 
Jums, turbūt, KALKIŲ 'TRŪKS
TA. Odos specialistai išrašo re
ceptus naudoti kalkes veidui ap
švarinti. Jūs galite suteikti sau 
puikiai atrodančią odą, prisipra
tindama £erti pieną ... nes pienas 
yra gausingiausias kalkių šaltinis. 
Pradėkite šiandien!

SULIESĖKIT PIENU
mokHlillud, be jryvumo ir jau- 
nW*o praradimo. Reikalaukit 
nemokamai knygutė*. "Pie- 
nlfiku Keliu,*’ pilni valgių nu
rodymai svoriui sumažinti. 
Atifųakite atvirutę su savo 
vjrdtt, adresuojant: Bureau 
of Milk Publicity, Albany,

THE STATE OF NEW YORK

Lietuvių radio korporacijos 
šios savaitės programas bus 
sekantis:

1— Jono Dirvelio orkestrą 
iš Worcesterio.

2— Elena Endzeliutė - Che- 
nis, dainininkė iš Worcester.

3— Ignas Kubiliūnas, komi
kas iš So. Bostono.

Prašome užsistatyti savo 
radio ant 830 kilocykles stotį 
WHDII nedėlioj, 9 :30 iš ryto. 
Taip pat prašome parašyt lai
škutį ar atvirutę į stotį, pra
nešdami, kaip patiko šios sa
vaitės programas, ir jei norit 
išgirst kokių dainų ar muzi
kos, praneškit, ir mes bandy
sim Jumis patenkint.

Valentina Minkienė.

Amerikos Komunistų Parti
jos istorinę konvenciją girdė- 
sit per radio Maple Parke, 28 
birželio (June). Ten bus pui
kiausias Lawrenco bendro 
fronto piknikas.

Piknike taipgi dalyvaus de- 
Sėtkai biznierių. Tik dabar, ra
šant šį pranešimą, jau turim 
30 biznierių, kurie prisidėjo 
prie šito parengimo. O tai tik 
pradžia. Atvažiuokit, tai už- 
girsit Lawrenco biznierius, 
kam pritaria ir kaip pasišven
tusiai aukoja darbininkų rei
kalams.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedelioj, 28 d. birže
lio, 10 vai. ryto, Liet, svetainėje, 29 
Elndicott St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
dalyku apsvarstymui.

Sekr. J. J. B.
(149-150)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia pirmą savo 

naktinį pikniką, Baukaus parke, 
Buckland Corner, Buckland, Conn. 
Piknikas įvyks subatoj, 27 d. birže
lio, pradžia 5 vai. vakare. Turėsim 
gerą orkestrą šokiams, skanių val
gių ir gėrimų. Choras stengiasi pa
daryt šį pikniką skaitlingu ir yra 
prisirengęs visus 
visus palinksminti.

S. Penkauskas. sus dalyvauti. 
' Jeigu lytų, tai 

d. liepos.

ROCHESTER, N. Y.
Bendro Fronto Komitetas rengia 

prakalbas del delegatų, kurie buvo 
išrinkti ir pasiųsti į Lietuvių Kon
gresą Clevelande. Masinės prakalbos 
įvyks penktadienį, 26 d. birželio, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave. 
Kviečiam visus lietuvius dalyvauti 
ir išgirsti delegatų raportus.

Komisija.
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Draugai, kurie rengiatės va
žiuot į “L.” pikniką 4 d. lie
pos, galite užsiregistruoti šio
se biznio vietose: K. Dirvelis, 
94 Ward St., J. Dovidonis, 118 
Millbury St., Capital Markete, 
pas J. Katkauską, 373 Millbu
ry St., ir pas A.L.D.L.D. na
rius. Prašome draugų iš anks
to užsiregistruoti, kad būtų 
galima iš anksto žinot, kiek 
vietos parūpint reikės. Bušai 
išeis nuo Lietuvių svetainės, 
29 Endicott St., 12 vai. ryto. 
Kelionė į abi pusi 70c.

Daug žada važiuot į pikni
ką. Visur girdisi bruzdėjimas 
ir kalbos, ir skubiai platinasi 
tikietai, renkama garsinimai ir 
visi rengiasi dalyvauti šioj 
darbo klasės švietėjo iškilmėj. 
Gerai dirbame, bet, draugai, 
dar smarkiau subruskime.

“L.” Skaitytojas.

MINERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D. 9-tas Apskritys rengia 

metinį pikniką Dutch Hall giraitėj, 
netoli Reading stoties. Piknikas 
įvyks nedėlioj, 28 d. birželio, 10 vai. 
ryto. Bus gera muzika šokiams, ir 
valgių ir gėrimų iki valios. Progra
moj dalyvaus Lyros Choras iš She
nandoah ir keletas gerų kalbėtojų sa
kys prakalbas. Tad kviečiam visą 
lietuvių visuomenę dalyvauti, links-, 
mai dieną praleisti tyram ore, ir 
paremti darbininkišką organizaciją.

Komisija.
(149-150)

SCRANTON, PA.
Darb. Susivienijimo 188 lokalas, 

persiorganizavęs iš bedarbių tarybos, 
rengia pirmą pikniką nedėlioj, 28 d. 
birželio, High Works Grove, lietu
vių daržas, Ferdinand St., pradžia 2 
vai. po pietų, įžanga 25c.

Kviečiam visus ateit ir paremt šią 
jauną organizaciją ir padėt jai ant 
toliaus tęst savo gerus darbus. Ga
lėsite pasilinksmint prie geros or
kestras ir bus pakankamai užkandžių 
ir

SCRANTON, PA.
Rengiamos prakalbos del Dr.

Šliupo nedėlioj, 28 d. birželio, Lietu
vių Auditorium, Providence St., pra
džia 7:30 vai. vakare, įžanga veltui. 
Kaip jau visiems žinoma, Dr. šliu
pas per daugelį metų gyveno Lietu
voje, ir todėl dabar mums papasakos 
apie lietuvių darbininkų gyvenimą 
ten. Tad kviečiam visą lietuvių vi
suomenę dalyvauti ir išgirsti jo pra
kalbų.

ELIZABETH, N. J.
Draugai elizabethiečiai, katrie 

sirengę važiuoti nedėlioj, 28 birže
lio, į apskričių pikniką, Eagle Rock, 
West Orange, N. J., visi būkite 408 
Court St. 1-mą valandą dieną. Iš 
ten visi bendrai važiuosim į virš mi
nėtą pikniką. Šis bendras važiavi
mas palengvins ypatingai nežinan
tiems, kaip nuvažiuoti. Tai nebus 
specialis busas, bet paprastais bu- 
sais.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. Kuopų ir L.D.D. 12 

Narių Atydai!
Vienybė Tarp A.L.D.L.D. 10 kp. ir 
didelės dalies L.D.D. 12 kp. narių 

įvyko— Visi nariai kviečiami į 
Išvažiavimą!

Birželio 28 dieną, įvyks išvažiavi
mas Mikolaičio (Gudavičiaus) far- 
moj atžymėjimui mūsų senai lau
kiamos vienybės. Į šį išvažiavimą

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street

LINKSMAS PIKNIKAS
Rengia ALDLD 84 Kuopa Linksmą Pikniką

Nedėlioj, 28 d. Birželio (June)
Pradžia 10 Vai. Ryte 
PAS VIŠNIAUSKĄ 

prie Saint Mary’s Lake, North Haledon, N. J
Gerbiama publika: malonėkite skaitlingai atsilankyti 

į šį linksmą pikniką su tikslu, kad parėmus ALDLD 84 
kuopą ir visiem sykiu su ALDLD 84 kuopos nariais lin- 
skmai laiką praleidus ir kad suėjus į didesnį draugiš
kumą. Kurie atsilankysite, pilnai pasitenkinsite, nes 
P. Višniauskas įrengė naują svetainę šokiams savo 
naujai ištaisytame parke ir įtaisė gražų prūdą del mau
dynių. Tad kurie ukvatija maudytis, tai galės ir išsi
maudyti. Taipgi bus gardžių valgių ir gėrimų, prieg 
tam grieš gera orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga tik 25c ypatai. širdingai užkviečia ren
gėjai.

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartija rengia išvažiavimą 12 

d. liepos ant drg. V. Kaminskienės 
farmos. Tad mos prašome kitų or
ganizacijų nieko tą dieną nerengt, 
bet skaitlingai dalyvaut komparti
jos vieneto piknike.. Jau eile drau
gijų turėjo savo piknikus 
žiavimus ir partija bandė 
už akių, bet dalyvavo jūsų 
muose, tad ir mes prašome 
gelbos. 
me

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kapinių Korporacijos trimė- 

nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
28 d. birželio, 7 vai. vakare svetai
nėj, po numeriu 40 Ferry St. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes tai tri- 
mėnesinis susirinkimas ir turim la
bai daug svarbių dalykų apsvarstyt. 
Per tą ilgą laiką draugai neturėjote 
rūpintis susirinkimais, bet dabar at
ėjus

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.

—š

LDS 110-tos Kuopos Jubilėji- 
nis Mitingas

Birželio 14 apvaikščiojom 
pasekmingo vajaus užbaigą 
su 11 naujų narių, šis susirin
kimas buvo istoriškas, prisira
šė net 7 nauji nariai, trys iš 
jų jaunuoliai, pirmininko J. 
Gicevičiaus du sūnūs ir duk
relė, ir trys moterys: Daugir
dienė, Andriliunienė ir Pered- 
nienė, taipgi vienas vaikinas 
Blažionis. Beje, Gicevičių šei
ma iš 7 narių sudaro trečia- 
dalį kuopos. Kas kitas pa
seks jų pavyzdį?

Organizatorius J. Daugir
das raportavo, kad jis per va-f 
jų prirašė 11 narių. Dabar 
kuopa turi 31 narį ir visi svei
ki, jauni. Šeiminių knygučių 
pardavė 6 ir iš centro vieną 
dovaną gauna. Reiškia, 110- 
ta kuopa sukirto didesnius 
miestus: Bostoną, Worcester}, 
Lawrenca.

Beje, kuopa paaukavo du 
doleriu ir nariai sudėjo du do
leriu, d. V. čulada aukavo do
lerį delegato kelionei. Pasiųs
ta du delegatai Am. Lietuvių 
Kongresan iš Lowellio. šio 
miesto lietuviai bus įrašyti 
Lietuvos liaudies istorijon. 
Mat, Lietuvių Piliečių Kliubas 
ir SLA kuopa siuntė vieną at
stovą L. Paulauską, o nuo Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos ir nuo LDS 110-tos kuo
pos, taipgi ALDLD kp. vyko 
J. K arson as.

Lowellieciai ne juokais ren
giasi “Laisvės” jubilėjinin pik
nikam Jau yra didžiausias bu
sas paimtas ir kelionė labai 
prieinama, tik 75 centai į abi 
puses. Mes Tnanom sukirsti ir

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kp., S.D.P.D. ir 

S.L.A. kp. ir L.D.S. kp. bendrai ren
gia didelį pikniką, kuris įvyks suba- 
toj, 27 d. birželio, pas drg. F. Lese- 
vičių, 1144 Liberty Ave., Hillside, 5 
vai. po pietų. Turėsime skanių val-

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.

Stokite į Irving Siutų Kliubą
Lengviausias Būdas Istorijoj įsigijimui siūto.

Puikiausi kostumeriško darbo siūtai, ku
riuos aš pasiūsiu jums su primieravimu.

Vilnos Audeklai. Vėliausių Stilių ir Mady
Mes duosime už $30.00 siūtą kiekvieną savaitę. 
Šio kliubo periodas yra penkiolika (15) savaičių, 
šio kliubo nariai turi progą gauti $30.00 vertės siūtąVisi

už įmokėjimus sekamai: $2.00, $4.00, $6.00, $8.00, $10.00, 
ir lt., pakol penkiolika (15) savaičių siūtas duodamas.

šis kliubas duoda penkioliką (15) savaičių mokant po $2.00 į savaitę- 
įsigijimui siūto už specialę kainą, kaip augščiau minėta. Bet jeigu 
jums nepapultų už specialę kainą, jūs vistiek gaunate siūtą, labai 
lengvais išmokėjimais per penkioliką (15) savaičių. Pabaigoj pen
kiolikos (15) savaičių, jūs užeinate į mūsų krautuvę ir pasirenkat 

už $30.00 vertės siūtą ar over-eoatą.
Septintas Kliubas atdaras, stokite dabar.

CHAS. CHALCONAS, Custom Tailor
121 Irving Street Rahway, N. J

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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.

Sergančių Vyru 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
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI) 

Dr.LZlNS- :

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 MSNUOTAS GRABORIUS
660 GRANn STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik'*»i įrengtos dvi koplyčios de
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York- ir New Jersey 

Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

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

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

485 Grand St., Ėrooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis Šeštas. LAISVĖ Ketvirt., Birželio 25, 19NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS REIKALAVIMAI
Rekalingos moterys prie atrankio-

jimo skudurų ir atkarpų. Greitai at
sišaukite sekamai: J. Isenberg & 
Son, 195 Plymouth St., Brooklyn, 
N. Y. (arti Jay Street.)

(148-154)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Brooklyniečiai Nepasiduos 
Skaitlingoms Kolonijoms 

"Laisvės” Piknike

Svarbus Mitingas Ateivių 
Gynimo Reikalais

Nors iki šiol galutinai užsi
registravusias busais pribūti 
kelioliką kolonijų seka kiti 
pranešimai irgi apie rengimą
si busais ir mašinomis, tačiau 
mes, brooklyniečiai, 
duosime. Nors mūsų 
organizacijos važiuos 
Kaip kad daro Dr.
Liuterio Draugija, tačiau rei
kia nepamiršti, kad pas mus 
ir be busų privažiuojama ke
liomis linijomis subvių ir ele
vatorių, taipgi paprastais gat- 
vekariais ir mašinomis.

Ketvirtadienio vakarą, 
birželio, 8:30 vakaro,

nepasi- 
ne visos 

busais, 
Maitino

Žinokite, 4-tą liepos visi ke
liai ves į Ulmer Parką, Cros-Į 
by ir 25th Avės., Brooklyne. 
Čion mes pasimatysime su ki
tų miestų svečiais. Netik pa
simatysime, bet ir atsakančiai 
pasilinksminsim, nes 4-ta lie
pos pripuola šeštadienį ir se
kamą rytą nereiks į darbą 
eiti.

Tikietai Brooklyne platinasi 
iš anksto labai smarkiai drau
gijose, susirinkimuose ir pra
mogose. Nestebėtina, yra ko. 
Apart šaunios sueigos ir pui
kios programos, iš anksto pir- 
kusiem tikietus yra proga lai
mėti vieną keturių dovanų, ku
rios yra: $10, $7, $5 ir $3.

Senas Brooklynietis.

Saugokite Vaiky Gyvybę
Atėjo vasara, vaikai paleis

ti iš mokyklos. Per sekamas 
10 savaičių tūkstančiai vaikų, 
kurie buvo uždaryti mokyklos 
kambariuose per ištisą žierną, 
bus liuosi gatvėse žaist. Tūli 
laimingųjų apleis šutrias gat
ves išvykdami į farmas, kem
pes ir pajūrius, toli nuo spie
giančio New Yorko trafiko. 
Bet daugelis vargšų turės pra
leisti atostogas namie.

Tos ekstra valandos vaikų 
praleidžiamos gatvėse reika
lauja daugiau atsakomybės iš 
motoristų. Vaikai privalo būt 
apsaugoti. Daugiau atsargu
mo reikia visiem draiveriam. 
Tėvai ir globėjai raginami įti
kinti vaikus žaisti tik ant ša
ligatvių, parkuose ir žaislavie- 
tėse.

Padėkit saugumo depart- 
mentūi palaikyti laimėjimus 
prieš nelaimes ant gatvių ir 
vieškelių. Kiekvieno pareiga 
prisidėti prie sumažinimo ne
laimių, mirčių ir sužeidimų 
skaičiaus iki žemiausio laips
nio.

Trafiko Stotis “I”.

SS-tas METINIS 55-tas

Šv. Jurgio Draugystės 

PIKNIKAS 
šeštadienį,

Birželio (June) 27 d., 1936
Nuo 2 Vai. Iki Vidurnakčio

DEXTER PARKE
Jamaica Ave., ir 75th St., 

Woodhaven, N. Y.

Gerbiamieji Brooklyno ir apylin
kes lietuviai ir lietuvaitės. Kviečia
me visus atsilankyti j mūsų puikiau
si pikniką, kur bus progos su pa
žįstamais sueit ir prie puikios mu- 
tikos pašokt. Du orkestrai gros be 
pertraukų. Muzika Retikevičiaus gros 
lietuviškus šokius, o Kaiza—ameriko
niškus šokius.

RENGIMO KOMISIJA.

Įžanga 40c. Asmeniui.

KELRODIS: BMT Broadway Ja
maica Line iki Elderts Lane Stoties.

)

25 
Labor 

Temple, 14th St: ir Second 
Ave., New Yorke, įvyks labai 
svarbus mitingas-pasitarimas 
ateivių gynimo reikalais. Vie
nas žymiausių Am. Ateiv. Gy
nimo Komiteto advokatų dės
tys ypatybes svarbiausių prieš 
ateivius taikomų bilių ir nau
jus būdus kovai prieš tuos bi- 
lius. Susidomėjusieji ateivių 
reikalais dalyvaukite. Gi susi
domėti turėtų kiekvienas darbi
ninkas, ypatingai ateiviai.

Farmeriai Šimtais Atvyksta 
J Komunistą Nominacinę 
Konvenciją New Yorke

MIRTYS—LAIDOTUVES

Nominacinės Konvencijos 
Eigą Girdėsim per Radio
Komunistų Konvencijos no

minacinės sesijos svarbiausia 
dalis bus girdima per radio New 
Yorke ir visoje plačioje šalyje. 
New Yorke-Brooklyne girdėsim 
iš stoties WJZ nuo 5 iki 6 va
landos vakaro dienos šviesos 
taupinimo laiku o iš stoties 
WABC—nuo 5 iki 5:30.

Minėkite—ta proga bus šį 
sekmadienį, 28 birželio, nuo 5 
iki 6 vai. vakaro. Galintieji— 
dalyvaukite Madison Square 
Gardene nuo 2 iki 6 vai. vaka
ro, o negalintieji dalyvauti at
sukite radio.

Komunistų Konvencijos pro
grama bus girdima ir didžiaja
me apskričių piknike, Eagle 
Rock, West Orange, N. J.

Studentai Dabar Nebijo 
Pareikšti Savo Mintį

New Yorko Miesto Kolegijos 
mokslo užbaigtuvėse baigusieji 
kolegiją studentai pravedė bal
savimus, kuriuose pasiskyta už 
prašalinimą kolegijos preziden
to Robinson. Studentams pa
duoti trys klausimai iš kurių 
vienas buvo sekamas:

“Ar padėtis kolegijoj pagerė
tų jei dabartinis prezidentas 
būtų prašalintas?”

Iš balsavusių 332 studentai 
pasisakė už išmetimą, o prieš 
tik 50.

Patys studentai nustebinti 
skaičiumi balsavusių. Aiškina
ma tuomi, kad jie dabar turi 
diplomus ir nebijo pasisakyti 
savo mintį.

Draugė A. Kairienė Po 
Operacijai Sveiksta

Draugei A. Kairienei antra
dienio rytą padaryta gan sunki 
operacija, apie kurią šeimyna ir 
draugai buvo rimtai susirūpi
nę. Dabar gydytojai sako, kad 
operacija buvusi sėkminga ir d. 
Kairienės sveikata sparčiai tai
sosi.

Ligonė randasi Women’s 
Hospital, 141 W. 109th Street, 
New Yorke. Lankymo valan
dos: pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vaka
ro; penktadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 3 po pietų.

Linkime greito pasveikimo.

Važiuojantiems Į Keturių 
Apskričių Pikniką

birželio,
apskričių pikniką, 

išvažiuos

Šį sekmadienį, 28 
busai į 
West Orange, N. J 
is Brooklyn, N. Y., 427 Lori
mer Street, 8 ir 10 vai. ryto. 
Delegatų busas išvažiuos 8-tą 
vai. ryto. Tie draugai, kurie 
norės važiuot, malonėkite už
siregistruoti iš anksto, kad ži
notume, kiek draugų važiuos.

Aido Choro nariai susirinki
te prie “Laisvės” 10 vai. ryto. 
Busas išvažiuos apie 10:30

Komisija.

Komunistų Partijos Nomi- 
nacinė Konvencija ateinantį 
sekmadienį bus įspūdingiausia 
iš visų nepaprastų ik šiol bu
vusių įvykių darbininkų judė
jime.

Apart 700 su virš delegatų 
ir tūkstančių vietos darbo 
žmonių, iš Pennsylvanijos at
vyksta virš šimtas farmerių. 
Jie atmaršuos organizuotai, 
pasirėdę darbiniais drabu
žiais. Tai bus milionų Ame
rikos farmerių atstovybė.

Farmerių procesija prasidės 
sekmadienį, prieš pietus nuo 
Spartacus Hall, 25th St. ir 8th 
Avė., o į Madison Square Gar
den pribus apie pietus. Mar- 
šuodami miesto gatvėmis far
meriai neš iškabas, su išrašy
tais farmerių reikalavimais.

Dalį farmerių maršuotojų 
procesijos sudarys farmerių 
jaunimas ir moterys. Su 
sykiu pribus eilė žymių 
merių vadų.

Rose Jatkauskiene, 45 me
tų, 526—79th St., mirė birž. 
22 d. Laidos birželio 26 d., 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Dr. Herman Mendlowitz

SUSIRINKIMAI

svarbus 
sekantį 
d. Bus

BROOKLYN, N.
Liet. A. P ji. Kliubo 

susirinkimas įvyks 
penktadienį, birž. 26
rinkimas manadžeriaus ir bus 
svarstomi kiti dalykai. Tad 
visi nariai būkite.

(149-150)

BENDRŲ PARENGIMŲ KO
MITETO SUSIRINKIMAS
Šį ketvirtadienį, birž. 25 d., 

įvyks Bendrų Pareng. Kom. 
susirinkimas “Laisvės” patal
poje, 8 vai. vak.

Prot. Sekr.

jais
far-

Dalyvaukime 4-rių Didžiąją 
Organizaciją Piknike

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
nesiranda tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukti arba jei kas apie jį 
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 811 Ca- 
pouse Ave., Scranton, Pa.

(146-160)

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 Ė. 23rd St.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :S0-8 ; Sekmad.: 11-1 dien*
Tel.t Algonquin 4-8294

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Tel. st«mr 2-0783 NOTARY
N>«ht 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą.
ParBamdau automobiliu* veaturia. 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Birželio 28 įvyks keturių 
apskričių piknikas Eagle 
Rock, West Orange, N. J. Šis 
piknikas bus vienu iš didžiau
sių New Jersey valstijoje, ka
dangi Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3-čias Apskritys 
neturės šį metą atskiro savo 
pikniko, o rengia bendrą pik
niką su kitais apskričiais šį 
sekmadienį. TacĮ drauSai LDS 
nariai ir kuopų veikėjai pasi
darbuokite kuodaugiausia sa
vo kolonijose, 
piknikas būtų 
nikas.

Dar kartą 
visi!

LDS 3-čio Apskričio Pirm 
A. Skairus.

BAR and GRILL
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

ffl Naujose Stauch Maudynėse
į I Coney Island ant Boardwalk, prie
Vi Stillwell Avenue

u_- ąV, Season Lockers tik
už $5.00

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

jokių ekstra mokesčių.

I Dviem kambarys $16.00
Į Keturiem kambarys $20.00

kad šis bendras 
didžiausias pik-

kviečiu—būkite

Palaidojo Griuvusio 
Bildingo Aukas

Antradienį tapo palaidotas 
paskutinis iš šešiolikos griuvu
sio bildingo aukų. Juomi buvo 
unijistas Anthony Rugolo.

Pribuvęs į šią šalį jieškoti 
laimužės 25 metai atgal jisai 
skurdo vargelį, o pereitą pen
ktadienį rado netikėtą žiaurią 
mirtį griuvėsiuose, kurie jį 
prislėgė dėlto, kad bildingų 
kontraktorius norėjo daugiau 
pelnyt. Jo šeima likosi di
džiausiame skurde, nes ir tė
vui gyvam esant vos galą su 
galu suvesdavo. Valdžia nesi
rūpina šelpti. Biedni susiedai 
renka centus jų paramai.

“Niekas 
viskas, ką 
nešė tėvo 
skaudžiai
dukrelė Lina.

pas mus 
jie padare, 

sužalotą 
pasakojo

nebuvo, 
tai at- 
kūną”, 

žuvusio

Lietuvės Moterys Girdės 
Raportą Iš A. L Kongreso
šį vakarą, 8 vai., “Laisvės” 

svetainėj, 419 Lorimer Street, 
Brooklyne, bus Am. Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos Moterų 81-mos kuopos su
sirinkimas, į kurį kviečiame 
nares ir ne nares. Bus rapor
tas iš Am. Lietuvių Kongreso, 
ką tik įvykusio Clevelande, taip 
pat kiti moterims įdomūs daly
kai, kaip tai pranešimas iš mo
terų veikimo prieš pragyvenimo 
brangumą ir siuvimo pamoka. 
Taip pat rinksim 
ALDLD Apskričio 
ją, kuri įvyks šį 
Eagle Rock, N. J.

delegates į 
konferenci- 
sekmadienį,

Sekretorė.

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 bflsjte patenkinti.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

OSVALDO KYBURIO

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojąm na
mus iš vidaus ir iš lauko

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pivtų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspęth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

'įraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
r padidinu to- 

<io dydžio, ko- 
pageidauja- 

ma. Taipgi at- 
nį&V maliavoju (vcM- 

riom spalvom
JONAS STOKES

Marion St., kamp. Broadway

4RMH

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
plaukų o r; r

KIRPIMAS

SKUTIMAS J

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

512
Ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I4«e 

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

RESTAURANTAS ir KABARETAS
Puikiai Įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, 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.




