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Seimą.
Apmelavo.

Rašo A. B.

Kaune pasirodžiusiame žur
nale “Literatūra” (nr. 1) Pet
ras Cvirka rašo apie savo kai
mą : c

Knyga eina iš kaimo į kaimą, 
kokia tik nepakliūtų, nes j 
sunku įgyti. Teko matyti iš 
kirptus vieno dienraščio lapus 
ir įsiūtus į didelę “kantičką. 
Taf intriguojantis romanas iš 
inkvizicijos laikų. Kai kurie, 
varžydamiesi del jo skaitymo 
pirmenybės, “kantičkos” savi
ninkai teikė kyšius—tabaką, 
cigarnyčias, vienas kurpius 
net batus jam žadėjo veltui 
pataisyti.

Pernai kažkaip mano kai
man pakliuvo Maksimo Gor
kio “Motina.” Tai nepapras
tas įvykis. Vienas jaunuolis,/ 
geriau mokąs skaityti, šią 
knygą ketvertą kartų per* 
skaitė savo draugams. Atsiti
ko taip, kad susirinkus klau
sytojams, kas vakarą atsiras
davo vis naujų, negirdėjusiu 
iš pradžios.

Pagaliau klausytojai buvo 
paskirstyti grupėmis ir skai
tytojas baigęs romaną, su di
džiausiu pasitenkinimu jį čia 
vėl pradėjo. Ir jokiu būdu 
nenorėjo užleisti kitiems to 
malonumo prie mažos žibali
nės spinksulės.

Ką pergyveno jaunos, jaut
rios širdys tą knygą skaitant, 
čia ir dešimtyje puslapių ne
pasakysi.

...aš žinau valstiečio vaiką, 
iš mano kaimo, dabar besimo-^ 
kinantį kurpiaus amato, kuris 
puslapis į puslapį persirašė 
Upton Sinclair’io “Raistą,’’ 
negalėdamas jo įsigyti ir 
rėdamas tokiu būdu dar 
tiems jį perskaityti.

no
ki-

Ištroškusi Lietuvos liaudis 
šviesos, laikraščių, knygų, lais
vės ir gerovės. Deja, barbariš
ka Smetonos valdžia neprilei
džia jos prie šviesos šaltinių. 
Mes, amerikiečiai, galėtumėme 
Lietuvos žmonėms suteikti to
nus gerų knygų, bet joms Lie
tuvos durys uždarytos, Smeto
na neįleidžia. Be to, ta pati 
“Literatūra” praneša, kad Sme
tonos valdžia likvidavo kaimo 
kultūros ratelius ir jaunimo 
bibliotekėles. Hitleriškais bū-l 
dais Smetona tamsina Lietuvos 
žmones.

New York “Times’o” kores
pondentas praneša iš Maskvos, 
kad šią vasarą Sovietų Sąjun
gos penkiolika milionų (15,000,- 
000) jaunuolių išvažiuos į lau
kus, į kempes ir turės laisvas 
nemokamas vakacijas. Kur ra
site kitą tokią šalį, kurios val
džia šitaip rūpestingai auklėtų 
savo jauną kartą?

Ponas Tysliava savo “Vieny
bės” pirmam puslapyj šitaip 
atsiliepia apie SLA seimą: “Šio 
jubilėjinio seimo žvėryne aš nu
girdau dar ir kitų gana įdomių 
kurjozų.” Taigi, SLA Seimas 
Tysliavai buvo žvėrynas. Vy
riausia, žinoma, todėl, kad šis 
seimas pasmerkė Smetonos dik
tatūrą Lietuvoje, pareikalvo pa- 
liuosavimo anti-fašistinių kali
nių ir dar paskyrė keturis šim
tus dolerių politinių kalinių 
gelbėjimui.

Melagingų žinių agentūra 
“Havasas” pranešė, būk Sovie
tų Sąjungoj naujos konstituci
jos herbas (emblema) neturė
siąs šūkio “Visų šalių proleta
rai, vienykitės.” Tą melą per
spausdino “Lietuvos Žinios.” Jį 
pakartojo So. Bostono “Kelei
vis.” Dar “K.” redaktorius 
nuo savęs pridūrė: “Išrodo, 
kad bolševikai nuo šito obalsio 
atsisako. Bet kol kas tvirtint 
negalima, kad tas pranešimas 
yra teisingas.” Tiki praneši-
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Sunkiai Sergąs J. P. Morgan, 
Bankininkų Tūzas

NEW YORK. — Sunkiai 
sirgdamas, J. P. Morgan, 
stambiausias Amerikos ir 
pasaulio bankininkas, su
grįžo iš Bostono apylinkių 
į savo palocių Long Islande, 
N. Y. Jo liga kelias savai
tes buvo slepiama.

Jeruzalė. — Visoj Pales
tinoj pristatyta Anglijos 
karių prieš sukilėlius ara
ms. Eina nuolatiniai per- 
sišaudymai. Sukilėliai dau
giausia veikia iš kalnų, pa- 
ei kelius.

FAŠISTU LIBERTY LYGA 
DARBUOJASI UŽ LANDŪNĄ

NEW YORK.— Fašisti- 
nes Liberty Lygos komite
tas birž. 30 d. susirinkime 
Empire State Buildinge nu
tarė neva “nepartijiniai” 
kovot prieš Rooseveltą ir už 
išrinkimą Landono, republi- 
konų kandidato į šalies pre
zidentus. Liberty Lygos 
josėdyj dalyvavo amunici

jos fabrikantas Irene du 
Pont, Al. Smith ir kiti jos 

i vadai, kurie veikia išvien su 
Hearstu ir fašistuojančiais 
/republikonais.

Pataisos Mokyklos Vai 
kui Įkirto 95 Bizūnus

NASHVILLE, Tenn. — 
Vienas girtas pataisos mo
kyklos sargas taip žiauriai 
bizūnu plakė vaiką vadina
mą “Bill,” kad šis meldėsi 
numirti. Prie suraižyto, 
kraujais pasriuvusio vaiko 
kūno paskui “prikepė” jo 
baltiniai, kad negalima bu
vo jo nurengti, — liudija 
Mollie D. Ston’ienė, buvusi 
tos įstaigos tarnautoja, pri- 
saikintųjų posėdininkų ve
damame tardyme. Ji sakė, 
kad vaikui buvo įkirsta ne
mažiau kaip 95 bizūnai. Ji 
taipgi liudiją) apie girtybę 
ne tik sargų, bet paties 
įstaigos viršininko -G. N. 
Choate’o. , Jis tuzinais dė
žių gabendavosi degtinę.

Prisaikintieji posėdinin- 
kai nusprendė traukti atsa
komybėn penkis žiaurūnus 
sargus ir pavaryti iš vietos 
Choate’ą, pagal kurio ' pa
tvarkymus buvo mokiniai 
taip budeliuojami.

dar griežtai netvirti-

dabar turime Sovietų 
konstitucijos tekstą.

mui, bet 
na!

Tačiau 
naujosios
Konstitucijos Šepintam Skyriu
je (parag. 143-čiam) pasakyta, 
kad ant Sovietų emblemos 
skambės šūkis: “Pasaulio dar
bininkai, vienykitės!” Taigi, 
dar vienas melas prieš bolševi
kus neišdegė.

Darbo Federacijos Valdyba ir Plieno Kom
panijos Tuo Pačiu Žygiu Veikia prieš 

Industrinį Komitetą ir Darbininkus
PLIENO FABRIKANTAI ŠIMTUOSE 

IŠSTOJA PRIEŠ UNIJOS ORGAN
LAIKRAŠČIŲ 
IZAVIMĄ

WASHINGTON. — In
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komitetjo pirmininkas 
Jphn L. Lewis birž. 30 d. 
pareikalavo, kad Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green prisidė
tų prie pusės miliono plie
no ir geležies darbininkų 
suorganizavimo į industri
nę uniją.

Darbo Federacijos Pil
dančioji Taryba su Greenu 
pįriekyj grasinančiai pašau
kė į tardymą valdybas 
šimties didžiųjų federac 
unijų, kurios remia Indus
trinių Unijų Komiteto dar
bą. Tarp tardomu unijų 
yĮra Jungtinė Mainierių 
Unija, .Amalgameitų Siuvė
ju Unija, Jungtinė Audėjų 
Unija, Tarptautinė Suknia- 
sįuvių Unija ir kt.

Green ir kiti geltonieji 
Federacijos vadai kaltina,

; de-
didžiųjų federacinių

ETH10PĮJ IMPERATORIUS H. SELASSIE 
ATSIŠAUKĖ Į T. LYGOS TARYBA PRIEŠ

FAŠISTUS NUODYTOJUS IR GROBIKUS
JEI T. LYGA NESUGRĄŽINS ETHIOPAM NEPRI
KLAUSOMYBES, PATI ISTORIJA PASMERKS LYGĄ

b: 
š

GENEVA. — Ethiopijos 
imperatorius Haile Selassie 
irž. 30 d. savo kalboj, atsi
sukime į Tautų Lygos Ta

rybą, skundėsi ypač del Ita
lijos nuodų kare prieš Ethi
opiją. Jis nurodė, kad fa
šistų lėktuvai nuodijo ethio- 
pus ne vien karo fronte, bet 
ramius kaimus ir miestelius 
toli nuo fronto; jie ne tik 
riuodų bombas mėtė, bet iš 
tam , tikrų įtaisų smulkiai 
riuodus švirkštė ant plačių 
Apylinkių. Tuo būdu fašis
tai tiesioginiai baisiausio
mis kančiomis numarino de- 
setkus tūkstančių Ethiopi
jos gyventojų; be to, jie ši
taip užnuodijo žmonių mai
stą ir vandens šaltinius, nuo 
ko paskui vėl mirė daugybė 
ęthiopų.

Haile Selassie sakė, kad 
Ethiopiją pasitikėjo Tautų 
Lygos užtarimu; ir jeigu 
Lyga dabar nepasistengs 
sugrąžint Ethiopijai nepri
klausomybės, tai “dievas ir 
istorija” būsią Lygos teisė
jais.

Įvairių buržuazinių šalių 
diplomatai Lygoje pripažįs
ta, kad Haile Selassie atsi
šaukimas yra gabus ir pa-. 
Remtas faktais, bet jie sako, 
kad iš to atsišaukimo vis

ijos, remdamos

pačią Darbo

nimų unijų tu- 
000 narių, t. y.

Darbo

isą puslapį savo

būk šios un 
Industrinį lyomitetą, tuomi 
“skaldančios” 
Federaciją.

Dešimt m: 
ri virš 1,000 
bent trečdalį visos 
Federacijos (narystės.

New York.— Plieno kom
panijos užpirko 375-kiuose 
k a p i t alistįniuose laikraš
čiuose po išt 
skelbimams-agitacijai prieš 
Industrinio 
kuriuom jis 
nizuot 500,000 geležies ir 
plieno darbiųinkų į vieną 
uniją.

Skelbdami karą prieš In
dustrinių Unijų Komitetą, 
Darbo Federacijos dešinioji 
valdyba tuo būdu tiktai pa
deda žiauriausiems skebi- 
niams išnaudotojams prieš 
plieno-geležįes darbininkus.

Komiteto vajų, 
siekia suorga-

tiek nebus Ethiopijai nau
dos.

Galvažudžių “šventa 
Misija”

Pirm H. Selassie kalbos, 
buvo perskaitytas Mussoli
nio valdžios ilgas pareiški
mas. Jame fašistai begėdiš
kai giriasi, būk italai atlikę 
“šventą civilizacijos misiją,” 
u ž k a r iąudami Ethiopiją; 
būk ethiopali su džiaugsmu 
sutikę užkariautojus ir da
bar esą “labai jiems ištiki
mi”; būk Italija duodanti 
jiems religijos ir gimtos 
kalbos laisvę ;i ’ būk never- 
sianti jų stot į Italijos ar
miją ir tt.

LOKAUTAS NEAPSIMO
KA PRANCŪZŲ VIEŠBU

ČIŲ SAVININKAM

NICE, Frakcija. — Savi
ninkai buvo paskelbę lokau
tą prieš viešbučiu darbinin
kų streiką. ;Tuo būdu jie 
laikinai išmefė visus darbi
ninkus ir uždarė viešbučių 
duris. Bet greit patyrė, 
kad del to labai nukenčia 
biznis iš užsienių “svečių.” 

(arė viešbučiusTodėl vėl ati 
ir pradėjo d^tėtis su strei- 
kieriais.

Norėdamas Bonų, Vagis Gavo 
Du Metu Kalėjimo

YONKERS, N. Y. — Už 
pavogimą $12,500 iš Grassy 
Sprain Golfininkų Kliubo 
tapo nuteistas 2 iki pustre- 

ko t, buvęs to kliubo vedėjas. 
Po apsivogimo jis buvo ne
žinia kur dingęs; pasklido 
gandai, būk nusižudęs. Bet 
paskutiniu laiku jis Cali- 
fornijoj išpildė aplikaciją, 
reikalaujančią bonlj, kaip 
pasaulio karo buvęs karei
vis. Čia jis ir liko areštuo
tas.

ĮKALINTAS UŽ ŽINIAS APIE 
OPIUMO ŠMUGELĮ

x HONGKONG. — Anglų 
teisėjas pasiuntė dviem me
tam į kalėjimą A. Randallį, 
kuris bandė iš anglų muiti
nės valdininkų išgauti žinių 
apie opiumo šmugeliavimą į 
Jungtines Valstijas. Tokias 
žinias jis perleisdavo* Ame
rikos valdžiai. Anglija turi 
didelių įplaukų iš to pavo
jingo svaigalo-opiumo biz
nio.

AUTOMOBILIŲ “PARKI-
NIM0” MIERUOTOJAI
CAMDEN, N. J., miesto 

komisionierius nūs prendė 
įtaisyt 1,000 “myteriu,” ku
rie mieruos automobilių an
si s t o į imo (“parkinimo”) 
laiką bizniškoj miesto daly i. 
Už stovintį automobilį rei
kės mokėt po 5 centus į va
landą.

Fašistai Sukėlė Ermy- 
derį Francijos Seime

PARYŽIUS. — Fašisti
niai ir šiaip dešinieji atsto
vai Francijos seime birž. 30 
d. sukėlė didelį ermyderį, 
protestuodami, kad Liau
dies Fronto valdžia nu
sprendė išblaškyti ir užda
ryti fašistų sąjungas. Sei
mas, tačiaus, 375 balsais 
prieš 192, vėl užgyrė dabar
tinės valdžios politiką.

Fašistai rėkė prieš val
džią, kad jinai teduoda lais
vę tik kairiųjų organizaci
joms. Tūli grūmojo per su
kilimą nuverst Liaudies 
Fronto valdžią.

Vidaus reikalų minister- 
ris Roger Salengro pranešė, 
kad mėlynmarškiniai fašis
tai “francistai” darė su
moksią nužudyt socialistą 
Franciios ministerį pirmi
ninką Blumą.

Vienas seimo atstovas iš 
kairės nurodė, kad tai fašis
tai kursto arabų skerdynes 
prieš žydus Alžyre, Franci- pondentas, Italijos oficialės 
jos kolonijoj, Afrikoj.
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Smetonos Policija ir Šauliai Nušovė Tris 
Darbininkus, Užpuldami Ramią Laidotuvių 
Eiseną; Daugybę Sužeidė, Šimtus Suėmė
Apart Tiesiai Nušautų, Daugelis Miršta nuo Žaizdų; Dap 

bininkai per Didvyrišką Kovą Atmušė Policiją ir Šaulius į
NUO MŪSŲ SPECIALU) KORESPONDENTO

o

ANGLIJA IR FRANCIJA
REIKALAUJA NEPRIPA-

ŽINT FAŠISTAMS
ETHIOPIJOS

GENEVA, liepos L—An
glijos valdžia įteike Tautų 
Lygos Tarybai stiprų reika
lavimą, kad nepripažintų 
Ethiopijos prijungimo Itali
jai. Franci j a taipgi reika
lauja nepripažint Ethiopi
jos fašistams.

Bet tuo pačiu laiku An
glijos valdžia patarė Lygai 
nuimt ekonomines bausmes 
nuo Italijos.

Kantoniečiai Pasitraukę 
Iš Centr. Chinijos

HONGKONG. — Iš Cen
trelines Chinijos žemės vi
sai pasitraukę . atgal į savo 
pusę pulkai kantoniečių, 
Pietinės Chinijos karių. Jie 
buvo pradėję žygiuoti per 
Centralinę Chiniją į šiaurę, 
idant išvytų iš ten įsiveržė
lius japonus. Bet Centreli
nes-Chinijos fašistų valdžia 
atsiuntė savo armijas su 
lėktuvais, tankais ir kitais 
karo pabūklais prieš kanto- 
niečius. >

Bonn, Vokietija. — Už 
bandymą pagrobt (kidna- 
pint) vieną 12 metų vaiką 
tapo nusmerktas mirti 
Franz Giese. Jam nukirs 
galvą.

Fašistų Laikraštininkai Sukėlė Gyvulišką 
Leoną prieš H. Selassie T. Lygos Taryboj

GENEVA. — Kada birž. 
30 d. pabėgėlis Ethiopijos 
imperatorius Haile Selassie, 
atėjęs į Tautų Lygos Tary
bą, rengėsi skaityti savo at
sišaukimą prieš Italiją, tai 
Mussolinio laikraštininkai 
galerijoj ūmai pasileido 
rėkti, keikti ir mechaniškais 
švilpukais švilpti, sukelda
mi bjauriausią trukšmą. 
Tarp trukšmadarių buvo 
Mussolinio nuosavo laikraš
čio “Popolo d’Italia” kores- 

žinių agentūros viršininkas,

KAUNAS, birž. 19.
Rašau baisią naktį, šią 
naktį miršta fašistų polici
jos Kauno gatvėse sušau
dyti žmonės!

Vakar, birželio 18 d. bu
vo laidojamas darbininkas 
Krukauskas, kuris Kaune 
praeitą pirmadienį, pasiau
kodamas už streikuojančius 
darbininkus, nudėjo fabri
kantą Kamberį ir pats vie
toje nusišovė.

Krukausko kūno laidotu
vių eiseną užpuolė policinin
kai ir šauliai; apmetė ašari
nėmis granatomis, pradėjo 
daužyti, areštuoti ir šaudy
ti.

Tiesiai gatvėse nušauti 
trys darbininkai. Sužeistų
jų daugybė; keli jų šią nak
tį miršta. Areštuotų yra 
šimtai.

Darbininkai gynėsi; išlu-: 
po grindinį (bruką); gynėsi 
akmenimis, plytomis, bas
liais. Policininkui sudaužy
ta taip pat kelios dešimtys; 
gavo kailin ir žydų buržua
zija, kuri puolė darbininkus 
akmenimis ir vazonais iš 
balkonų.

15-20 tūkstančių darbi
ninkų demonstracija fašis-, 
tus nugalėjo ir su Krukaus
ko grabu perėjo svarbiau
siomis Kauno gatvėmis.

Sukeikite protestus užsie
ny] prieš nekaltų eisenų 
skerdynes Kauno gatvėse!

Rašau nuo vakar vakaro; 
jau išaušo, 4 vai. ryto; ner
vai sukrėsti. Plačiau nebe
galiu. .. Redaktorius gaus 
kitą laišką (išsiųsiu šian
dien) su platesniu praneši
mu. Smulkiau parašys dar 
ir kitas draugas.

ir aštuoni kiti žymūs fašis
tų laikraštininkai. Lermas 
tęsėsi kelias minutes, iki 
Šveicarijos policija pagrie
bė jiems už apykaklių ir iš
grūdo laukan.

1 CENTU ATPIGO GAZO
LINAS N. Y. VALSTIJOJ

ALBANY, N. Y. — Gu
bernatorius Lehman pasi
rašė New Yorko valstijos 
seimo nutarimą numušt vaL 
stijinius gazolino taksus 
nuo 4 iki 3 centų galionui.
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Nesulaiko!
Jau kelis kartus Lietuvos fašistų 

spauda didžiavosi suėmusi “Komunistų 
Centrą” arba “Komunistų Slaptą Spaus
tuvę” ir ją sunaikinusi. Laukią tokio 
įvyko Amerikos sutvėrimai, žinoma, 
kiekvienu kartu apsidžiaugdavo, bet mes 
visuomet sakėme: Veltui fašistai džiau
giasi! Jie nesunaikins to, ko negalima 
sunaikinti.
k Šios dienos “Laisvėje” telpa Lietuvos 
Komunistų Partijos atsišaukimas. Jis 
spausdintas “Kibirkšties” spaustuvėje. 
Spauda graži*. Formatas didelis. Tokių 
lapelių Lietuvos Kompartija paskleidė 
tūkstančius Kaune ir visuose miestuose. 
Vadinasi, fašistai nesunaikino nei komu
nistų neigi jų spaustuvių. Jeigu viena 
pakliūva, kita tampa įsteigta, ir darbas 
eina pirmyn!
— Su tiek pasiaukojusių, darbščių ir iš- 
treiniruotų revoliucionierių, kiek turi 
Lietuvos Komunistų Partija, bus galima 
varyti revoliucinė apšvieta, revoliucinis 
daTbas prie sunkiausių sąlygų.

Garbė mūsų draugams ir broliams ko
votojams komunarams!

Suomijoj Rinkimai
Ketvirtadienį ir penktadienį Suomijoj 

(Finliandijoj) įvyksta p.ąylaiųento rinki
mai. Bus išrinkta du ‘šimtai atstovų tri
jų metų laikotarpiui. Rinkimuose daly: 
vauja keturiolika politinių partijų, tarp 
kurių, sako pranešimai, verda nepapras
tai aštri kova.

Šiuo tarpu social-demokratai turi 78 
atstovus parlament^. Šiuose rinkimuo
se jie laimės daugiau, nes Suomijos Ko
munistų Partija juos parems. Mat, Ko
munistų Partija Suomijoj šiuo tarpu ne- 
legališka, todėl savo atstovų neturės. O 
komunistų įtaka darbininkuos labai di
delė. Suomijos darbo žmonės nori rin
kimus laimėti ii’ sudaryti kairią valdžią, 
panašią į Fr^ncijos. Jiems veikiausiai 
tas ir pavyksypadaryti.

Jeigu taip bus, thi, reikia žinoti, labai 
teigiamai tas atsilieps ir į Lietuvos vidu
jinę padėtį. Lietuvos žmonės pasiakstins 
prie uolesnės kovos prieš fašizmą, už su
darymą liaudies fronto. Be to, tokia 
Suomijoj valdžia užduotų smūgį hitleri
ninkams; ji veikiausiai sudarytų apsigy
nimo sutartį su Sovietų "Sąjunga.

Į mažutę Suomiją šiandien todėl žiūri 
visas pažangusis pasaulis su didele vil
timi.

Maskvos Lietuvių Kliubo Darbai
Drg. Ambrazevičius praneša “R. Ar

tojuje” apie Maskvos Lietuvių 
veiklą:

Kliubo

Kliubas užbaigė žiemos sezoną 
pasisekusiu gegužės 23 d. surengtu 
O gegužės 24 d. įžengdamas į vasaros darbo 
planą padarė skaitlingą išvažiavimą Izmai- 
lovos kultūros ir poilsio parkam

Vasaros bėgyje rengiama pravesti keletą 
išvažiavimų užmiestin, *į Kuncevą—garlai
viu ir kit. Išvažiavimai bus kartais rišami 
su įvairių kampanijų pravedimu, bus daro
mi įvairūs pranešimai.

Kliubas stato sau tikslą organizuoti išvy
kimus į kolchozus, kad tenai parodžius tai, 
kas atsiekta kliubo aktyvo pajėgomis žiemos 
sezono metu.

Centraliniame Kultūros ir poilsio M. Gor
kio vardo parke Internacionalinėje bazėje 
kliubas jau turi pastčVią vietą. Gegužės 
mėn. 18 d. ten lietuvių choras ir estų šokė
jai jau debiutavo.

puikiai 
vakaru.

Vasaros eigoje
ke' keletą sykių, Nemažiau kaip 4 kart, 
sas kliubo aktyvas gauna abonimentus į 
tralinį parką.

Be to choras
Baumano raikomi 
sodą. Manoma c|ar kai kuriuose kliubuose 
prademonstruoti

Maskarado met
pos mėn. 5 d.—konstitucijos dienoj bus pa
ruošti choro, šokių ir dramos ratelių išsto
jimai, o taipgi Ipendras išvažiavimas par- 
kan pasilinksmin

Lietuvių-estų-sdomių kliubo biblioteka ir
gi perkeliama į centralinį parką.

Vasaros metu
montuota, praplėšta ir pagražinta sekančių 
metų žiemos sezono* kultūriniam darbui.

gavo jau pakvietimą 
o išstoti Baumano vardo

nuo

savo pasiekimus.
u centraliniam parke, lie-

m u i.

kliubo patalpa bus atre-

Lietuvos Kaliniai Turės Mokėti
‘Bardą”

kininkas” (birž. mėn.
Už

“Lietuvos U 
10 d. laidoj) praneša:

Kaip jau žinoma, rudenį buvo išleistas 
įstatymo pakeitimas ir papildymas, pagal 
kurį kaliniai, kui
sė, sunkiųjų darbų kalėjimuose, paprastuo
se kalėjimuose ir
keti už savo išlaikymą.
kėš tik tie kaliniai, kurie bus teismo spren
dimu išteisinti.

Pasiremiant
krašto apsaugos 
kad kaliniai, kur 
se, turi mokėti už

ie laikomi karo kalėj imuo-

arešto namuose, turi mo- 
Už išlaikymą nemo-

keti pradedant

šiuo įstatymo pakeitimu, 
ministerija jau nustatė, 

e laikomi karo kalėj imuo- 
savo išlaikymą po 3.75 li- 

iŠlaikymą kaliniai turi mo
no 1935 metų spaliųn

kalinių mokesti užPriklausantį
kymą išieško ta pačia tvarka, kaip ir 
valstybinius 
kalėjimuose 
išieškoti.

Netrukus

molo 
kalir

men.

išlai-
kitus
karoesčius. Iš laikomų 

iių šį mokestį jau pradėta

ir teisingumo ministerija jau 
nustatysianti, kiek turės mokėti už savo iš
laikymą jos žinioj laikomi kaliniai. Mano
ma, kad sunkiųjų darbų kalėjime esantieji 
kaliniai turės mokėti po 3 litus už parą, o 
arešto namuose po 2.50 litų už parą.

fašistų klika (eina to-Taigi Lietuvos 
liau už Hitlerio kliką Vokietijoj. Ji gro
bia kiekvieną ja 
kiša kalėj iman. 
užsimokėti už jų

Be abejo, šis patvarkymas supurtys ne 
vieną laisvę myl 
Reikia kelti pro 
bjaurų fašistinį terorą.

i nepalankų asmenį ir 
Paskui verčia kalinius 
“išlaikymą!”

intį Amerikos lietuvį, 
testo balsas prieš tą

Lietuvos “Nezaležninkai” Irgi 
teikia 
inkas” rašo:“Lietuvos Ukir

Valstybės Prezidentas pri- 
Rondomanskį, kurie įteikė 
;identui peticiją, šioje pe- 
visuomiečių, laisvamanių, 

atalikų ir Rymo katalikų 
ai: (1) įvesti civilinę me-,

Gegužės 22 d. 
ėmė Visuomį ir 1 
p. Valstybės Prez 
ticijoje išreikšti 
nepriklausomų k 
tokie pageidavim 
trikaciją, (2) išleisti įstatymą apie religi
jas, (3) legalizuo|ti Visuomą, (4) legalizuoti 
lietuvių katalikų 
kunigams už krikštą, jungtuves ir laidoji
mus, (6) pašalint 
nų ir mokyklų s 
iš popiežiaus panaikinti kunigų celibatą ir 
įvesti mišias laiąyti lietuvių kalba,. (9) su- 
rašinėjant gyveptojųs, religijos atžvilgiu 
statyti klausimą 
sai,” o ne “Kaip
Paminėtasis Visliomis kadaise buvo 

Amerikoje ir Chicagoje su d. Andruliu 
debatavo religijas klausimais, 
jis buvo gerokai

bažnyčią, (5) įvesti taksą

i iš R. katalikiškų vienuoly- 
vetimšalius, (8) reikalauti

“Kokiai religijai priklau- 
esi krikštytas.”

Žinoma, 
supliektas.

Čechoslovakijos Du Pontai
Čechoslovakijos amunicijos išdirbėjai, 

susibūrę į ųepap
vo raporte parocĮo, kad pereitais metais 
gryno pelno turėtja 39,600,000 kronų, kuo
met užpereitais 
11,200,000.

Skoda fabrikai išdirba amuniciją ne 
tik savo šaliai, bet ir kitom, iš jų gauda
mi milžiniškus p

• vienas angliškas
ti, jog greitoj ateityj, apginkluoti Skodos 
ginklais ir amunicija kitų kraštų karei
viai šaudys Čechoslovakijos darbininkus, 
šių pagaminta amunicija.

astą įstaigą Skoda, sa-

metais tebuvo “tik”

elnus. Teisybę pastebi d 
dienraštis, kad gali bū-

Aktingas Boikotas Fašistinei
Seimo "Rinkimų” Komedijai!

REIKALAUKIM LAISVU RINKIMU PAGAL 1926 METU KONSTITUCIJA 
I' IR RINKIMU ĮSTATYMĄ!

sumanė

Į LIETUVOS LIAUDĮ!
Lietuvos fašistų krauge

rių valdžia ėiįnėsi skubiai 
sulošti bjaurią “seimo rin
kimų” komediją, iššaukusią 
visuotiną liaudies masių pa
sipiktinimą.

Kodėl fašįstad
staiga sušaukti “seimą” ir 
ko jie nori tuom pasiekti?

Fašistų valdžia įvarė 
liaudies mas^š į begalinį 
skurdą, pavertė gyventojus 
beteisiais vergais. Lietuvos 
ekonominį, sėcialinį bei po
litinį gyvenimą lemia įvai
rūs lupikai Lapenai ir Tū
beliai, snukių daužytojai 
Rusteikos ir ’Čaplikai. Va
gių ir kyšininkų priviso, 
kaip grybų po lietaus prie- 

autos vadu” ir 
kyšininku A. 
darbo žmonių 

o, ant liaudies 
N)s puotauja 
čĮotojų, švoge-

liaudies sūnus 
ir. brukdama 

kyšininkus, sa- 
tautos atsto-

opozicines par-

Wilkes-Barre, Pa

džiot savo teises. Ne tik ne- 
dalyvaukim rinkimų kome
dijoj, bet darykim viską, 
kad suardyt fašistų suma
nymą: “rinkimų” dienose 
ruoškim prie “rinkimų” bu
sty nių masinius išstojimus, 
sudaužykim balsavimo dė
žes, išvarykim “rinkinių” 
komisijas, naikinkim fašis
tinę rinkiminę literatūrą

Šis Tas iš Darbininkų Veikimo

Kaip kitų miestų bedarbiai 
darbininkai, taip ir čia, kovo
ja už savo būvio palaikymą 
ant vietos pašalpos skyriuose 
ir dabar yra rengiamasi prie 
didelio maršavimo į valstijos 
sostinę Harrisburg, čia, mano
ma, bus sutraukta bedarbių iš 
visos Pennsylvanijos valstijos, 
nes jie daugumoj priguli prie 
didžiulės organizacijos Wor
kers Alliance.

šakyj su “t 
stambiausiu ‘ 
Smetona. Iš 
syvų ir kratų 
masių nuga 
saujalė išhau^--_^c,__
rių valdžia ir jų artimieji.

Vis augusi Lietuvos liau
dies neapykanta plačiau 
prasiveržė Suvalkijoj, pri- 

. ėmus pobūdį, atviros kovos 
su fašistų valdžia. Nors fa
šistų valdžia žiauriai slopi
na revoliucinį pakilimą Su
valkijoj ir nepasitenkinimą 
visoj Lietuvoj, tačiau ji ma
to, kad vien tik šautuvu ir 
kalėjimu, vien tik teroru 
ji nebeįstengs apsidirbti su 
kylančia liaudies kova prieš 
fašistų diktatūrą. > Ji su
prantą, į’feg jaip pat reika
linga duot išėjimą susikau
pusiems liaudyj nepasiten
kinimo garams, kad fašisti
nės diktatūros katilas ne
sprogtų. Tad ir buvo pri
versta paskelbti rinkimus į 
seimą.

Tačiau išleido tokį “seimo 
rinkimų” įstatymą, kuris 
yra vien tik bjaurus pasity
čiojimas iš liaudies. Pagal 
fašistų daromus “rinki
mus” kandidatus į “seimą” 
stato fašistinės apskrities 
savivaldybės, 
kant — apskrities viršinin
kai. Liaudies1; masėms at
imta teisė st 
kandidatų sąrašus ir už 
juos balsuot, 
džia tik už 
brukamus kandidatus, tai 
yra už tuos pačius engėjus 
ir smaugėjus^ prieš kuriuos 
yra nukreipta liaudies nea
pykanta.

Fašistų valdžia atėmė iš 
liaudies laisvų, rinkimų tei
sę ir pasityčiodama sako: 
“Rinkt yra kiekvieno pilie
čio pareiga.”

Ji sugrūdo kalėjimuose 
geriausius 
ir atstovus 
fašistus ir 
ko: “Rinkit 
vus.”

Ji uždarė
tijas bei organizacijas, kad 
palengvint sau pravedimą 
seimo “rinkimų” žulikystės, 
ir sako: “Tauta nenori par
tinių kandidatų sąrašų < ir 
partinio seimo”.

Ji įvedė Suvalkijoj apgu
los stovį, karo lauko teis
mus, nusiuntė tenai bau
džiamuosius būrius, o visoj

tikriau sa-

atyt savuosius

Balsuot lei- 
pačių fašistų

bulino” iki deržimordų reži
mo ir sako: “Dabar laikas 
jau pribrendo rinkt tautos 
atstovybę.”
‘Fašistų valdžia niekam, 

išskyrus save, neduoda nė 
išsižiot nei per spaudą, nei 
gyvu žodžiu apie seimo rei
kalą, ir akiplėšiškai tai va
dina “demokratiniais” rin
kimais.

Darbo žmonės, Lietuvos 
Liaudi!

Fašistų valdžiai rūpi, kad 
seimas susidėtų iš paklus
nių jai pakalikų ir iš tų pa
čių fašistą ;ir išnaudoto jų, 
iš tų pąčių’ kyšininkų ir va
gių, iš tų pačių žandarų ir 
snukių daužytojų, kurie da
bar mindžioja kojomis Lie
tuvos liaudį. Tik nori, kad 
ateityj mindžiotų falsifi
kuoto seimo pagelba.

Šis pasityčiojimas ir fal
sifikacija fašistams neturi 
pasisekt!

Lietuvos komunistų par
tijos Centro Komitetas šiuo 
kviečia sočia Idemokratų, 
liaudininkų, sionistų-socia- 
listų partijas bei organiza
cijas, katalikiškų darbinin
kų partijų narius ir visas 
liaudies 
mumis
boikotą fašistinei 
rinkimų komedijai. Sudary- 
kim liaudies frontą šiam 
aktingam boikotui pravest. 
Tenedalyvauja šiame rinki
mų smurte niekas, kas ne
nori leist fašistams min-

mases kartu su 
paskelbt aktingą 

seimo

Kartu neatidėliojant rei
kalaukim laisvų rinkimų į 
seimą, pagal 1926 metų, 
konstituciją ir rinkimų įs
tatymą, tai yra, kad liau
dies masės galėtų išstatyt 
savo kandidatų sąrašus, už 
juos agituot ir balsuot, kad 
rinkimų komisijose būtų 
paduotų sąrašų atstovai, 
kad rinkimų teises turėtų 
visi, kam sukako 21 metai, 
tame skaičiuje ir kareiviai; 
kad būtų suteikta žodžio, 
spaudos ir susirinkimų lai
svė; kad būtų panaikinta 
apgulos stovis Suvalkijoj ir 
karo stovis visoj Lietuvoj. 
Ir taip toliau. Paremkim 
šiuos reikalavimus kova: 
darykim išstojimus ir de
monstracijas, ruoškim susi
rinkimus ir mitingus, skelb- 
kim “rinkimų” dienomis 
streikus ir tt. Kovą del de
mokratiniai rinkto seimo 
tampriai riškim su kova del 
fašistinės diktatūros nuver
timo. < j

šalin fašistinis “rinkimų” 
įstatymas—aktingas boiko
tas fašistinei komedijai!

Tegyvuoja kova už lais
vus ir tikrai demokratinius 
rinkimus į seimą!

Šalin apgulos stovis ir ka
ro lauko teismai!

Tegyvuoja liaudies fron
tas kovai prieš fašizmą!

šalin fašistų smurto val
džia!

Tegyvuoja liaudies fron
to valdžia!

Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro 

Komitetas. 
1936 m. gegužės mėn.

LKPCK sp. “Kibirkštis”.
“Laisvės” Redakcijos Pa

staba: Šis atsišaukimas at
spausdintas ir išplatintas 
Lietuvoj prieš smetoniško 
seimo “rinkimus”.

Kaip jau buvo minėta, šiam 
mieste bus darbininkiška mo
kykla, todėl norintieji daly- 
vaut, pradėkit laiku. Mokyk
la prasidės su 13 diena liepos 
ir bus pilnas dvi savaites.

t ---------
Šiomis dienomis didelė ne

laimė patiko vietinį draugą, 
gerą veikėją F. Kuklį. Jam va
žiuojant iš darbo, ir lipant iš 
troko, po juom pakliuvo ir su
silaužė kojas ir šiaip visaip nu
kentėjo. Jis dabar kenčia Ge
neral ligoninėj. Reikia draugą 
Kuklį aplankyt.

HARTFORD, CONN

Brangūs draugai/ ir draugės, 
Hartfordo Laisvės' Choro ko
misija atsiprašo visų už neį- 
vykdinimą naktinio pikniko bir
želio 27 d. Mes buvome suren
gę iškilmingą pikniką, bet už
ėjo lietus nuo pat ryto, todėl 
komisija nežinojo, ką daryti, ar 
turėti pikniką, ar ne. Piknikas 
neįvyko. Dabar tas atšauktas 
naktinis piknikas įvyks liepos 
11 dieną. Dabar kviečiame vi
sus Hartfordo ir apielinkės lie
tuvius dalyvauti šiame mūsų 
piknike. Piknikas įvyks Buck
land, Conn.

Kviečia Rengėjai.

kad ne- 
kurie čia 
Massachu-

Lbndobe anglų minia pasitinka Haile Selassie, pabėgusį Ethiopijos “kara 
lių-karalių”.

Delei f Važiavimo į “^ais- 
1 ? w ves” Piknikus

Kaip jau žinoma, “Laisvės” 
piknikai įvyks liepos 4 dieną 
Brooklyne ir Maynarde. Kas 
liečia važiavimą Brooklynan, tai 
jau kelis sykius matėsi, kad 
yra sudaryta du busai. Draugai 
dirba su pilna energija ir savo 
užduotį atlieka.

Bet neužmirškite, 
snaudžiame ir tie, 
esame apsigyvenę iš
setts valstijos. Mašinos jau iš- 
aliejuotos, o su savim pasiim- 
sime gerus draugus ir drauges 
ir jųjų šeimynas. Mes piškin- 
sime į Maynardą. Kurie norite 
prisidėti su mašinomis, turėti 
gerus laikus ir paremti darbi
ninkišką dienraštį, tai atvažiuo
kite po num. 68 Putnam St/ 
Ten bus mūsų išvažiavimo sto
tis. Pribūkite ne vėliau kaip 
7:30 vai. ryte. Nors atrodo 
perąnksti, bet turėsime važiuo
ti palengva, nes su atsargumu 
geriau atsieksim savo tikslą.

Kiek man teko patirti, tai 
liepos 4 d. apleis Hartfordą 
apie šimtas lietuvių ir trauks 
į “Laisvės” piknikus. Tai labai 
pagirtinas ir gražus dalykas.

Nemunas.

So. Boston, Mass
---- i—

Gerbiamieji:
Šios savaitės radio progra

mas bus sekantis :
1— Ben Simmons orkestrą iš 

Paqutmock, Conn.
2— Ona Mineikiutė, daini

ninkė iš Montello.
3— Pranas Kraučiunas ir' 

Mykolas Petrušaitis iš South 
Bostono pagrieš kornetų du
etą.
' Prašome užsistatyt savo ra

dijus' WHDH stoties (830 ki
locycles), Qf:30 vai. ryte, šį' 
sekmadienį. Taip pat malonė
kit parašyt laiškelį ar atviru
tę į stotį WHDH Lithuanian 
program, pranešdami, kaip 
patiko programas ir jei turit 
kokių užprašymų.

' Steponas Minkus. *
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Lietuvių Kalba ir Svetimų Kalbu Žodžiai
Kada tiktai mes atsi- 

skleidžiame laikraštį ar pa
imame knygą į rankas, tai 
neišvengiamai mūsų akys 
susiremia su daugeliu sveti
mų kalbų žodžių ir smege
nims susidaro daug negeis
tino darbo, kad išsiaiškint 
tų žodžių reikšmę.

Žodžiai, kurie daugelyj 
atsitikimų daugeliui iš mū
sų net ant visados liekasi 
neaiškiais, yra šie: kompli
kacija, operatyvis, prepara- 
tyvis, operacija, momentas, 
eksploatacija, restauracija, 
rekonstrukcija, koncentraci
ja, deficitas, komfortas, ob
jektas, standardas, aktualis, 
okupacija, agresyvis, ten
dencija, faktorius, antago
nizmas, kontradikcija, paci
fistinis, konkrečiai, abstrak- 
tis, iliuzija, oponentas, šovi
nizmas, patetiškai, specifiš
kai, stagnacija, sarkastiš
kai, sugestija, koncernas, 
permanentinis, degradacija, 
konfliktas, korupcija, kon
taktas, egzistacija, ekspan
sija, adoruoja, koinsidenci- 
ja, perspektyvai, ofensyvis, 
defensyvis, deklaracija, vi
zitą, na, ir dar šimtas ki
tas sunkesnių ir lengvesnių.

Šie žodžiai, kaip draugai 
rašytojai jau daug sykių 
sakė, yra tarptautiški. Juos 
vartoja gal dvi tautos, gal 
kelios. Bet mes, kurie gi
mę ir augę Lietuvoj, niekad 
nesame skaitę nei rašę nei 
kalboj vartoję tokiu žodžiu. 
Mums jie yra naujienvbė ir 
keistai skamba, ir neaiškūs.

Pottsville, Pa.,--Didžiausias Išvažiavimas
Rengia Bendrai šios Apylinkes Organizacijų Komitetas

Bus Nedėlioj, 5 d. Liepos (July)
Bus Puiki Programa ir Šokiams Grieš Gera Orkestrą

NEPAPRASTAI GRAŽI VIETA DREAM CITY PARK 
Tarpe Port Carbon ir New Philadelphia, Pa. :

Kad šių žodžių reikšmę su
žinot, turime turėt po ran
ka anglišką žodyną.

Pusė bėdos .tiems drau
gams, kurie apsipažinę su 
anglų kalba arba kurie su
pranta nors tiek, kiek žody
nas aiškina. Bet bloga yra 
tiems, kurie pasilikę nuo 
anglų kalbos," o dar turim 
įprotį manyti, kad ir mes 
daug suprantame,, tai keli 
suėję, pasiginčiję apie to
kius žodžius, “išrišame” žo
džio prasmę, durniais išsi
vadindami, arba kad ir ne, 
tai vis viena žodžio prasmė 
pasilieka pas kiekvieną skir
tinga.

Todėl vartojimas šių tarp
tautinių žodžių rašte, be pa
aiškinimo . (skliauteliuose) 
tikslo pilnai neatsiekia.

Klausimas stovi, kodėl 
draugai rašytojai (daugelis 
jų) mėgsta vartoti tuos ma
žai mums suprantamus žo
džius? Pasiteisinimas jų 
būna toks, kad trūksta lie
tuvišku žodžių. Bet už tai 
“L.” No. 121 d. St. Jasilio- 
nis savo pastabose “Oi, ta 
kalba, kalbelė” išvadina 
juos nenlokšais už maišy
mą savos kalbąs su svetima. 
Net pati “Laisvė” gavo pa
staba už neiš vert ima žodžio 
“divorsas” lietuvių kalbom

Už maišymą svetimos 
kalbos su sava ir dar tokiu 
žodžiu, kuriuos lengvai ga
lima lietuvių kalba išreikšti 
(augščiau minėti visai leng
vai duodasi), negalima ra
šytojus pagirti. ’ Bet ir ne-

mokšorpis vadinti nedaleis- vartojamas paprastame gy- 
tina. Man rodosi, kad čia venime ir dapbe. Bet, 
ne nemokslumas, ne neži- nelaimės, niekas čia jų 
nojimas lietuvių kalbos ky- ^dina tarptautiškais

Tai viena me-

šo, bet biskį perdaug moks- 
lumo. O tas “perdaug” ne
labai pageidaujamas, nes 
sudaro nereikalingų rūkų 
'smegeninėse mažai lavintų 
skaitytojų.
dalio pusė.

Viršminėtų ir čia • ne
minėtų ilga virtinė žo
džių yra imta, jei neklys
tu, iš anglų kalbos, aplie- 
tuvinta, užvardinta tarptau
tiniais ir vartojama politi- 
'nio pobūdžio kalbose ir raš
tuose. Galimas daiktas, kad 
vartojantiems juos jie gra
žiau ir ryškiau skamba ir 
daugiau jais galima pasa
kyti. Bet mums, kurie šė
pai iš Lietuvos atvažiavę, o 
ypatingai tiems, kurie kitos 
Kalbos nepažinome, išrodo 
geistai, ir niurname prieš 
jų n ei i e tuvis kurną.

Kalbą, kurią mes vartojo
me Lietuvoj ir čia vartoja
me, apvalę nuo angliškų žo
džių, .persistatome grynai 
Ijetuviška, su išimčia “ke
lių” rusiškų bei lenkiškų žo
džių. Mes taip sanprotau- 
jame, bet nepagalvojame, 
nes nežinome, kad paskendę 
iki ausų svetimų žodžių jū
roj. Kurie apsipažinę bent 
kiek su rusų bei lenku kal
bomis, bandykim sau išsiaiš
kinti, ar didelį skaitlių mū
sų ^džių pasisavinę yra ru
sai su lenkais, ar lietuviai 
su lenkais iš rusų, ar lietu
viai su rusais iš lenkų?

Šis kalbų mišinys yra

ant 
ne- 
žo-

” žo-

vorota, volk,

Tyčia, del j žingeidumo, 
pastudijuokime. I m k i m e 
žiupsnį daiktvardžių: gal
va, ranka, ausys, tėvas, mo
tina, duktė, sūnus, mėnulis, 
saulė, žvaigžde, karvė, avis, 
asilas, vartai, vilkas, rugiai, 
avižos, stiklas, katilas ir 
šimtai kitų. Visi mums ro
dosi “gryni lietuviški 
džiai. Bet rusiškai vadina
si va kaip: golova, ruka, u- 
ši, otiec, mat, doč, sin, mie- 
siac, solnce, zviezda, korova, 
ovca, osiol 
rož, ovios, šlekio, kotiol ir 
kiti. Su maža išimčia ir 
lenkai taip taria.

Kiek šie Idaiktavardžiai 
rusiški ar lenkiški, tiek yra 
toki ir būdvardžiai, veiks
mažodžiai, skaitvardžiai ir 
įvardžiai. Taip lygiai yra 
didelio panašumo ir kitose 
kalbos dalysę.

Bet dar ne viskas. Yra 
žinių, kad daug žodžių mai
šosi mūsų kalboj ir žydų, 
vokiečių ir dar kitų tautų 
kalbų. Pasirodo, kad ka
daise būta didelio trūkumo 
žodžių daugeliui kalbu, ir 
vienas žodis skaldyta i tris 
ar daugiau- į daliu. Taigi, 
kaip matome, tūkstančiai 
žodžiu mūsų i kalbos nėra 
originaliai, pačių lietuvių 
nukalti, bet “pavogti” iš ki
tos tautos.

Čia matome kita medalio 
puse. Ir jeigu ji mums pa
kenčiama, tai. taip lengvai 

galime pakęsti ir viršminė- 
tą, nes*ji taip maža tesie
kia palyginant su žemiau 
minėtu šaknių suleidimu.

Neveizint, kad ir taip 
svetimais žodžiais maišyta 
mūsų kalba, vienok ji graži. 
Gaila, kad fašistuojanti kal
bos peckeliai užsimojo ją 
sukoneveikti.

Požeminis.
Nuo Redakcijos: Nei vie

nas pirmame sąraše žodis 
nėra tiesioginiai kilęs iš 
anglų kalbos. Visi jie šak
niniai pareina iš lotynų kal
bos, apart poros kilusių iš 
graikų kalbos ir vieno iš ti
krinio vardo (šovinizmas). 
Beveik visus juos rasime 
kalbose francūzų, italų, is
panų, vokiečių ir kt.

Kai del žodžių, “paimtų” 
iš rusų bei lenkų kalbų, 
daugelis jų taipgi turi ben
dras šaknis su vadinamomis 
indo-europiškomis k a 1 b o - 
mis: lotynų, graikų, vokie
čių, slavų ir kt. Todėl ne
galima tvirtinti, kad visi jie 
paimti iš rusų ar lenkų kal
bų. Jie gali pradiniai pri
klausyt lietuviams lygiai, 
kaip slavams, vokiečiams, 
senovės indėnams (sans
kritams), lotynams ir kt. 
Tos kalbos senovėje yra ki
lusios iš bendro lizdo.

Lawrence, Mass.
Iš Darbų Lauko

Wood Mill dirbtuvės darbi
ninkai paleidžiami iš darbo, 
kai kurie trimis savaitėmis. 
Darbas taip sumažėjo, kad kas
dien darbininkai atleidinėjami. 
Bosai taip elgiasi su darbinin
kais, kaip jiems patinka. Jeigu 
darbininkas vieną siūlą įlei
džia špulion, tai išvaro laukan. 
Mat, darbininkai neorganizuoti, 
todėl jie yra. bejėgiai. Jeigu jie 
būtų organizuoti, tai bosai ne
galėtų taip sauvaliauti.

Ayer Mill dirbtuvės dažyklų 
skyriaus 1 darbininkas bu
vo ištikimas bosams. Dirbo 
taip smarkiai, kad norėjo vi
sus darbininkus pralenkti. Iš i 
didelio smarkumo gavo patrū- ' 
kimą. Pranešė savo užveizdai, 
bet tas “pamiršo” raportuoti 
augštesniem valdininkam. Da
bar nelaimingas darbininkas 
guli ligoninėj, turės operaciją 
ir nieko negaus mokėti. Inšiu- 
rino agentai sako, kad pervėlai 
pranešė. Tai matote, kaip bo
sai atsimoka savo paklusniems 
vergams, žmogus bedirbdamas 
kompanijai ligą gavo, o dabar 
jis lieka nublokštas į šalį. Lek
cija kitiems darbininkams.

Lawrence High School 606 
studentai šiemet gavo diplo
mus. Randasi daug ir lietu
vių jaunuolių. O kur jie pasi- 
'dės? Visi turės jieškoti darbo. 
0 kur gaus darbą, kada jo nie
kur nesiranda? Juk šimtai da
bar nedirba tų, kurie mokslus 
užbaigė pirmiau. Jeigu būtų 
darbininkiška tvarka, tai visi ■ 
turėtų darbus. Paimkime So
vietų Sąjungą. Tenai nerami 
jaunuolių, baigusių mokslus, 
kurie vaikštinėtų be darbo. Vi
si aprūpinti darbais ir gyveni
mu.

“LAISVES” PIKNIKAS BROOKLYNE 
Bus 4-tą Dieną Liepos (July), Ulmer Parke 
FOOT OF 25th AVE. BROOKLYN

Jeigu lyty, piknikas vistiek įvyks

BUŠAI Į ‘ LAISVES” PIKNIKĄ IŠEIS:
BROOKLYNAS—Dr. Martin Liuterio Draugyste va

žiuoja 2 busais. Vienas busas išeis nuo Kasmočiaus ir 
Tūbos, 49 Ten Eyck St., kitas nuo Šapalo ir Vaiginio, 147 
Thames Street.

Iš Bayonne, N. J. 2 nauji gražus busai važiuoja į “Lais
vės” pikniką 4 d. liepos. Kelionė Į abi pusi suaugusiems 
—$1.00, porai—$1.75. Jaunuoliams—$1.00 kelionė ir už 
tą patį komisija nupirks įžangos tikietą. Busai išeis nuo 
M. Panelio užeigos, 347 Avė., E. kampas 26th St., 12 vai. 
dieną.

Iš GREAT NECK, N. Y., Pirmyn Choras turi jau nu
samdęs didelį busą važiavimui į “L.” pikniką 4 d. liepos, 
Brooklyne. Norintieji važiuot kartu su choru buse malo
nėkite užsiregistruoti. Lėšos tik 60c. į abi pusi. Galima 
užsiregistruot pas O. Skridulienę, Ch. Laužaitį, ir F. Klas
tom Del patogumo galite šaukt telefonu: F. Klaston, 
Great Neck—2139, arba: C. Laužaitis, Gr. Neck—248W.

IŠ HARTFORD, Conn, busai į “Laisvės” pikniką, 4 d. 
liepos, išeis nuo 57 Park St., 7:30 vai. ryto. Kelionė į 
Brooklyną ir atgal $2.50 asmeniui. Vėliaus bus pranešta, 
kiek busų važiuos.

Iš WATERBURY, Conn., išeis 2 nauji 37 pasažierių 
busai į “Laisvės” pikniką, Brooklyne, 4 d. liepos. Vilijos 
Choras vyksta į “L.” pikniką. Kelionės lėšos $2.00. Busai 
išeis 7 vai. ryto, nuo 774 Bank St. Visi užsiregistruokite 
iš anksto pas J. Jasulevičių, 184 Alder St., pas Vilijos 
Choro narius ir pas kitų organizacijų narius.

ALDLD 28 kp. taipgi organizuojasi važiuot į “Laisvės” 
pikniką Brooklyne. Busas išeis 7:30 vai. ryto, šeštadienį, 
nuo 774 Bank St. Visi greitai užsiregistruokite pas drg. 
M. Vaitonaitę, ir kitus virš minėtus draugus.

PHILADELPHIA.—Paimta keletas gerų busų važiavi
mui į “Laisvės” pikniką Brooklyne. Tikietas į abi puses 
tik $2.20 asmeniui. Kartu važiuoja ir Lyros Choras. 
Užsiregistruokite sekančiose vietose: Dulinskas, 546 N. 
11 th St., Ramanauskas, 704 N. 5th St., Rainis, 110 W. 
Thompson St., Tureikienė, 143 Pierce St. (South pusėj), 
Oleikis, 5023 Tacony St., Poška, 3244 Edgemont St. 
Busai išeis 8 vai. ryto nuo 735 Fairmount Ave.

PATERSON, N. J. busai išeina 4th July į “Laisvės” 
pikniką, 10 valandą ryto, kampas Lafayette ir Summer 
St. Visi pasažieriai būkit laiku.

Iš Linden, N. J. išeis busAs‘U“L.’’ pikniką subatoj 4 d. 
liepos 1 vai. po pietų nuo 16th St., ir Wood Ave., Kaina 
bus $1.00 į abi puses. Dar nepervėlu, tad norintieji va
žiuot greitai užsiregistruokite pas drg. O. Vertelienę, 203 
W. 16th St. 

v

NEWARK, N. J.—Važiuoja.du busai. Apleidžia nuo 
180 New York Avė., kaip 12 vai. dieną. Užsiregistruokit 
kuo greičiausia, nes tik du busu gaunam. Katrie neužsi
registruos, prisieis pasilikt namie. Užsiregistravimą pri
ima J. Mikšys, 189 Ferry Street, Žukauskienė, 566 So. 
Clinton St., E. Orange, N. J., J. Paukštaitis, 423 So. 18th 
St. ir M. Dobinis, 239 Rose Street.

Iš ELIZABETH busas išeis nuo 408 Court St., kaip 1 
vai. Kelionė į abi puses $1. Busas turi net 36 pasažie- 
rius, tad prašome draugų užsiregistruoti iš anksto ir už
sitikrinti sau vietą: galite užsiregistruoti pas: K. Augulis, 
D. Sidlauskiutė, A. Paciunas ir S. Pociunaitė.
HARRISON-KEARNY, N. J. Busai į “Laisvės” pikniką 
išeis nuo 111 John Street, kampas 4th Jr Hamilton St., ir 
Hamilton ir Schyler Avė., kelionė į abi pusi—$.75. Busai 
išeis* ne vėliau kaip 11 valandą ryte.

IŠ CLIFFSIDE, N. J. busai išeis 12:30 vai. ryto, šešta
dienį, nuo 267 Walker St. Kelionės lėšos bus $1.00. Visi 
užsiregistruokite iš anksto pas draugijos narius.

DIRECTIONS FOR AUTOS
From New York City, cross the 

Manhattan Bridge and ride down 
Flatbush Avenue to Prospect 
Park. Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay Parkway 
is reached, then turn to the right 
and ride down to the end of the 
road, then turn to your left to 
Cropsey Avenue to the car tracks 
and that will be 25th Avenue. 
There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburgh, take the 

14th Street Subway at any sta
tion to Union Square, New York 
City, and change for West End 
Train to 25th Avenue. Those 
taking the Broadway “17’ go to 
Chambers Street and take the 
Coney Island train to 36th Street, 
then, change for West End Line 
to 25th Avenue. From Uptown 
New York, take Subway, B.M.T. 
Line, West End Train, at Times 
Square and get off at 25th Ave
nue. Then walk to the right to 
the park.

Shenandoah Lyros Choras, vadovaujamas D. Judzentavičienes Zdaniūtės.
- - ~ - _______________ ;_____ J    ------ —----------------------------- ------ j—---------

Programoje dalyvaus Shenandoah Lvros Choras, solistai: V .Ramanauskas, iš Minersville, Pa. ir S. Kuznjiickas iš 
Shenandoah, Pa. Prakalbas saįkys draugai Word, sekretorius lygos prieš karą ir fašizmą, iš New YorkoShenandoah, Pa.

irJ. Siurba iš Brooklyno.

ŠOKIAMS GRfEŠ BILLY PATTERSON’S ORKESTRĄ
Skaitlingai atsilankykite linksmai laiką praleisti labai gražiame parke ir išgirsti puikios programos. Paikas yra 

/ ir J. Siurba iš Brooklyno.

Programa bus 5-tą vai. po/pietų, šokiai 8-tą vai. Programai įžanga veltui, šokiams 25 centai.

.7

Lawrence atsiranda ir smar
kuolių banditų. Bay State 
Marchant National Bank vežė 
pinigus į geležinkelio stotį— 
vežė $19,000. Banditai pasau
gojo, atlydėjo iki stoties ir už
puolė draiverį ir jį pašovė. Bet 
draiveris atsakė jiems tuo pa
čiu. Du banditai pašauti, vie
nas pabėgo, pinigų nepaėmė. 
Du guli General ligoninėj, bet 
nieko neišduoda. Policija negali 
išgauti nieko iš jų. Dar jauni 
vyrai, po 32 metu amžiaus.

L. K. Biuras.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų ♦

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520



Ketvirtad., Liepos 2, 1936

Chinų kareivių demonstracija Hankow, ku
rie reikalauja karo prieš Japonų įsiveržėlius.

Lietuva ir Cleveland© Kongresas
Prisiminus dabartinę Lietu

vos brutališką padėtį ir Cleve
lando Kongresą, tenka atsi
minti velionį poetą Prancišką 
Vaičaitį, kuris jau ligos pa
laužtas parašė maž daug se
kamą poemą:
Jau pajėgos nyksta, vystu kaip lapas 
Ir protas liesesnis, šaltesnė širdis. 
Nepoilgo slėgs mane amžinasties

kapas
Ir plauks gili, gili amžinasties vilnis. 
Bet geisčiau žinoti labai, o širdingai, 
Kada tau, Lietuva, bus geriau? 
Kada tavo vaikai nelaimingi galės 

alsuoti lengviau,
Kada gi nuo tavo garbingos krūtinės 
Vergijos retežiai nukris?
Kada-gi užtekės aušrinė (arba pa

siliaus kankynės)
Ir laisvės saulutė prašvis?

Ta poezija buvo nukreipta

prieš carizmą, betgi, jei ne taip 
pat, tai da labi,aus, ji atatin- 
ka dabartiniam Lietuvos des
potizmui. Minėtas poetas jau 
bus virš 30 metu, kaip ilsisi 
Sintautų kapinėse, bdt jo troš
kimai liaudžiai laisvės da vis 
neišsipildė. Ak', kokia tai iro
nija! • .

Jaunas Senis.

Lawrence, Mass.
Informacijos Važiavimui į 
“Laisvės” Pikniką, Maynard

Visi “Laisvės” skaitytojai 
Lawrence ir apielinkės prašo

prieš pietus, šeštadienį,

ir kitas b ūsas 
pribūti. ' Tad nereikia

mi paskleisti šias informacijas 
tarpe visų lietuvių, kad žino
tų, kaip bus galima*nuvažiuoti 
į didįjį dienraščio “Laisvės” 
pikniką, Maynard, Mass., lie
pos 4 d.

Komitetas jau nusamdė di
delį, 40 pasažierių, “Silver 
Arrow” auto-busa, kuris išva- 
žiuos| iš Lawrenco, nuo L. U. 
Kliubo, 41 Berkley St., 11 va
landą 
liepos 4 d. Jei reikalas bus, 
ant pašaukimo 
galės 
niekam abejoti apie nuvažiavi
mą, nes vietos bus del visų ir 
nė vienas norintis važiuoti ne
pasiliks nevažiavęs.

Nuvažiavimas į pikniką ir 
parvaži/vimas atgal nekai
nuos daugiau kaip vienas do
leris lypatai. Ęet jei susidarys 
važiuojančių autobusu 40 pa

dų, kainuos tik 75 celi
batai. Tas dar reiškia, 

Laisvės” skaitytojai 
važiuojanti į pikniką pa

s ir pažįstamus,

sažiei 
tai y] 
kad visi 
ir visi
sirūpiptų pakalbinti savo kai
mynu
draugo' važiuotų,*nes kuo dau
giau 
tuo bigiau nuvažiavimas kai- 

su s i d arys v a ž i u oj a n č i ų

rmos.

nciečiai Užims Žymias 
Vietas Piknike

vrenco visi smarkieji ir 
usieji bartenderiai jau 
ibilizavę aprūpinti sve-

prityri
susimi
čius gėrimais. Mums bus pa
vesta
darbininkais ir visa tvarka to *■ t-

aprūpinti vieną barą

nužiūrėti. Al. Gross bus 
manedže- 

Ig. Chulada darbininkų-;
lawrcncieciu baro 
ris, o
bartenderių tvarkytojas. .

G ru
ja anksti, kad 
riausį

pė bartenderių išvažiuo- 
išsirinkti ge- 

barą, kad viską sutvar-

LAISVĖ

kyti tinkamai. Kiti bartende
riai irgi nesivėlinkit ir atva
žiavę nesislapstykit. Nes turi
mo išpildyti savo pareiškimą: 
“Pralenkti visus | kitus barus 
patarnavime svečiams ir biz
nio padaryme.”

The Lawrencians Orchestra

Šiame piknike šokiams gros 
Lawrenco jaunimo orkestrą: 
The Lawrencians.j Albert Dva
reckas ir Leo Chulada pasižy
mi orkestros parųpinimu. Jie 
pareiškė, kad Į Šiais metais 
“Laisvės” piknike bus ne pa
prasta orkestrą, bet benas. 
Jie todėl ir pildo savo žodį: 
The Lawrencians orkestrą su
sidės iš devynių kavalkų, visi 

I patyrę, gabūs muzikantai, su 
moderniškais muzikos instru
mentais.

Mūsų jaunuoliai sako, jog 
jie parodys kitų į kolonijų or- 
kestroms, kad darbininkų di
džiuosiuose p a r Jo n. g i muose, 
kad ir ne už didelį atlygini
mą, privaloma sudaryti didelę, 
gerą orkestrą, ir tą privalumą 
lawrencieciai pirmutiniai pa
rodys. That is th|d spirit, Al. 
and Leo. •

Piknikui Valgiai Taipgi iš 
Lawrenco

Į
Pikniko komitetas užsakė 

visus piknikui valgius per žy
mųjį Lawrenco valgomų daik
tų k rautu vninką, B. Chulada. 
200 svarų namie gamintų deš
rų, keli tūkstančiaji agurkų ir 
keli šimtai svarų ykarštų šu
niukų” ir kitokių) valgiams 
mėsų, bei kitokių valgomų 
daiktų.

B. Chulada visąĮ tai prista
tys į pikniką dideliam refri- 
geruotam troke. Reiškia visi 
valgiai bus švieži, gardūs. Jis 

taipgi veža naują, modernišką 
mėsos slaisuojama mašiną. 
Tas bus didelė pagalba dir
bantiems pikniko prie valgių 
darbininkams.

Dar sykį kviečiame visus 
lawrcnciecius ir apielinkių 
lietuvius vykti į pikniką kuo- 
skaitlingiausia. Visi susirinki
te prie L. U. Kliubo ne vėliau 
11 vai., subatoj, liepos 4 d., 
nes vėliau atvykę, galit pasi
vėlinti.

Piknikas įvyks nepaisant 
ar diena bus graži, ar lietin
ga.

Lawrence Pikniko
Komitetas.

Lowell, Mass.
Tragiški Įvykiai

Birželio 22 d. Frances Espi- 
nola, astuonių vaikų motina, 
skubinos, ėjo skersai geležin
kelį, tuo tarpu užlėkė traukinys 
ir užvažiavo ant nelaimingo
sios. Jai sutrynė'kojas ir ligo
ninėj turėjo nupjauti.

Tą pačią dieną lenkų tautos 
vyras šoko po treku ir sunkiai 
susižeidė. Mat, buvo bedarbis, 
tai norėjo užbaigti gyvenimą.

Birželio 24 d. žydų tautos 
vyras pasikorė. Priežastis—biz
nio nepasisekimas.

Birželio 25 <1. žiūriu vietinė
je spaudoje ant pirmo puslapio 
ir matau atvaizdą: du policma- 
nai veda surakintus jaunuolius 
už vagiliavimą. O teisėjas pa
dėjo juos po $14,000 kaucijos.

Ir tokių įvykių pilna. Mat, 
nedarbas vis eina gilyn, o jau
nuolių šimtai bastosi be jokio

užsiėmimo.

Ir šiemet Lowell vidurines 
mokyklas (High Schools) baigė 
891 jaunuolis, gavo diplomus. 
Tik maža dalelė galės eiti aug- 
ščiau. Dauguma yra darbinin
kų vaikai ir turės j ieškoti dar
bo, kurio nesiranda.

Pasimirė Blažonis, senas Lo- 
wellio gyventojas ir viena mo
teriškė, žemaitė. Nepaprastai 
mirties šmėkla įsimylėjo <į lie
tuvius. Beveik nėra tos savai
tės, kad giltinė lietuvio nepa- 
siimtų.

Na, tai ir lowelliecius aplan
kė “Morta” ir visi ja džiaugia
si. Ištikro yra kuo gėrėtis. Tai 
puikus veikalas. Beskaitydamas 
matai prieš savo akis tą nelai
mingą padėtį lietuvaičių, kaip 
Lietuvoje, taip ir čia. Draugui 
Mizarai priklauso didžiausias 
kreditas. Mes lowellfeciai spau
džiame jūsų dešinę, d. Mizara, 
ir visiems laisviečiams už tokią 
puikią dovaną.

Smulkių namų savininkų bė
dos. Birželio 27 d. valdžia pa
skelbė, kad bus išparduota iš 
varžytinių 3,000 savasčių už 
nesumokėjimą pereitų metų 
taksų. Tai taip darbininkų kru
vinai uždirbti centai dingsta 
bankierių kišeniuje.

Kainos ant visko nesvietiškai 
kyla. Bulvės kasdieninis mais
tas, bet jas nebegalima įpirkti, 
kaštuoja nuo 6 iki 7 centų sva
ras. Mėsa vis brangsta, ran- 
dos kyla. Tuojaus prisieis tik 
oru gyventi. Bet į “Laisvės” 
garsinusį pikniką Maynardan 
visi važiuosime.

Griaustinis.

Puslapis Ketvirtas

Haverhill, Mass.
28 d. birželio atsibuvo ben

dras susirinkimas Laisvės Cho
ro ir Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
85 kuopos, choro kambaryje, 
199 Washington St. Apkalbė
ta “Laisvės” piknikas 4 d. lie
pos, Maynard, Mass. Nutarta 
važiuoti didžiuliu busu. Busas 
išeis nuo L.P.G. Kliubo sve
tainės, 324 River St., 11 vai. 
ryte. Kelionė į abi puses $1.

Tikietai įžangos ir laimėji
mo 50 dolerių ir tam panašiai 
platinasi ir dauguma prisiža
dėjo pasidarbuoti šią savaitę. 
Taipgi nutarta patiem paau
koti ir gauti aukų ir nuvežti 
į pikniką. Kadangi dauguma 
važiuos su savo mašinom, tai 
iš Haverhill daugelis bus ta
me dideliame piknike, kur kas 
metai suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių iš plačios apielinkės. 
Manoma, kad šiais metais bus 
daugiau žmonių kaip perei
tais metais.

Darbininkė.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(JALINSKAS)

Lietuvis Gr abortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai Įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus*os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

Didžiausias Lietuviu Piknikas
. .. i* _ .... .. ■ ......

Rengia Bostono Apielinkės Pažangiųjų Lietuvių Organizacijų Apskričiai “Laisves” ir Kitos Darbininkiškos Spaudos Naudai

LieposJuly

VOS PAVILION PARK, MAYNARD, MASS.

PRADŽIA 10 VAL. \RYTE

$300 Dovanom Prie įžangos Bilieto
$50 1-ma Dovana Išanksto Perkant Bilietus

Liosybės Dailės Ratelio Choras, Montello, Mass., kuris irgi dalyvaus programoje.
t 

Šokiams grieš 6 kavalkų orkestrą. Gražus ežeras pasimaudymui.
Programa bus iš dainų ir prakalbų. visi geriausieji Bostono apielinkės chorai. Rojus Mizara, “Laisvės” redaktorius

'sakys prakalbą. Jis jau bus grįžęs iš Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio Clevelande, aiškins apie kbnrgeso tarimus. 
---------------------- -- ------------------ -------------------i----------------- -------------------------------------------------- į-------------------
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Democrats Boast of
Youth Program

NAZI NO. 1 COP

PHILADELPHIA—The Demo
cratic party expects to “cash in” 
on the New Deal youth program, 

. While the Republican party stu
diously avoided the whole pro
blem,: Democratic Senator Ro
binson boasted of the Nev, 

' Deal’^ help to youth. When the 
Roosevelt administration began 
Robinson stated, “hundreds of 
thousands of young men, manj 
of them college or high schoo! 
graduates, were entering lift 
without prospect. The profes- 

. sions were overcrowded, and the 
immediate future held little pro
mise, for the youth of America”

Thė New Deal changed all 
that, Robinson declared. It has 

. established the FERA, the CCC 
and | the CWA, effective ir 
“keeping deserving young mėr 
from becoming hoboes” and ir 
performing public works. Tht 
value ] of the CCC is unanimous
ly recognized”,

The Democrats are boasting 
too Soon, youth leaders declare, 
The youth program of the New 
Deal, although “better thar 
nothing”, is still pitifully inade
quate, and the Democratic Party 
must offer much more to youth I 
before resting on its laurels.

Here’s the man who heads the

dreaded German Gestapo (secret

police) and has been given com

mand of all German cops besid-

es, by recent order of Hitler. He

is Heinrich Himmler, and he

looks the tyrant he *is.

‘ALMA MATER’ SCABS 
WITHDRAWN

PHILADELPH 
test by labor! 
against the use 
versity football 
breakers, the gridiron 
were removed fi|om the 
sity construction

When

IA—After
I organizations 
of Temple Uni
men as

pro-

strike
heroes 

univer-

A wire

job. 
construction workers 

were called out on strike on the 
remodeling job being done on 
Old College Hall, the football 
men were put or the job at 40e 
an hour. The union men had 
demanded 50c an hour.
from James L. McDevitt, presi
dent of the Building Trades 
Council, to Governor Earle, pro
tested the “misuse” of taxpay
ers’ funds. Dis 
public opinion through mass pic
ket lines and 
brpught 
athletes

lay of adverse

prompt 
from the job.

other protests, 
removal of the

FLOGGED!
1

Parties Bid for Votes 
at Youth Congress <}

LOS 
census

the 
the

to little 
a new agree-

ANGELAS—When 
taker asks who’s 

breadwinner in the Bartholomew 
family, they’ll point 
Freddie. Through
ment, Freddie’s mother, father 
and two sisters receive a share 
in his salary. His aunt, Milli
cent Mary Bartholomew, gets 
$800 a month foy taking care of 
him. 
fund gets what’s

Of course Freddie’s trust 
left.

Southern terrorists badly beat 
Pres. Sherman Dalrymple of the 
United Rubber Workers of Ame
rica as he attempted to make an 
organizing speech for his union 
in Gadsen, Ala., site of a Good
year Tire and Rubber Co. fac
tory.

CCC Boy Obeys Order: 
-1 Foreman Sorry

HĄRDEVILLE, S. C.—“Drop] 
Anchor”! roared Foreman E. S. 
Jaycocks of Co. 4432, Civilian 
Conservation Corps.

He had piloted his boat up the 
Savapnah River and here he 
should stop and unload the tim
ber towed behind his boat.

, The boat continued to move 
forward.

“I said Drop Anchor”! he yell
ed at enrollee William Lucas. 
Lucas, his face livid, 'tried to.

shoutec,i 
that an-

explain.
“LUcas”, Jaycocks

“you had better throw 
chor overboard!”

With a shrug, the enrolled I 
threw the anchor overboard. Th i 
boat continued drifting.

“I tr-tr-tried to... tell you 
tha-that the rope wa-was off! 
the Įan-anchor!” the enrolled 
stuttęred.

ZURICH—The University of 
Basle, will not be represented in! 
the celebration pf the 500th an
niversary of Heidelberg Univer
sity. The Educational Council 
of the City of Basle refused to 
participate in the celebration. !

J! lew England States— 
Hitch Hikers’ Haven

I “
NORTHFIELD, Mass.—Bor-i 

rowed from pre-Hitler Germany, 
the idea of Youth Hostels is 
gaining adherents throughout 
the New England States.

; The hostels, as maintained in! 
Europe, are overnight stopping 
places for hikerb. They givjj 
beds and cooking equipment t) 
vacation vagabonds. More than 
2,000] American youths are ex
pected to avail themselves this! 
summer of facilities provided b;zj 
the American Youth hostels, n] 
chain] of- thirty-three of then 
stretch in a circuit through Con
necticut, Massachusets, Vermont] 
and New Hampshire. Traveling 
youngsters may find a place t) 
sleep for 25 cents a night.

CALL TO LDS NATIONAL YOUTH CONFERENCE

the

all 
all 
for 
for

Youth Conference to Take Place on
575 Joseph Street, Rochester, N.

Dear Friends: ,
This year’s LDS National Youth Conference 

will take place in Gedeminas Hall, 575 Joseph 
Street, Rochester, N. Y., on Wednesday, August 
19th, 9:30 A. M. It will be held during 
week of the LDS National Convention.

. The importance of this conference of 
LDS Youth is very great.] Delegates from 
over the country shall review their activity 
the past two years, and ]plan out activity
the next two. Our conference two years ago, 
in Detroit, made many decisions. A check up 
shall be made to see if we have carried them 
out. Our progress in establishing friendly re
lations and united activity with other youth or
ganizations shall be discussed. New forms bf 
organization for the youth( shall be discussed.

In essence, our plans, adopted last year, 
were also to work for Peace, Freedom and Pro
gress together with other organizations. A new 
movement of American Youth has sprung up 
with the J same aims. A review shall be made 
to see just what we have accomplished by work
ing with this movement, the American Youth 
Congress.

At present, there is much talk about unity 
and cooperation among American youth organi
zations.
a proposed* United Youth į League, 
matters are of greatest : 
ganization and they will -------- --------

On the order of busim ss, we shall also, have 
the nomination of a new 
Committee which shall les 
next two years.

LDS Third Bi-ennial Convention
Youth branches have already received let

ters on the Third LDS Bi-ennial Convention. At 
least one delegate from each youth branch must 
be there. To the LDS Convention, one insurance 
member in, good standing for the past year, 
/must be elected for 'each 25 insurance members 
in the branch. If a branch does not have 25 
members, or, if it is a new. branch, it is allowed 
to elect one delegate. The LDS Convention 
shall be held on August 17, 18, and 20th. The 
LDS National Youth Conference shall be held 
on August 19th in the same hall.

We have been invited to affiliate with 
All these 

portance to our or- 
discussed.

LDS' National Youth 
d us in our work for

August 19th in Gedeminas Kalį 
Y., in Week of LDS Convention

Representation
Representation to the LDS National Youth 

Conference shall be as follows:
1. Each youth delegate to the LDS Nation

al Convention shall have all delegate’s privileges 
at the National Youth Conference also.

2. Each youth branch has the right to send
one delegate for each five members in the 
branch (including sports, insurance and associate 
members). __________

3. Each adult branch having youth mem
bers shall be permitted to send one delegate 
for each five youths in the branch.

4. Each delegate must have a credential, a 
copy of which must be sent to the National 
Youth Committee before August 10th.

i 5. Any member of a youth branch who is 
not an elected delegate, whether he be a sports, 
associate or insurance member has the right to 
attend the convention as a guest and shall have 
all delegate’s privileges except the right to vote.

CLEVELAND, O.—Campaign 
planners of the political parties 
see in the Third American 
Youth Congress an opportunity 
to make a bid for the vote of 
the American young people. The 
Congress meets in Cleveland,' 
July 3-5.

The 3,000-odd delegates, re
presenting 2,500,000 organized , 
voung people, will hear the pleas 
of Robert A. Taft, Jr., Ohio’s , 
favorite son at the Republican 
convention, and Stanley High, 
recent recruit to the New Deal. 
“Brain Trust”, in the first open 
debate of the presidential cam
paign.

Greetings to the Congress 
from President Roosevelt has 
been received, and it is expect
ed that the youth 
the New Deal will 
by the Democratic 
the attempt to win 
of the young people.

Participating also 
way debate, “What My Party 
Offers to American Youth”, will 
be leaders of three minor par
ties. National Organizer, Ho
ward Y. Williams, will repre
sent the Fanner-Labor Political 
Federation; National Organizer, 
Roy E. Burt, will speak for the 
Socialist Party; and' the Nation
al Secretary, Earl Browder, will 
present the Communist platform.

Dr. Jerome Davis of Yale Di
vinity School will deliver the 
Sunday morning sermon, it has 
been announced. Columnist Hey
wood Broun, president pf the 
American Newspaper Guild, will 
be one of the Sunday speakers.

The Congress will be preced
ed by a red-network NBC broad
cast of a half-hour symposium of 
youth leaders, 8 p. m., Eastern 
Daylight Saving Time, July 3rd). 
Another’ broadcast, summarizing 
the work of the Congress, is 
planned for 5:30 p. m., July 6th.

Employers Prefer 
Youngsters

program of 
be stressed 
speaker in 

the support

in the five-

young 
belief 
today,

.4«.

Delegate’s Expenses

The expenses of delegates must be paid by 
the branches sending them. Money can be rais
ed by affairs, donations, collections, or from 
branch treasuries; or the expense may be paid 
by the delegate himself. (Housing will be pro
vided free of charge in Rochester).

Forward to a Most successful LDS 
National Youth Conference!

Each Branch must send a full quota 
of delegates!

Send your most active members!
Fraternally,

LDS National Youth Committee; m 
John Orman, Secretary
419 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

TAMPA, Florida—The 
work harder. That’s the 
and practice of employers 
officials in charge of the Tampa 
office of the Florida State Em
ployment Service tacitly admit.

“More and more companies 
hiring office workers and other 
types of employees are insisting 
on young people”, Mrs. Saxon, 
of the Tampa office states. “One 
company wants employees be
tween 25 and 30 years x>ld, none 
older... Many wonderful people, 
who are too old to be accepted 
are starving for work”.

Michigan School^ TeacK 
Art of not Drinking

- DETROIT — Michigan public 
schools have adopted new tac
tics to teach students that tem
perance is better than D. T.’s. 
Instructions to teachers warns 
them to try to understand the 
view* of students who may have 
found drinking an “enjoyable oc
cupation”.

Among the things on which 
teachers are to instruct their pu
pils are: “How to refuse a drink 
gracefully when with a crowd of 
friends” and “How to face the; 
problem of being extremely lone- , 
ly because you don’t join the 
crowd at the bar”.

Many teachers wish they knew 
'the answers themselves.

I

A Reminder
The LDS National Track and Field Meet 

shall be held on August 16th in Rochester. Each 
branch is urged to send its best athletes to par
ticipate in competitions for LDS National Cham-
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d like to show
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e sports world, 
,s a wise word

type, 
and 

8 in.,

gather throughout the 
Saturday to celebrate
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these <
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ha- 
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I want to subscribe to .the Cl] 
one year. Enclosed find $1.25.) 
I want to subscribe to the Ct

ątions by lead- 
! out this issue
of Youth.

u 
?

had by
S........

at the very thought 
... Laisves Picnic, both 
ard, Mass., and Brookl 
York.

Picnic, July 4, 1936, 
Elizabeth from 408 

St., at 1 p. m. sharp, 
trip fare is $1.00. 
register early by K.

does some more 
eventing with the Pains- 
>. branch. Isn’t there

Vilijos Chorus most popular 
song: Take me out td the ball 
game”. t

tically): “No, 
ted”.
ęrly)

1 I better be ’going1, friends and 
comrades, until the next issue 
of the Youth Section.

“TOOTS”.

The going to New York has 
caused quite a bit of discussion 
here at the meeting last week, 
but I hope it will all be straight
ened out before long.

chance. I’m not
Salesman (wis 

would) you mind 
them myself ? I
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J ’ By BEN MEDLEY
-

■ NEW HAVEN, June 29,— 
potpourri of human forms t 
will 
tlon 
fourth will in many instar 
be an elaborate display of pa |te- 
board noise with fervid emotion 
runn ng high throughout i' 
day. But to you and me tlj 
will be two oustanding occasii 
on this day that will throb i 
heart 
them. 
Mayr 
New

ULMER PARK and VOSt’S 
PAV1-------
this Important joygetting. Con
necticut buses will wing their 
way (along the highway to both 
places but U» P. is the popu 
choic^. New Haven with its 
folksies will bus it up to May
nard ------ 1 ’
faces, 
ford will endeavor to make the 
ride 1o Brooklyn and spend the 
day 
bench

• The 
both 
should

amidst the beer-kegged 
. ss of Ulmer Park.

day will be eventful 
laces I am sure. The 

be nothing to mar tpe 
day and all its happenings so 

leaves his pipe home and 
just his wife, I’ll see you 
.. in Brooklyn. ‘ 
ETHER .OR NOT J. O.

J. O.
takes
.there.

WH
I see
labora

. guilty
are to

A CERTAIN SOMEONE nk 
SO long ago discouraged a grot 

untial columnists, and no 
damsels go about with an 

inferio rity complex regard in

•one should be reprehended most 
■■■'’ “.......................... f

r 
isvinecnjng snouia oe taken away 
and no; returned until due apol
ogy iš made to those whose lik 
terary aspirations have been deb

• Stroyed.

CONGRATS, YOU BRANCH 
, ES that are still fighting for 

the rightful possession of the 
EDS nbembership drive trophy] 
This drive will be an inspiration 
to the youth, when another one 

, comes around. It will be re- 
/nembei ed that you put up such 
A sporting battle to get the cup.

I WONDER IP a better term 
than “blessed event” can’t be 
found to 
plying at 
are form 
has pn i 
ECHO, 
announcing the birth of’ the 
Richmond Hill branch and ’ now 
'ADELĘ V. 
blessed 
ville, < 
feomethihg else we can say?

SPIRIT OP FRATERNALISM 
)nust live, so when Charley 
Kwarren stuck his hand into the 
X«aisve į presses, a card came 
(straggling in to the injured one 
from a Connecticut admirer. 
That’s the spirit girls... it’s bet
ter tog|ve than receive? ?

" h THERE IS JUST 1 MONTH 
left to register your athletesleft to register

;The July issue of the Cham
pion of Youth, issued June 23, 
features Dr. Paul de Kruif, au
thor of “The Microbe Hunters” 
and the currently popular “Why 
Keep Them Alive” in a leading 
article written especially for 
young people.

Budd Schulberg takes Vįftlliam 
Randolph Hearst back to the 
hectic colonial times in a satiri
cal playlet entitled, “Well for 
Hearst’s Sake”. Howard -Rush
more, the young western journa
list, describes the Dakota , areas, 
their history and traditions and 
the history that is being made 
in that part of the country. Ed
win Mitchell, tells of the cotton 
pickers strike, which has had 
hęadlines during the last week.

The important youth event of 
the year, the Third American 
Youth Congress to be held in 
Cleveland, is described by Ar
thur Clifford; James Lerner tells

Attention! Elizabeth 
Lithuanians

7, i

Comrades, the' bus for the 
Laisve 
leaves 
Court 
Round 
Please
Augulis, A. Pociūnas, D. Sid- 
lauski or Stella Pociūnas.

Stella Pociūnas,

• BALTIMORE—It’s important 
for a girl to have lipstick and 
rouge, more important than 
food, and just as important as' 
clothes, Maryland druggists were 
assured. So the proposed 101% 
sales tax on cosmetics is not a 
tax on luxuries, but on necessi
ties, Dr. A. A. Dewing declares.

with the Sports Committee for 
the Olympiad in Rochester. Con
necticut intends to send ąt least 
five to carry the colors for its 
district. They don’t want to be 
disappointed so get your athletes 
In shape and ship thpm 
Rochester, Connecticut’s 
will be waiting.

the 
(activities, and 
tai Secretary of 
munist League, 
article showing 
iding a united 

hnization which1

of the World Youth Congress to 
take place in Geneva this sum
mer; Joseph Cdnen revives the 
1776 spirit in July 4th. v

Jack Conroy, ! completes his 
short story, “Thej Cement King”, 
Roger Chase writets on 
Black Legion’s 
Gil Green, Natio 
the Young Com 
contributes an 
the need of bn 
front youth org 
will work in behalf of Socialism.

Marcella Parker has the new
est news from Hollywood, Lew 
Amster covers th 
Jean Nichols ha 

ons and beauty 
of features, car-

to say on fash! 
hints. A series ■ 
toons and illustr 
ing artists round 
of the Champion

Take advantage of the special 
introductory off o' of six issues 
for 25 cents. Su

r — More
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d< is of “A” and

WASHINGTON 
half of the NY- 
students were “l.oftor” students 
with average gra< 
“B” in thėir c 
shown by a rec 
ducted by the Unitjed’States Of
fice of Education 
NYA students 
June,

Salesman (begging to unroll 
his samples): 
you—”

Merchant (emp 
no, I’m not interes 

(eag
couldn’t I just show you- 

Merchant (finnl 
interested”.’ 
willy): ‘'Well, 
if I 
h

After an absence from this 
section my public demands my 
comeback!? Ever since I stop
ped writing—since Johnny Or
man said too many wrote from 
Waterbury, our fair city—the 
chain was broken, and lately 
there was no news from Water
bury.

Anyway, I’ve been asked and 
asked, so I decided to drop a 
few lines. Guess I won’t bore 
you with my personal affairs! 
Now for some news.

Seeing that the picnic season 
is well at hand, Vilijos Chorus 
is training real hard. And let 
me tell you something, folks— 
you’ll have to go some to com
pete with us! The rehearsals 
have been perfect lately and the 
singing simply swell. Keep up 
the good work, gang, and we’re 
bound to get there. Of course 
some of the credit goes to our 
director Clem Straus^. Really. 
Clem has .been working real 
hard to put this thing over.

Sunday, the 14,th there was to 
be a great picnic at New Ha
ven. Choruses from all over 
Connecticut were to participate 
but due to the inclement wea
ther, the Manly people were the 
Waterburians (Three cheers for 
us!!) who motored down by cars.

The picnic, as planned, was to 
be held at Indian Grove Park, 
but instead it was held at Li
thuanian Hall on Front St.

We all had a good time in 
spite of everything. Got soak
ed a little, wet a little, etc! An 
especially good time was 
some who went down to 
(?—Ed.) Rock!

The other morning 
awakened bv a loud noise. Cu
riously, I got up to see what the 
noise was all about. Lo and 
behold—there stood our popular 
shagster “Joe H-ice Mulligan” 
calling loud and long—“H-ice... 
•H-dce... H-ice”. Yes, that H-ice 
man is at it again.

Millionaires may go to Flori
da—others may travel around 
the world, and still others may 
go to sunny California, but in 
Waterbury our play ^boy Johnny 
Polman discovers his paradise 
among sheltering palms, balmy 
breezes, soothing music, and a 
limited choice of girls at the 
Wilby Auditorium at the class 
promanade. Who was she, John
ny? ‘

Orchids to all members for 
their cooperation at rehearsals. 
I hope it keeps up. 1’1 try and 
bring enough lolly pops for 
everyone next week!

Don’t forget Friday—8:00 p.m. 
sharp! t

Shenandoah
Žiežirbos'

Once more Shenandoah Lyros 
Correspondent is resuming the 
duties of a correspondent and 
reporting all affairs which are 
to be held by the above'mention
ed chorus, designating the time 
and place of the proceedings. 
Such affairs as the Lyros Cho
rus holds are very, important.

A successful picnic was spon
sored by the Choristers last 
Sunday, June 20, proving that 
our members are fine vocalists 
(not bragging of course) their 
abilities are approved by the 
audiences they have at each and 
every affair.

Credit should be given to both 
our chorus president Peter Gra
bauskas and our chorus profes
sor Dot. Both of those two peo
ple do all in their power to 
make the affairs and rendi
tions of vocal ability a success. 
Through their untiring efforts 
our chorus has improved greatly 
and will continue to do so in the 
future.

It is hoped that all members 
will not forget to come to cho
rus rehearsal Friday evening at 
7:30 and not One or 2 hours lat
er. Members should cooperate 
and try to be at rehearsals on 
time. (We do not like to puriish 
our members).

Sunday, July 5, 1936 ma*rks 
another huge affair which jvill 
be held at Dream City Park. A 
fine program is being prepared 
for that day. Of course, our 
chorus is going to be on the 
program. We’re expecting a few 
visitors from distant points and 
also our local public is invited 
to attend. A great time is in 
store for all who attend. Don’t 
forget—come one, come all, to 
Dream City Park, Sunday, July 
5th.

has a wave in his hair, brown 
eyes, likes stripped socks and 
plaid underwear. His great am
bition is to become a musical 
arranger or ' bootlegger, had 
thrilling adventures managing a 
high school basket-ball team, 
doesn’t like grapefruit because 
it squirts. His relaxation is 
singing arrangements (he can
not play them), is interested in 
a certain young lady in our Ca
pitol City. I

Yep—he is nqne other than 
Al Strauss!

The Chorus pass word: Orange 
soda with da ‘“putz”.

Well, I see my space is’pretty 
well filled so I guess I’d better 
sign off. Until next time—

Just Me.
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it, as most folks suppoe, but the pit of ft
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demotion that creates in

Garbage Heap Gossip
Irvingi Thalberg made “Romeo and Juliet’* 

because his frau, Norma Shearer, took a han
kering to play Juliet, the sweet young thing of 
14 summers. And from advance reports, it 
may be that many summers before Irving makes 
his moirey back on this one. And, Shakespeare 
being the bone of contention amongst the bud
ding intellectuals out Hollywood-way, we speak 
of the producers, “Julius Caesar” stands a 100% 
chance of į boring you to death in your fa
vorite theatre.

Ginger Rogers’ mother 
daughter; ‘for now Mrs.. Rogers is working as 
talent coach for RKO. In addition to which, 
she manages a little theatre for youthful stu
dio playerš. And she don’t do it for love either.

Sir Guy Standing won his title in the World 
War for exploits, which may mean anything 
from heroism to profiteering.

Fred Stone is an expert with a bull-whip, 
that’s something in his favor when arguing 
about a new contract.

Irene* Bennett tried to sell a talent head at 
Paramount a magazine 
rewarded with a contract, 
which was the better bargain, the subscription 
or the contract?

subscription, and was
We still can’t say

lot of €
bhe from getting tired of

Just a theorist: One of the world’s great* 
est authorities on earthquakes, t)r. Beno Guten* 
berg of Germany, hadi never actually experience 
ed one till on a recent visit tq Southern Calk 
fornia. And because he was out in the open: 
and away from his instruments, he didn’t even 
realize he was in a quake till after it was all 
over. : ’

pvention 
Proleta-

By H. K.
Paul Revere, a name celebrated in history 

and poems, is really an Anglicizhtion of Appol* 
los Rivoire, which was the name of his father, 
who came from the Isle of Guernsey in the 
English Channel.

our choruses are nothing but 
When one becomes angry

s Dining Hall), was a bit 
iuch for one who has been 

pretty well shut away from con
ventions for some time past. My 
head is still in a whirl from the 
sight of so many new faces. My 
word, but there was slathers of 
them! Fat ones, thin ones, 
round ones, wide ones and nar
row ones! All kinds of faces.

I take my oath, comrades, 
that I was so excited and en
thused that I chewed up nearly 
a whole pack of Five brothers! 
On my honor. This congress 
was the greatest thing that the 
Lithuanian people through their 
own working class organizations, 
have ever accomplished!

The place in which the con
vention was held, the banquet 
hall of the Carter Hotel, was 
“splendiferous”, if I may be 
permitted to use the expression 
of an old colored man 
know. After haunting 
cellars, etc., where the 
tions which I attended 
past were usually held, 
lost in such a place.
when I entered, I felt like tak
ing off my hat, and probably 
would have done so had I been 
wearing one. There were beau
tiful chandeliers hanging from 
an artistically decorated ceiling. 
From them, there diffused a soft 
light which bathed everything in 
a mellow radiance. Here and 
there, splotches of rainbow 
colors cast by .colored glass re
flectors appeared, and they gave 
one an impression • of being in

came a 
brass b 
frowning 
me at a 
to run <

also for my occasional 
f silence. '
iscussėd the question of 
delegates to Lithuania 
oroughly, and some dis- 

seemed to rise over the
I didn’t exactly catch 

1, my’ Lithuanian being 
to a few. words such as 

and '“Nesupranti” and 
j they never used .these 

intinued on Page 4)

s. The seats too were 
l)le, being padded with 
her and were nothing at 

hose hard, undertakers 
e are used to. All in 
room was all that was 

just between 
comrades, I think the 

ent was guilty of one 
’ They forget the gob- 

id I missed them very 
soon got tired of swal- 

obacco juice, and decid-ihcompli- 
' of OUl’ 
‘binder” 
footing, 
rs noth? 
rehear-

booms, i 
much. J 
lowing it i 
ed to d(> something about it 
Casting 
covered 
filled w 
cian urr; 
ing arovi Your tears are a natural antiseptic. Sd 

go ahead and have a good cry for yourself—* 
it’ll really wash your eyes out. •

lat one 
is the 

iity be- 
my in- 
' ‘small 

Ults try 
pleases 
, resent

Creative Hollywood
There.are only 118 separate protected musi

cal compositions entitled “Blue Eyes' 
title is registered in all those cases and adds 
to copyright problems.

Improving on Naturę
A major film company making -an all-color 

picture oil a desert location decided the spot 
was too unnatural... so they called for /a crew 
of painters and several carloads of paint and 
proceeded to spray it over the scenery.

Recommended 1
Desire... one of those frothy, bubbling, 

brittle, super-sophisticated things, only a little 
better... full of double meanings and sex in 
silks... Marlene Dietrich and Gary Cooper es
say light comedy.. ? and succeed with the help 
of Lubitch, the director and the supporting cast*

Big Brown Eyes
Why are you blue? Answer: I just .saw 

“Rig Brown Eyes”. Improbable, impossible 
hooey dressed up with fast gags and good cast, 
baby-killing mixed with Joan Bennett’s gum 
chewing.

it kept 
sitting, 
frequency with which I left the 
hall, and 
periods

They 
sending 
pretty t 
sension 
matter, 
all of 
limited 
“Sveiks1 
seeing ;

problem that
lack of close larmony and a spirit of t

maxim is
power isf he more dangerous as they are in office for life and not responsible, as the other functionaries are,
toricctive

elegates
5, writ- By JOE KOVINGAS

I attended the Congress in 
Cleveland, and now I am in a 
state where I am fit to be tied. 
Being introduced to so many no
tables, (and especially in such a 
sumptuous place as the Carter 
Hoti

(Continued from last week) 
y For Masses To Ewjoy

Whole gr 
groups of-frie 
the country 
mountains wlich abound on every hand 
the first time
to enjoy the beauty of which America I

Who world not like to 
through the Adirondacks, through the JSi^ 
vada, to follo4 
to bathe in t| 
miles of beaci 
to Florida, ah 
tip to Californ

In Soviet 
ours would be

coin on the Supreme Court of t
ave, with others,* the same passions for ]

You can make your own invisible ink by 
dissolving aspirin tablets in water. This color
less “ink”, when dry, isn’t visible to the naked 
eye, but Will show up plainly under a violet-ray 

lamp. Į * _____ , __________ _

tween the youth and the adults. In m! 
stances, although there may be ‘a vei 
number of adilts in the chorus, the 
to rule the c 
them. On tl .< 
the. presence ,c

The Lithuaniari Congr 
Non-Lithuanian Point of View

rehear- 
of this 

T|iis “binder” should be s(|me sort 
told the

to keep them 
Most of our c 
ing but rehear; 
sals. As it 
a group of. fri 
at another- 
sals—drops odt of thę chorus because 
ill-feeling.
of activity—political or otherwise—to 
chorus together.

The 6utst ending feature of the Cc 
report on Lithuanian

Her i< 
-was mr

iday excursions—made easier be- 
lighly developed system of trans- 
ih» we already have and which 

would be perfected by the Soviet goverr 
•>ups from different facte;
> nds, would go on special tri 
side, into the strange h

onvention there was also ;
for more material in the ■ 

songs, .operettas, plays and our writ!
re asked to send their works to 
tfice, 46 Ten Eyck St.

: iry land. Soft 
the floor, and they 
that you couldn’t 
as you walked about, 

s; all the more surpris- 
jfepple*, Were eternally 
around, and you know

itiorus and have it do as 
e other hand, the youth 
f the adults in 'their “you! 

ruses and spehk of them in the most u 
mentary term s. Another fault of many 
chorues is ths it there is a lack of a 

on a firm organizational 
wruses offer their membe 
sals, rehearsals, and more

iment would encourage :ill sorts 
desired 
to use 
talents, 
in arts 
garden

was, however;
rian Songs bV B. L. šalinaite 
lecture —interesting as it was- 
tnore interes ;ing by the sextette f: 
Brooklyn Aid > Chorus
pranos, one alto, two tenors, one bass-4- 
put the fine points of the report by illu^j 

At this c 
out the need

21 and 22, twenty-seven c 
from twenty-i me organizations—chorusc 

d interested organizations- —met 
the bi-ennial convention 

uvių Proletarų Meno Sąjunga.
At this < onveritiori ’ many of the 

us and other Lithuanian 
groups throughout the nation were 

passed, that point the way to the 
solution of"these problems. It seems 1 

“aces many of our chorusc

Abrdham
Ourjudges . . .
* . . | '• ... _ , . . - - ‘ • -r • • ■ ■
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Go in the house right away before you

my eyes about, I dis
ine of those marble urns 
’ th sand—those Grae- 
ji they usually have ly- 
nd in hotels. Then just 

I wds about to make use of 
le sly, of course, along 

haughty personage in 
;ttons and gave me a; 
’ look. He didn’t scare, 
, but anyway, I decided' 

iiitside td spit. I got a 
ercise in that way, and

Opportuni
Everywhere, new theatres and moi 

tufe houses would be built to acoommo 
masses of' pe >ple, and first of all th youth, 
wlio would begin to demand thpse cultur 
of recreation :nore and more. ~ 
mission to these theatres and 
would be lowered until they 
reach of all.

The govemi 
of hobbies and other forms of recreatior 
by the people. For those who wished 
their leisure tjime in developing certain 
there would be free instruction centers 
and crafts, in music and drama. The! 
spots of America ywould be thrown open to the 
youth for hoi 
cause of the 
portation whi
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Th” Lithuanian Congress from a Non-
H — - -* ■» S' .J 1*. ■ I . - _ ..._Lithuanian Point

(Continued from Page 3) 
words. I. had to kind of guess 
whi. they were arguing about. 
Anyway, I fathered that the 
question would be left for some 
later date, to be settled by some
one, I didn't quite catch who.

Speakin. f>’Om a personal non
Lithuania point of view, the 
Congress was a great success.
Lithuania- ; 
Congress was
I had a lot of fun trying, to fi
gure out what each speaker had 
to say. The way I did it, was to 
watch th ' speakers hands. If 
he wave* them wildly while 
speaking, then I knew that he 
was all in favor of radical ac
tion, and so could easily guess 
what he was jtrying to say. If 
he didn’t why- then I knew that 
he was a conservative, and I lost 
interest. Anyhow, I knew what 
he was trying to say too.

the women fooled me.
l waved their 

ime didn’t. So I 
watching their tonsils. If

But f*
Some of them 
hands,, and some 
got to 1 
a woman, when she spoke, open
ed her mouth wide enough for 
me to see, I knev she was radi
cal and if she} didn’t why then 
I knew that she. was a conser
vative. Ępt this didn’t work out 
so well. One, woman, whom I 
knew to be a radical got up to 
speak, and automatically, I 
looked' for’ her tonsils. But 
shucks, they were gone, and then 
I knew that I had been on the 
wrong track all the while. So 

4 I gave up in disgust. Yota can’t 
trust some people. Fortunately, 
however, Vete Zablackas saw my 
predicament, and came to my 
rescue, interpreting many of the 
pertinent arguments. Thanks, 
Vete, If .you over come to Fiji, 
I’ll do the same for you.

But all joking aside, comrades, 
this is.the first time in the his
tory of the Lithuanian move
ment that such a broad front 
of Lithuanians has ever been 
formed over any issue. There 
were Catholics, members of the 
SLA, representatives of a butch
ers association, and others from 
a Lithuanian cemetary organi
zation ‘ present!, certainly a he
terogenous mixture! It couldn’t 
be a* broader front. And all 
this is .due mainly to the efforts 
of our Lith. organizations, the 
LDS, the . various choruses, the 
newspapers, the ALDLD and 
many others. This congress is 
a very encouraging sign, and

of View

S the beginnings of what 
turn out to be a united 

of Lithuanians for solving 
mutual problems under ea
rn. Sveiks to the com- 
who did such an excellent

might 
front < 
their 
pitalisi 
radęs 
job!

And 
It st a 
histc* 
ing c ..... .....
not so distant future, When we 
wiP have achieved „ -------
America, we will look back on 
this 
tell o 
have :

' so ended the Congress, 
lids as a landmark in the 
. of the Lithuanian work
ass in America. Tn the

a Soviet

memorable occasion, and 
uir children that we too, 
lad a part in its creation. 

What to me was even more 
interesting than the congress, if 
such a

ustrated lecture on music 
’pd by Miss Shelley our 
mt composer at the ALPM

thing were possible, was
the il .i 
delive • 
excelle
S Contention Sunday night. Not 
that I ’ ' ' ' ’
the lec'ture, bet the illustrations 
were 
ought 
but a 
formatce, I can’t find it in my 
heart 
how it

I sa 
ventured to extend my greet
ings.

“Hp 
said I 
outstretched hand.; 
me di

understood very much pf 

plain enough. I really 
to be mad at Miss Shelley, 
fter5 such a splendid per-

;o be so. Why? Here’s 
happened:

w her at the congress, and

I
are you, Miss Shelley”, 

walking toward her with 
1_______She eyed

istrustfutly, ^Omewhat af-
ter the}* fashion of a dog eyeing 
another one strange to him.

“You don’t remember me, Ido 
you, Mjss Shelley?” I asked, r «We[' - ■
you nc

“Oh 
wer, “ 
I like 
Shelley 
ed me 
But—a 
comes 
hall, she spied me sitting dis
consolately on the corner of ą 
table. She beckoned to me, and* 
I approached.

“Yourre a Cleveland boy, aren’t^ 
you?” s

“Why 
manage i

“Wei 
ously, 
chairs 
you se^ them all standing?” So 
there 
ago, 
hours

1, no, I guess not. Were 
t one of my boys who-?” 
no”, I made haste to ans- 
My name is—— .. ( and 

honey”. At this, Miss 
broke down, andz greet

like a long lost brother, 
ad here’s where the rub 
in,—later at Lithuanian

me if I’m a Cleveland be j! 
you blame me for being 
at her? }'\

Nevertheless, Miss She!’ 
her pupils put on a nob 
formance. It was beaut ful, and 
I think these comrades deserve 

,ta great deal of praise fo 
splendid work. 1 am 
chorus did vnot sing.

peeve<

ėy and 
le per*

>r then 
gl id our 
There io 

only one thing I am sorry for. 
They did not sing* the d; 
song from the opera Car 
don’t remember the name 
know the one’ that goes 
chug-chug, ka-chug-cl|uj 
barump, barump, barump 
bump. • I don’t know w 
these notes are quite corri 
just jotted them down froi

THROWING THE

IS

ancers’ 
■men, I 
. You 

chug- 
g-chug 
bump- 
hether 
ect. I 
m me

mory, but anyway, its s song

“Say, Zeke, when you goin’ to 
marry Eliza Jane? You know 
you been goin’ round her for 
twenty years”.

“Don’t rush, me, Pappy, I want 
to make sure she isn’t a passing 
fancy”.

A lad looking through the te
lescope on top of the Botony 
Building the other night, mut
tered, “Gawd!”

Pretty good telescope.

they should have sung.
And oh yes! I nearly 

to say that I was psychoanalyz
ed by no other' than the 
Johnson of Cleveland, and Leg- 
,malis from Detroit, ably assisted 
by Bunni1 Sovietski, our a 
editor of .the Vilnis, j N 
know what’s the matter y • • i 1
me. I’m. _____
a “spur disposition 
that’s why\I had those 
ing pains in my legs tha; 
the cop chased me for two 
for swiping a watermelon, 
ways knew something 
wrong, but I never fourd out 
until now .what it was.'

forgot

Misses

’repressed”, and have 
iisposition”. Maybe

Newark LoDeStars
Brooklyn BuiLDe

The man: “Who was that lady 
seen you outwit last night?” 
The second man: “And what 

makes you think I can outwit a 
lady ?”

I

(awkward dancer): 
floor is* certainly

“It isn’t the dance

“This 
slip-

floor.

She
dance 
pery L’

He:
I just had my shoes shined”.

shoot- 
; time 
miles
I al- 
was

Beat

With sadnes in our hearts
We buried Sammy O’Day.
He tried to live the life of

Reilly
While Reilly was away.

Landlady: “If you don’t stop 
playing that saxophone you will 
drive me crazy”.

Sax Player: ^Ha, ha, you’re 
crazy already. I stopped play
ing an hour ago”.

IDLE CHATTER FROM 
CONNECTICUT 
By DON RODIN

This column shall be written 
on the condition that nothing be 
omitted. I will tell you about 
things I have heard or observed 
from time to time—maybe at a 
dance—party—picnic or just in 
passing. ,
LOVE IN BLOOM

It seems that love is again 
budding in the fair city of Wa
terbury. After a long and beau
tiful friendship—this friendship 
is suddenly turning into love. 
Would you believe it? That 
handsome playboy who said he’d 
never fall in love. With our 
hero singing “Let me call you 
Sweetheart” softly into her ear 
while dancing—who wouldn’t 
think it was love? We wonder 
what a certain young lady in 
Hartford will think when she 
hears about this.

Ben Medley spends a great 
deal of Jiis spare time in Water
bury. i Who’s the attraction, 
Ben? Between his leading the 
chorus and a few other things 
Clem Strauss is now clerking in 
an Economy Store—but from the 
looks of things all they do is 
drink beer. Verby and Joe Tho
mas have gone off on a vacation 
trip to Virginia... Connie stay
ed home during her vacation and 
rested—wise girl. I hear Water
bury is to be the scene of a big

banquet and dance—July 11th 
with the New York Ensemble 
furnishing part of the program. 
Advertisements say—good or
chestra will play—wonder which 
one? Could it be the MERRY
MAKERS? New Haven Chorus 
will not go to Laisve’s picnic, 
but instead will travel to May
nard, Mass... Waterbury will 
carry a bus load to N. Y.... 
Hartford is also scheduled to. ap
pear at Laisve’s picnic... Wa
terbury picnics seem to be the 
rage now. Probably 
that man of the 
Medley spends so 
there. Connie directs 
while they sing “Take me out 
to the ball game”—after which 
they all have orange soda with 
do “putz”. Biruta Ramoška 
seems to enjoy herself shagging 
with Waterbury Stanley. Some 
dance,—eh what ?

Between playing in the’band— 
Chas. Sholunas finds time to be 
rushing a cute little blonde... 
Wonder who Clem’s flame will 
be next season? Before I for
get—has anyone seen anything 
of Millie Alisauskas? She’s been 
gone quite a while.
I AM TOLD

Bernice Didjun is well and 
about again. Agnes Roman still 
brings her knitting to all re
hearsals and affairs. Carl Kish- 
kis is still vocalizing his ver
sions of popular songs in Li
thuanian—quite amusing and in
teresting, I should say.

that’s why 
world—Ben 
much time 
her “gang”

Those counter challenges 
the previous youth sect! 
the Newark LoDeStars s 
team and the Brooklyn BuiLD- 
erS softball team were vt 
teresting to both sides, 
pose.

Well, to get down to 
tacks, the Newark LoD 
won the game held June 
Crystal Lake, New Jersjy by 
nine points, leaving the BuiLD- 
erS with no points.

This game showed Brooklyn 
that it needs a femme |o put 
some pep' in the game, a[s Mil
dred J. did to the Newark*

It rained abc’it noon, bit 
er in. the afternoon the wę; 
cleared up and the sun 
brightly.

in 
bym 

softball

ry in- 
; sup-

brass 
eStars 
28 at

I

R. S. Julsep.

BY 4->AROLP MAGIfv*

SHOULD 
UOIN-

<-ians. 
it lat- 
sather 
shone

GOSH, T'M 
GLAD 

VOU FEEL-

ou are! Met three years 
elf re-introduced three 
ago, and still she asks

Customer: “Won’t you take off 
something for cash?”

Salesgirl: “Sir!” s

AN
CAN'

she asked. I staggered 
r—why— Oh yes”,
d to reply feebly.
. then”, she said imperi- 
“why don’t you get some 
for those people. Can’t

MAKIN' A 
EJIG 

MISTAKE.?....

1HJ11LU jUiUuimmjj i Lil HITT

I THINK 1
YOU 11

WORKICR, 
HAS 

NOT, AS

join co 
UNION

OUR STORY 
continues 
WE DROP 

IN ON
THE ;

BRADY HOME- 
1

BUT YOju KNOW TH'
HOUSE IS

MORTGAGED

CHANCES!

YOU 
MEAN, NX A?

SHOULD X 
JOIN THE

WANT

UOIN

UNION?

GESfi X'GL GO FOR.

X DON'T WANT

OUT JOININ' I

UNION 
COMMITTEE HAVE BEEN 

FIRED!

meanwhile

UNION H£AP

WHAT? SNOOP 
HANAIUTON ANO 

y)ONES ARE

ONLY ONE'S 
WHO

GET THEIR
WALKIN' PAPCRS1

I

I



Ketvirtad., Liepos 2, 1936 Puslapis Septintas

7

Atsišaukimas į Visas lietuvių Darbininkų 
Organizacijas Pittsburgh Apielinkėje
Komunistų Partijos Vaka

rinės Pensilvanijos Distrikto 
Lietuvių Frakcijų Biuras atsi
šaukia į jus su prašymu labai 
reikalingos tuojautinės pagel- 
bos. Manome, kad jūs neat- 
mesite mūsų prašymo ir pagel- 
bėsit mums vesti labai svar
bius darbus, kurie be visų mū
sų pagelbos negalimi.

Atsimenate, Lietuvių Biuras 
bendrai su mūsų simpatikais 
buvo pasiuntęs į “Laisvės” šė- 
rininkų, moterų ir korespon
dentų suvažiavimus du atsto
vus: M. Yanavičienę ir J. Ga
šlūną. Pasiųsti atstovai daly
vavo visuose trijuose suvažia
vimuose ir jiems pasidarė iš
laidų po $16.00, viso $32.00. 
Tos išlaidos kol kas nepadeng
tos. Biūras neturi iš ko pa
dengti.

Tiesa, siunčiant atstovus bu
vo pasižadėta pagelba. Brad
dock ir Wilmerding draugai 
sakė sukelsiu mažiausia $10. 
Laukiame pažadą išpildyt. 
Taipgi ir kitose vietose pasi
žadėta pagelbėt. Bet kol kas 
nieko neaplaikyta.

Dabar savo susirinkime nu
tarėm atsišaukti į visas drau
gijas, prašydami finansinės pa
gelbos. Jeigu galima, tai būtų 
gerai, kad iš iždo kiek nors 
jūsų draugija paaukotų. Jeigu 
tuščias iždas, tai gal galima 
keli centai surinkti. Jeigu vi
sos draugijos pagelbės, tai tu
rėsim pakankamos pagelbos 
atlyginti tas išlaidas.

Kitas dalykas: Lietuvių Biū
ras šaukia lietuvių partijiečių 
ir artimų simpatikų konferen

ciją nedelioj/ rugpjūčio 9 d., 
Liberty svetainėj, 1322 Reeds- 
dale Št., N.'S. Pittsburgh. Pra
džia 10 vai. ryte. Būtų ge
rai, kad jūsų draugija išrinktų 
bent vieną atstovą dalyvaut 
konferencijoj ir sykiu aptart 
svarbius darbininkų reikalus. 
Konferencija rinks delegatus į 
Nacionalį Suvažiavimą, kuris 
įvyks Rochester, N.. Y., ben
drai su LDS. suvažiavimu. Pa
siuntimui delegatų taipgi rei
kės pinigų. Jūsų pagelba to
dėl labai reikalinga.

Trečias dalykas: Liepos 4 d. 
įvyksta labai svarbus piknikas 
Adomo darže. Tai bus demon
stracija už organizavimą plie
no darbininkų. Taipgi išank- 
sto parduotų tikietų pusė pel
no pasiliks Lietuvių Biurui. 
Prisiunčiamo keletą tikietų ir 
prašome kiek galima pardavi- 
nėt. Jeigu jūsų draugija no
rės pasilikti dalį nuo parduotų 
tikietų pinigų, galės padaryt. 
Svarbiausia tiktai, kad kuo- 
daugiausia jų išpardavus. Gal 
ir Lietuvių Biurui liks kiek 
nors pinigų dėlei naudingų da
lykų. •

Ketvirtas dalykas: Darbuo
kimės visur gavimui daugiau 
narių į mūsų organizacijas ir 
ypatingai Komunistų Partijai. 
Darbuokimės platinimui mūsų 
spaudos. Tvirtinkime mūsų ju
dėjimą.

Visais reikalais rašykit Biu
ro sekretoriui, J. Gasiūnas, 
1322 Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa.'

K. P. Lietuvių Biuras.

PITTSBURGH© IR APIEUNKES ŽINIOS
Amerikos Nepriklausomybės 

Minėjimo Piknikas

Liepos 4 d., šioj šubatoj, 
daugelis darbininkų organiza
cijų rengia bendrą pikniką ge
rai visiems žinomam Adomo 
Darže. Tai ne bile koks 
piknikas, bet sykiu ir minėji- 

, mas Amerikos Nepriklauso
mybės ir apkalbėjimas abcl- 
nųjų darbininkų reikalų.

Apart šokių ir kitokių viso
kių pasilinksminimų, todėl, ja
me dalyvaus ir labai svarbūs 
kalbėtojai. Vienas jų bus Pat 
Fagan, mainierių unijos ęlis- 
trikto organizatorius, taipgi 
plieno darbininkų unijos' ir 
nuo Komunistų Partijos. Tai 
bus bendro fronto prakalbos. 
Daugiausia bus kalbama apie 
organizavima plieno darbinin
kų.

Visiems todėl reikėtų šiame 
piknike dalyvaut. Vieta vi
siems gerai prieinama. Gat- 
vekariais iš miesto galima nu
važiuot vienu karčekiu važiuo
jant Castle Shannon gatveka- 
riu. Jžanga visai pigi—tik 15 
centų. Bendras Komitetas kvie
čia visus dalyvaut.

Gražiai Pavykę Parengimai
Birž, 14 d., Municipal Air

port darže piknikas pasidaro 
rekordinis: Dalyvavo apie 
2,000 žmonių, daugiausia plie
no darbininkų. Kalbėjo Pat 
Fagan nuo mainierių unijos ir 
drg. Gebert nuo Komunistų 
Partijos, taipgi vienas ukrai
nietis. Kalbėjo apie reikalin
gumą visiems darbuotis orga
nizavime plieno darbininkų.

SLA. Apskričio piknikas tą 
pačią dieną Adomo darže irgi 
buvo sėkmingas. Rengta su
kėlimui kiek finansų delei Sei
mo ir kitų organizacinių rei
kalų. Daugelis progresyvių ten 
dalyvavo.

Courtnės lietuvių draugijų 
bendras piknikas Pine Fork 
darže irgi visapusiai buvo sėk
mingas.

Plieno Darbininkams Kelsią 
Algas, Duosią Vakacijas

Paskelbus plieno darbinin
kų organizavimo vajų Pitts
burgh© • apielinkėj, plieno mag
natai baisiai nusigando. Jie 
nusigando labiausia tai to, 
kad plieno darbininkai nusita
rę organizuotis industriniais

pamatais ir tuoj aus stato rei
kalavimus: Pripažint uniją,
pakelt algas, 
sąlygas, suteikt

pagerint darbo
mokamas va-

ram, kvepiančiam ore. Ir taip 
sau linksmai vasaros dienas 
praleidžia. Jie gali daužytis, 
kur jie nori.

kacijas.
Pagalios bosai paskelbė su

tinką pakelti 10 nuošimčių al
gas ir suteikti mokamų vaka-
cijų. Bet jie grieštai nusista
tę prieš pripažinimą unijos. 
Jie tuom bando suskaidyt dar
bininkų spėkas ir nedaleist
jiems sušiorganizuot.

Plieno darbininkams kito
kios išeities nėra, kaip tik or
ganizuotis į savo uniją. Tik 
paskelbus vajų jau matosi ge
ros pasekmės (bosai sutinka 
kelti algas ir duoti vakacijas), 
tai susiorganizavus 
daug daugiau laimėt, 
gu darbininkai 
z u otų, ta 
ta ir tie

galima 
Bet jei- 

nesusiorgani- 
i tu o j aus būtų atšauk- 
bosų pažadai, o dar

bo sąlygos -būtų daugiau pa
blogintos. .

Miesto Valdyboj ir Policijoj 
Didelis Skandalas

Kelinta savaitė eina tyrinė
jimai miesto valdybos ir poli- 

Mį a j oras McNair vis va- 
Jisai bando išstumti

nepaklauso. McNair
diktatorius. Su ki-

oj irgi neramu. Nu-

kyšininkų ir kitokių
Pasilieka mies-

Kuomet nuei-

ei jos 
rijavoja. 
laukan visus tuos, kurie bent 
kaip jo 
nori būt
tais visai nenori skaitytis.

Poli ei j
sakytos pareigos neatliekamos. 
Jieškoma
šmugelysčių. 
tas be tvarkos.
narna išgaut leidimą delei ant 
gatvės susirinkimų, tai vienas 
nuo kitę stumia ir nuolatos 
kartoja, 
šyt, nes
bės, kudmet randasi ant tyri
nėjimo.

Laikas darbininkams pava- 
ryt tokius žmones, kurie sau
valiauja
Farmerih-Darbo Partiją ir iš
rinkt valdžion savus žmones, 
kurie gins darbo žmonių rei
kalus.

kad jie negali pasira- 
negali imti atsakomy-

Laikas susijungt į

Reporteris.

Mexico, Me
Dviejų
Mexico ir Rumford miesčiu

kai yra 
mažu up 
jų. Jie 
kalnų, vingiuojančių upių, miš
kų ir ežerų, 
gamta tartum kviečia tave pa
sigėrėti 
visur ža 
ji kvepianti žiedai ir vėjo pu
čiami padaro malonų kvapą.

Į šią į pagarsėjusią vietą, 
dauginusi 
žiuoja net iš kitų valstijų daug 
turistų p 
turistai jnėra 
darbinin 
juos manytis, kad jiems nerei
kia sunkiai dirbti ir prakaituo
ti. Matytis, kad jie yra sočiai 
pavalgę, nes kai kurie turi di
delius pįlvus ir storus spran
dus. šie turistai, atvažiavę prie 
ežerų, dieną maudosi, .. paskui 
žuvauja, 
pėse kortomis lošia iki vėlumos 
nakties.

Klasių Vakacijos

greta vienas kito, tik 
eliu vanduo bėga tarpe 

randasi tarp augštų

Pas mus dabar

jos išvaizda. Medžiai 
iuoja, skleidžiasi nau-

o
a prie ežerų, priva-

įraleisti vakacijas. šitie 
sunkaus darbo 

ai. Tik pažvelgus į

o vakare susėdę kem-

Rytmetyje miega ty-

Darbininkai budavoja demokratų parti jos ponams platformą, Philadelphijoj, 
ant kurios jie posėdžiauja.

Bet yra pas mus tokių darbi
ninkų, kurių galvos apsvaigsta
amerikonišku unaru i ; nepaiso, 
kad galo su galu uoga i sudurti,
dar giliau į skolas lepda, vie
nok važiuoja prie ežei
kacijų. Pabuvęs kelias dienas 
ir praleidęs paskutirius
tus grįžta atgal. Parvažiavus
namo, pradeda jį lankyt tie 
nekantrūs skolininkai. Jam1- ra

ų ant va-

cen-

mybės neduoda.
žinoma, darbininkas užsitar

nauja vakacijų ir gražios gam
tos vaizdų ir turėtų teisę pra
leisti laiką prie ežerų ant tyro 
oro, bet, deja, šiame kapitalisti
niame surėdyme to negalima at
siekti. Nes jeigu ir dirbi ke
lias dienas į savaitę, tai vis tiek 
vos vos gali nuo alkio apsigin
ti. Apie vakacijas nėra nė kal
bos.

Mexicos Vaclovas.

Philadelphia, Pa.
Audringai 

lynan j
Birželio 

turėjo išvažiavimą 
Parke. Publikos buvo 
žai, tai ir pelno l

Važiuosime Brook- 
‘Laisvės” Pikniką
21 d. Lyrod Choras 

’ Burholme
Muvo.j nema- 

liko. Daug da
lykų draugai ir draugės suau- 
kąvo.

Kadangi choras organizuoja 
busą važiuoti Brooklynan į 
“Laisvės” pikniką, tai nori 
kuodaugiausia savo narių nu
vežti. Mūsų choras beveik vi
sas susideda iš jaunuolių, lan
kančių mokyklą, o ižde neturi 
pinigų, tai deda visas pastan
gas, kad pinigų sukelti užmo
kėjimui už ,busus. 
mums labai Aaug

žinoma, 
pagelbėjo 

suaugusieji df-augai bei drau
gės. Mes jau turime vieną bu- 
są pripildytą ir dar šešias ma
šinas, bet daug žmonių dar no
ri važiuoti. Todėl męs mano
me, kad mes turėsi 
dar daugiau busų.

Mes choriečiai turėjime dar 
daugiau parengimų it busime 
Brooklyne “Laisvas” piknike 
liepos 4 d. Mes daug naujų 
narių gavome į chorą ir dar 
žada daugiau ateiti' ir prisi

imti

žada daugiau ateiti' ir 
rašyti. Mes turėsimo didelį 
chorą, tik turime daugiau 
pasidarbuoti, kiekvienas gauti 
po vieną naują narį. Mes pra
šome visus “Laisvės” skaityto
jus, kurie turite jaunuolius, 
atsiųskite į Lyros Chorą. Taip 
pat paraginkite savo pažįsta
mus jaunuolius ateiti į chorą.

Lyros Choras yra ^arbinin- 
kų choras ir jame yra vietos 
visiems jaunuoliams, l^tes turi
me daug parengimų 
linksmai praleižiame. Todėl vi
si jaunuoliai, kurie 
dailę, taip ir suaugę, 
mylit dainuoti, ateikite ir įsto
kite į mūsų eiles. Lyros Cho
ro pamokos įvyksta penkta
dieniais po 
mont Avė., 
vakare.

misionierius Sean Lester. 
Lenkijos valdžia taipgi nu
sistačius prieš Lygos prie
žiūrą Danzige. Sako, kad 
jai užteksią sutarties su 
Vokietija. Mat, naziai pa
tys “užtikrinę” Lenkijos 
prekybai “koridorių” į ma
rias.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

I

Aido Choras rengia linksmą, drau
gišką išvažiavimą pas drg. Terzus 
ant ūkės. Išvažiavimas bus dvi die
nas, nuo subatos, liepos 4, 1936 ryto, 
iki vakaro nedelioj, liepos 5, 1936. 
Visi miesčioniai gausit progą eit 
gult ant naujo kvepiančio šieno. Bus 
plaukikų (swimmers) kontestas, taip
gi nedėlios ryte visi choristai ir sve
čiai dalyvaus turto jieškojimo kon- 
teste (Treasure Hunt).

Kviečiam visus ir visas atsilan
kyti ir linksmai praleisti laiką.

Rengimo Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
Kompartija rengia didelį darbinin

kų pikniką subatoj, 4 d. liepos, Con- 
ningham Grove, ant Broadview ir 
Royalton Rd. Bus gera programa ir 
prakalbą sakys Earl Browder. Čia 
suvažiuos tūkstančiai draugų, pro
fesionalų ir biznierių. Kviečiam “L.” 
skaitytojus ir visus simpatikus skait
lingai dalyvaut.

Kelrodis:—Imkite gatvokarį nuo 
Public S<]. su užrašu W. 25 Broad
view ir važiuokite iki Brook Park 
Rd., iš čia trokai nuveš į pikniko 
vietą. Komisija.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

nedelioj, 5 d. liepos, 9 vai. ryto, 
Providence Auditorium, N. Main 
Ave. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rime daug svarbių dalykų apsvars
tymui.

Org. A. Ruseckas.
(155-156)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 6 d. liepos, 8 vai. vaka
re, Liet, svetainėje, 851 Hollins St.: 
Turėsim prisirengt prie prieškarinės 
demonstracijos 1 d. rugpjūčio; 6-to 
apskričio piknikas “L.” naudai; na
rių duoklės, kurie dar nesate užsimo
kėję, greitu laiku tai padarykite, ir 
perkėlimas kompartijos raštinės į 
naują vietą. Šie yra visi svarbūs 
dalykai ir juos rimtai reikės apsvar-. 
styt, tad visi dalyvaukite.

Org. I
> ,(155-156)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks ket

virtadienį, 2 d5 liepos, 8 vai. vakare, 
180 New York Avė. Visi draugai

ir laikav

mylite 
kurie

num. 7p5 
prasidedą 8

Fair- 
val.

Choristas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
■ ---------

V. C., Haverhill, Mass.—Tais 
< visais klausimais esamo gavę 
ankščiau nuo kito koresponden
to. Tačiau ačiū už parašymą.

Komisijos Nariui, Haverhill, 
Mass.—Iš nepaprasto susirin
kimo gavome kito draugo ko
respondenciją kiek anksčiau ir 
dedame. Atleiskite, l^ad jūsų 

Ačiūkorespondencija netilps, 
už rašinėjimą.

NAZIAI VYSIĄ LAUKAN 
T. LYGOS KOMISĮONIE- 

RIŲ Iš DANZIG O

DANZIQ. — Hitlerininkų 
vadas Albert Forsįer “lais
vame” Danzigo minėte birž. 
27 d. paskelbė, ka 
anti visai nereikalip^a Tau
tų Lygos globa nei

ten es-

jos ko-

KELRODIS: Geriausiai važiuot 
Keyzer Ave., Fulton St., Ruan St. ir 
Ferdinand St. iki piknikui, tuomi ap
lenkiate statų kalną. Pėstiems: eiki- 
kite Fulton St., ir taku tiesiai per 
pievą iki pikniko.

Rengėjai.
(154-156)

būkite laiku, nes turim daug dalykų 
ąpsvarstymui, taipgi bus renkami 
delegatai į LDS 3-čią seimą. Bus iš
duotas ir delegatų raportas iš Cle- 
velando kongreso. B. D.

CLEVELAND, OHIO
Būtinai reikia pranešt komisijai 

kiek jaunuolių atvyksta į Jaunuolių 
kongresą, kuris įvyks 3-4 ir 5 d. 
liepos, Člevelande, kad galėtume pa
rūpinti kambarius jaunuoliams. Laiš
kais kreipkitės į komisiją M. Va
lentą, 8120 Medina Avė.

Komisija.

WATERBURY, CONN.
Rengiamos prakalbos Dr. šliupui, 

nedelioj, 5 d. liepos, 8 vai. vakare, 
Venta Hali, 103 Green St. Dr. šliu
pas nesenai sugrįžo iš Lietuvos ir tu
rės daug ką svarbaus pasakyt.

J. Ažunaris.
(155-156)

LOWELL, MASS.
Svarbus p r a n « š i m a s draugam, 

kurie važiuos į “L.” pikniką, M’ay- 
narde. Lowellio ir apielinkės draugai 
galės važiuot 4 d. liepos, 11 vai. ry
to su busais, ’nuo Darbininkų Kliubo, 
338 Central St. Kelionės kaštai tik 
75c. j abi pusi. Kviečiam visus pri
tarėjus ir “L.” skaitytojus važiuot 
sykiu su mumis ir pasidžiaugt mil
žinišku pikniku.

Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras organizuoja busus 

važiuoti į “Laisvės” pikniką Brook
lyne, 4 dieną liepos (July). Malonė
kite ateiti penktadienio vakarą, 3 
liepos, 755 Fairmont Ave. ir užsire
gistruoti. Penktadienio vakaro 8 v. 
mes turime pamokas. Kelionė į abi 
puses tik $2.20. Mes, choristai, kvie
čiame visus, kaip suaugusius, taip ir 
jaunuolius važiuoti sykiu su mumis, 
kad nustebinti brooklyniečius.

Lyros Choras.
(153-155)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia šaunų pik

niką liepos 4 ir 5 dienomis, High 
Works Grove, Ferdinand St. Tad visi 
darbininkai ir biznieriai kviečiam' 
dalyvaut, nes dvi dienos šventės ii 
visi galime linksmai jas praleist. Čia 
susitiksite su senais draugais ir su
sipažinsite su naujais. Turėsim ska
nių užkandžių, gėrimų ir gerą or
kestrą šokiams, tad visi būkite, nes 
tikimės daug draugų iš tolimų mies
tų.

' Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Būdavo j u naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.
I 1

Kreipkitės

PETER PROSS
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beach view 2-3103

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

PRANEŠIMAS 
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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves1 
tuviu- kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
r padidinu to
no dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju |v*4- 
rionf spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT lAie. 

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

>

NOTA IV' PUBLIC

Matthew P. Ballas
TEL. STAGG 2-5043

Puikai įrengtos dvi koplyčios dp**- 
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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

(BIELIAUSKAS)

/ i ISNLOTAS GRABOKIU§
660 GRAN^ STREET ' BROOKLYN, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

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

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos 

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

j jsitėinyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avc. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.



Puslapis Aštuntas Ketvirtad., Liepos" 2, 1936NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS ligoribučiams ir daugeliui ki- j? 
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A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

Minios Tolimų Ir Artimų Svečių Ruošiasi
J "Laisvės” Pikniką Brooklyne, 4 Liepos

virš minėtą 
Kliube.

vakarą Piliečių

Mokinys.

Iki didžiausio pikniko Brook
lyne, “Laisvės“ metinio pikni
ko, liko vos pora dienų. Jisai 
įvyks liepos 4-tą (Fourth of 
July), Ulmer Parke, Brookly
ne.

Artėjant tai didžiajai iškil
mei, kaip pačiame Brooklyne, 
taip ir artimesnėse ir tolimes
nėse kolonijose jaučiasi dide
lis sujudimas. Registravimasis 
važiuoti busais kolonijose pa
didėjo ir komisijos sukaitu
sios jieško daugiau busų, ku
riuos nelengva gauti paskuti
nėmis 
kelias

tų, tad būtinai įsigykite ne vė
liau penktadienio vakaro. Pir
kusieji prie vartų tikietus ne
turės progos gauti dovaną, 
nors įžangos kaina ta .pati— 
40 c. Tad kodėl neapsirūpin
ti iš anksto. Dovanos yra ke
turios: $10, $7, $5 ir $3.'

Kelrodis Traukiniais

Ulmer Parkas randasi gale 
25th Avė. prie Cropsey Avė., 
Brooklyno dalyje, 
Bensonhurst, netoli 
lando.

vadinamoj
Coney Is-

Iš

priešdienomis, ypač 
dienas švenčių.

Kur Atvyks Busais?

šiol pribuvimui į “Lais- 
pikniką Brooklyne

Važiuojantieji iš

Bedarbię Delegacija Vyks 
Washingtonan

Trys organizacijos, Miesto 
Projektų Taryba, Technikos 
Darb. Federacija ir Mokytojų 
Unija siunčia delegaciją Wa
shingtonan, ka 
atleidimui iš
WPA darbinii kų. WPA ad
ministratorius 
būk biznis esąs tiek pagerėjęs, 
kad galima atleist 
kus.

d pasipriešinti 
darbo 40,000

New Yorke. Savininkas Į 
varė iš darbo 3 veiklius uni; 
tus. Atėjus unijos atstovams 
tartis, savininkas pasakęs ne
turįs laiko kalbėtis, nes išva
žiuojąs vakacijų.

Šapa yra svarbi tuom, kad 
pristato mėsą Ąstor ir Bįlt- 
m o r o vieš b u čiams, Loijig- 
champs restauranui ir Penn 
Gelžkelio valgymo vagonams, 
taipgi Roosevelt ir Mt. Sinki

pya- 
is-

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAI S NIUOTA S
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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 įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Ridderis sako,

darbiniu-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz

Iki 
vės“ pikniką Brooklyne yra 
užsiregistravę virs 20 busų iš 
įvairių kolonijų: Hartford, 
Waterbury, Ph ii adei ph i jos, 
Patersono, Cliffsidės, Harriso- 
no-Kearny, Elizabeth o, New
arko, Bayonnės, Greatnecko ir 
paties Brooklyno.

Iš tų pačių kolonijų, o ypa
tingai iš kitų, kurios nesiunčia 
busų, pribus svečiai šimtais 
mašinų. Kas liečia Brookly- 
ną, 4 liepos visi keliai ves į 
Ulmer Parką.

Programos Pildytojai

Atskirai ir visi kartu pildys 
programą 7 chorai. Tai bent 
bus scena, kada prieš publiką 
atsistos’ kelių šimtų žmonių 
dainuojanti minia. Bus ko gro
žėtis ir atskirais chorais. Da
lyvaus Laisvės Choras iš Hart
ford, Vilijos iš Waterbury, Ly
ra iš Philadelphijos, Sietynas 
iš Newarko. Banga iš EHza- 
betho, Pirmyn iš Greatnecko, 
ir Aido Choras, namiškis, iš 
Brooklyno.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ 
iš Hartford, Conn., vedėja Lai

svės Choro, kuris dainuos 
“Laisvės“ piknike Brooklyne.

Taipgi programoj dalyvaus 
Newarko Merginų Sekstetas ir 
Brooklyno Aidbalsai.

Iš Amerikos Lietuvių Kon
greso, trumpomis prakalbo-

- mis, išduos raportą du iš ge-
- riaušių Brooklyno kalbėtojų, 

Antanas Bimba ir Keistutis 
Michelsonas, socialistas stu
dentas. ,

Dvi Orkestros Šokiams

Brooklyno 
ir New York o imkite BMT Li
nijos West End - traukinį. Jį 
gausite New Yorke sekamose 
stotyse: Times Sq., Union Sq., 
Canal St., Chambers St. Išlip- 
kit 25 Ave. stotyje ir eikite iki 
galo 25 Avė., prieisite parką. 
Nepadarykit klaidos, ten yra. 
du parku. “Laisvės“ piknikas 
bus po dešinei.

Ką Sako Patersoniečiai Apie 
‘laisvės” Pikniką ir Kaip 

Rengiasi
štai ką rašo patys paterso

niečiai apie savo dalyvumą 
“Laisvės“ piknike:

PATERSON, N. J.—Pater
soniečiai mažai kalba, bet 
darbuojasi pagal išgalę. “Lai
svės“ dalininkų suvažiavimui 
šukelėm 50 dolerių aukų.

Dabar artinasi . “Laisvės“ 
metinis piknikas. Patersonie- 
čiar tyli, bet neatlaidžiai dir
ba, kad padauginus “Laisvės“ 
pikniko Brooklyne dalyvių 
būrį. Du didžiausius busus, 
kokius tik galėjom Patersone 
gaut, turim jau perpildytus. 
Dabar jau mobilizuojanti au
tomobiliais keliauninkus. 
Truks, plis, bet šimtas pikni- 
kierių iš Patersono “Laisvės” 
piknike, 4 liepos ‘(Fourth of 
July), Ulmer Parke, turės 
būt.

Reikalauja Ma 
Sulaikytą D

ajero Skelbt 
okumeiitą

eme yra taip 
kad majoro 

komitetas
1 ari eme, 

ų majoro 
majorą

Padėtis Har i 
pasibaisėtina, 
LaGuardijos K 
mui Padėties 
susideda iš ger 
gų, nuėjo pas 
lauti, kad jis paskelbtų

Tyri- 
nors 

drau- 
reika- 
sulai-

kurį komitetas 
pravesto 

as buvo paga-
pagamino pasėkoj
tyrimo. Raport
mintas 3 balandžio, bet ma
joras neleido skelbt. Komite
tas buvo įsteigtas po kruvinų 

'Įsusikirtimų Harleme 19 kovo, 
1935 m.

žinoma, galėtų būti kur kas 
daugiau, bet Patersone dabar 
tokia bedarbė, kokios dar ne-i 
buvo. Ir jei kurie dar ir dirba, 
tai uždirba per dvi savaiti nuo 
dešimts iki penkiolikos dole
rių. Bet Patersono lietuviai 
darbininkai sako: geriau diržu 
pilvą daugiau suversime/"bet 
“Laisvės“ piknike turim būt ir. 
naremt lietuvių masių švietė
ją “Laisvę.“

Jei dar kurie nesate už
siregistravę į “L.“ pikniką, 
tai dar galite užsiregistruoti 
pas sekančius komisijos na
rius : J. Bimbą, P. Sakat, J. 
Matačiūną, F. Buslavičių ir F. 
Prapiestį.

. J. Bimba.

Menininkę Domei

Prof. Retikevičiaus ir Wm. 
Norris orkestros, pasimainyda- 
mos, be pertraukos grieš šo
kiams. Pirmoji, lietuviškus, o 
antroji—amerikoniškus šokius.

Geriausi valgiai ir gėrimai 
bus gaunami jau nuo 10 vai. 
ryto, tad be rūpesčio apie val
gius galite traukt į parką. De-. 
sėt k ai sumanių gaspadinių ir 
patarnautojų bus pasiryžę ju
mis aprūpinti.
Nepavėluokite Gaut Dovanų 

Tikietus

JZisus prašome įsitėmyti, 
kad dovanos bus duodamos 
tik prie iš anksto pirktų tikie-

Naujosios Liaudies Grupės 
darbas varomas gana smar
kiai. Veikalas “Ant Bedugnės 
Krašto“ jau gerai praktikuo
jamas; aktoriai visi jau atatin- 
ka savo vietose. Bet šį ketvir
tadienį, 2 dieną liepos, 8-tą 
vai. vakare, kviečiami užeiti 
ir nauji svečiai į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubą, nes 
bus paimtas naujas veikalas, 
todėl bus reikalinga rinkti 
naujų vaidintojų. .

Todėl, jaunuoliai ir suaugę, 
kurie mylite meną ir dailę, be 
jokios baimės, užeikite minė
tą vakarą į Kliubą, 80 Union 
Avė. ir būsite Naujosios Liau
dies Grupės bendradarbiais.

Mokyto jum šios grupės yra 
artistas Jonas Valentis; šios 
grupės nariai nepaprastai su
įdominti jo mokinimu. Mylin
tieji meną ir dailę . būkime

Viršininkai Sulaikė May’s

pasi- 
ntinių Krautu- 
Unijos Lokalo 
i, paskelbdami

Piįnai biurokratiškai 
elgė Departme 
vių Samdinių 
1125 viršininką
May’s streiką baigtu ir atim
dami iš pikietų 
tą antradienį.

Merginos karžygiškai laikė
si ilgoje kovoję prieš krautu
vės savininkus.
licijos buožių sjnūgius ir kalė
jimų baudas.
džiausią joms 
Nat Levine, 
agentas joms p 
nebesančios u 
iki May’s 
traktą.

Pasijutusios 
merginos nenusiminė, bet ža
da tęst kovą.

iškabas perei-

Jos kentė po-

Tačiau 
buvo, 
unijos 
asakė, kad jos 
ai jos narėmis 

nepasirašys kon-

Draiveriams

skau- 
kuomet 

biznio

par duotomis,

Priminimas
Trafiko taisyklės reikalau

ja kiekvieno draiverio, važiuo
jančio gatve ar vieškeliu, pri
važiavus skersgatvį, įleisti bi
le vežimą atvažiuojantį iš deši
nės. Tik kur 
fiko policistas, 
,ka paliekama 
Taipgi esančio
sos nurodo įvažiavimo teises.

Kur įvažiavi 
reguliuojama

pastatytas tra- 
ten visa tvar- 
jo nuožiūrai.

> trafiko švi’c-

mo teise nėra 
policisto nei 

šviesų, ten ji paliekama drai
verių logikai ijjspręst ir kiek- 

s turi pagerbt 
tėmykite, susi- 
eliuose yra ne- 
jį vienas iš 

kaltas, tad ne-

vienas draiveri; 
kito teises. Įsi 
dūrimas skersk' 
atleistinas, už 
draiverių yra 
tapkite jūs tuo kaltuoju.

Trafiko Stotis “I“./

TDA Vadas Gynėsi Teisme
Frank Spect 

nio Darbinink 
N. Y. valstijos 
po įkaitintas “netvarkiame 
gėsyje.“ Specto 
ve, įrodinėdam 
byla rišasi žod 
mų laisvė. Jisai buvo areštuo
tas sykiu su Są: 
birželio demon 
Brazilijos konsiilato.

or, Tarptauti-
:ų Apsigynimo 
sekretorius, ta- 

el- 
sa- 
jo

r gynė pats 
as, kad su 
žiu ir susirinki-

m Dlugin 19 
istracijoj

Sustreikavio. Bučeriai
Devyni eksp 

sustreikavo. pri 
Co., 99th St. ir

prie

►ertai bučeriai 
ęš Buxbaum ir 
Columbus Ave.,

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

raportai puses rie- 

atstovų į LDS Tietį

iš Lietuviu Kongįi’ąso. 
iš Dari). Org

LDS 1 Kp. Svarbus Susirinki
mas Šį Vakarą, 2 Liepos’ 

šis susirinkimas yra svarbus dėlto, 
kad yra pusmetinis. Dienotvarkių bus 
sekamas:

J. Valdybos 
tų darbuotes.

2. Rinkimas
Seimą.

3. Raportas
4. Raportai

girnų Komiteto Įvykusio pikniko.
5. Mobilizacija į “Laisvės” pikai 

kuris už dienos, tai yra 4-tą lįe] 
(July), bus Ulmer Parke.

Prašomi nariai, kurie turite 
serijas, greitai jas platinti, o 
parduotas šiame susirinkime 
duoti.

Draugiškai,
LDS 1 K p. Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas jvvks 

pirmadienį, 6 d. liepos, 8 vai. paka
rę, “Laisvės” raštinėje. Visi nariai 
dalyvaukite laiku, ir atsiveskite nau
jų narių.

A. Baltakis.
(155-156)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS lietuvis barberys.

Geros valandos, gera mokestis.
Mollyns Lietuviška Barzdaskut^kla,
449 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(155-156)

Reikalingas lietuvis barberys. Ge
ros valandos, gera mokestis.
Mollyns Lietuviškas Barzdaskutykjla, 
499 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PA JIEŠKO JIMAĮ
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno New Yųrko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
nesiranda tenai., Tad prašau jo pa
ties atsišaukti .^rba 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)

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Td. StaRtr 2-0783 NOTARY
Ni«ht Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Sergančių Vyrę ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS- r r
110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, baltą 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 j kitus miestus, specialiai greitai 

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

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

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 sų 
moterimis. Ned&. Xc 
liomis atdaras 
nuo 
dien

1 valandos 
iki vėlai.

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn. N. Y.

S a v. 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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

‘ PLAUKŲ
kirpimas

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo* X
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

W Naujose Stauch Maudynėse , 7
I I Coney Island ant Boardwalk, prie J
\ I Stillwell Avenue /

— -(^ Season Lockers tik j Dviem kambarys $16.00 .. -
už $5.00 | Keturiem kambarys $20.00 vmmmmb

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

jokių ekstra mokesčių.

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.




