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PRIEŠ-ZYDIŠKA POLITIKA LANDŪNO, RE- Kanton Gins Nepriklau-
PUBLIKONŲ KANDIDATO I PREZIDENTUS Wte nuo C- Kai-shek

aktaras Carmicha-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
atvykst— Bravo ri

li a ttan, Kansas. —

4 /

000 mainierių As- 
jeigu kompanijos

Jose Castillo, kuri 
’ašistai. Velionis bu- 
s Kovingos Priešfa- 
Sąjungos. Jo gra-

sai.
čią dieną liepos 14 
do j amas ir fašistų-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Aleksandra Kerenskis parašė 
laišką Francijos premjerui so
cialistui Blum. Jis sveikina 
Blum, teisina savo 1917 metų 
pavasario politiką ir dar kartą 
nusispjauna ant bolševiku. Ne
pavyko jas pasitarnauti Rusijos 
buržuazijai. Didžioji lapkričio 
revoliucija nušlavė buržuaziją 
ir Kerenskį. Dabar tas buržua
zijos agentas tupi Paryžiuje ir 
laikas nuo laiko apašaroja savo 
negarbingos misijos nepasise-.

ir Tysliavos “garbės” žodžiui. 
Dar pridėkite p. Vitaitį ir jūs 
turėsite tris didvyrius, kurie 
tau rankomis plos, o velnią šir
dyje turės. Lai šitas Grigaičio 
patyrimas bus lekcija socialis
tams ir kitiems laisvę ir progre
są mylintiems^ žmonėms, kad 
sykį ant visados reikia nu
traukti ryšius su visais smeto- 
nininkais ir jų agentais.

Well, labai įdomi istorija. 
Žinoma, slaptas konferavimas 
su smetonininkais “Naujienų” 
redaktoriui garbės nedaro. An
tra, reikia stebėtis iš jo naivu
mo, kad jis pasitikėjo Viniko

Kovą už Otto Richter, taip 
pat už kitus persekiojamus at
eivius, vedė Ateivių Gynimo 
Komitetas ir Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas. Dabar 
Ateivių Gynimo Komitetas iš
leidžia anglų kalboje brošiūrą 
apie ateivių teisių varžymą 
Jungtinėse Valstijose. Ją reikia 
plačiai paskleisti tarpe anglis-' 
kai skaitančių žmonių. Brošiū
rą galima gauti Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos centre pas sekreto
rių draugą šolomską.

Vokietija susitarė su Austri
ja. Italija davė savo patepi
mą šitai sutarčiai. Tai trys fa
šistinės valstybės. Atvirai kal
bama apie sudarymą fašistinio 
bloko prieš Sovietų Sąjungą ir 
abelnai prieš demokratines ša
lis.

šitas fašistinis blokas susi
sieks su imperialistine Japoni
ja, kuri plėšia Chiniją ir grū
moja karu Sovietų Sąjungai. 
Naujo pasaulinio karo pavojus 
padidės.

alstijinės ligoninės

Berlynas. — Iš Anglijos
pasimatyt su Hit- sijos pabėgo didęlis skai- 

leriu ainerikietis lakūnas
gh. Be to, jis norįs
Vokietijos orlaivi-

Gyvenimas, kaip sau norite, 
išverčia aikštėn visas paslaptis, 
štai ir dabar, po kelių mėne- 
šių, po SLA seimo, “Naujieno
se” skaitau (liepos 13 dieną) 
Grigaičio išpažintį apie jo slap
tą konferenciją Brooklyne su 
smetonininkais Juozu Tysliava 
ir Dr. Viniku. Apie šią konfe
renciją niekas iki šiol nė kvė
puoti viešai nekvėpavo. Lindber 

tėmyti 
ninkystį.

Varsa va. — Iš Rytų Prū 

čius Hitlerio kareivių per 
sieną į Lenkiją.

Komunizmo “šmėkla” veržia
si į tamsiuosius Jungtinių Val
stijų pietus. Drg. Browder pa
kviestas kalbėti Virginijos Uni
versiteto Public Affairs Insti
tute. Tai visai naujas dalykas. 
Pirmu sykiu to universiteto 
žmonės išgirs žodį iš lūpų ko
munistų vado apie tas proble
mas, kurios šiandien stovi prieš 
Amerikos žmones. Drg. Brow- 
deris dėstys Komunistų Parti
jos platformą.
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JO KONTROLIUOJAMA LIGONINĖ REIKALAVO 
TIKTAI NEŽYDŲ GYDYTOJŲ

Man] , __
Pagadinta įvairių spalvų 
judamasis paveikslas, 
dantis, 
kiaušini

Roma. — Italija padarė 
su Vokiętija oro sutartį, ku
ri leidžia nazių lėktuvams 
naudotis Dodecanese salo
mis, kurias valdo Italija.

Ispanų Policija Nušovė Du Fašistu
IŠKILMINGAI PALAIDOTAS POLICIJOS LEITE

NANTAS, KURĮ NUŽUDĖ FAŠISTAI '

KRISLAI
“šventoji Traice”.
Pirmu kartu.
Otto Richter.
Gal dabar pasimokino.
Negarbingas praeities 

šešėlis.
. Rašo A. B.

Laimėjome didelį mūšį—lai
mėjo Amerikos darbininkai. Ro- 
osevelto valdžia priversta leisti 
vokiečiu’ darbininkui Otto Ri
chter išvažiuoti ton šalin, ku
rią jis pasirinks. Jis yra pa
bėgęs iš hitlerinės Vokietijos. 
Jį grūmojo išdeportuoti tiesiai 
į Hitlerio rankas nužudymui. 
Dabar jis išvažiuos Belgijon.

Kova buvo ilga ir sunki, bet 
viršų paėmė masinis liaudies 
solidarumas. O vienok sutiksi
me mūsų judėjime tokių, kurie 
neigia reikšmę masinių protes
tų. Girdi, energija eikvojama 
veltui, nieko negelbės.

Grigaitis sako, kad jis pa
siūlė savo planus tiems tautiš
kiems didvyriams. Jis siūlė 
veikti bendrai, palikti SLA se
ną valdybą, palaikyti organiza
cijose demokratinę dvasią ir 
tvarką. Ir, girdi, “šita platfor
ma buvo priimta labai palan
kiai.” Grigaitis sako, kad del 
visko buvo susitarta, viską Vi- 
nikas ir Tysliava priėmė ir jis, 
Grigaitis, manė, kad daktaras ir 
Juozas laikysis savo duoto žo
džio. Konferencija įvykus ge
gužės mėnesį. “Tačiau”, sako 
Grigaitis, “praėjus kelioms sa
vaitėms po to, Tysliava pradėjo 
per Vienybę’ purvais drabstyti 
‘Naujienų’ žmones Susivieniji
me—ir šiandien nėra abejonės, 
kad tą nešvankią amuniciją 
jam parūpindavo p. Vinikas, 
pats arba per savo pastumdėlį 
Strimaitį.

$882,000,000 Japonijos 
Armijos Ginklavimui
TOKIO. — Japonijos ka

riniai vadai reikalauja, kad 
seimas paskirtų $882,000,- 
000 pasmarkintam Armijos 
ginklavimui per 6 metus, 
apart paprastų armijos iš
laikymo lėšų.

Armijos vyriausybė taip
gi ragina siųsti daugiau ja
ponų apgyvendinti Man- 
chukuo ir plačiau išnaudotu 
to krašto gamtinius turtus.

Teis Amerikos Laivyno 
Ex-Komandieriu Kaipo 

Japoną Šniukštą
WASHINGTON. — Su

imtas ir po $10,000 užstato 
laikęmas teismui. John S. 
Farnsworth, buvęs leite
nantas komandierius Jung
tinių Valstijų karo laivyno, 
kaipo Japonijos šnipas. Jis 
išgaudavęs slaptus karinius 
dokumentus iš Amerikos 
laivyno viršininkų ir parda- 
vinėdavęs juos Japonijos 
agentams. Tuo tikslu jis 
taikėsi išvogti slaptus po
pierius ir iš Amerikps Lai
vyno Akademijos vieno ofi- 
cieriaus raštinės, kuomet 
pastarojo nebuvo namie.

Komandierius Farnsworth 
1927 metais buvo pavary
tas iš laivyno tarnybos už 
įvairius skandališkus pasi
elgimus.

Maskos nuo Karo Dują 
Visiems Anglams

LONDON. — Anglijos 
valdžia liepos 14 d. pareika
lavo, kad seimas paskirtų 
$4,435,000 gaminimui mas- 
kų apsaugai nuo priešo nuo
dingų dujų ateinančiame 
kare. Tos maskos bus dali
namos visiems gyventojams 
veltui.

NEW YORK.
ninku Sąjunga skaitliuoja, 
kad dabar visu trečdaliu 
mažiau degtinės išgeriama, 
vidutiniai skaitant ant kiek
vieno žmogaus, negu 1917 
m.

NEVf YORK. — 
nistų dienraščiui 
Workeriui 
pfupšž^diškas laiškas, kurį 
parašė 
ei, superintendentas Kan
sas v 
Osawatomie, sėbras guber
natoriaus Landono, republi
konų kjandidato į preziden
tus. Tos ligoninės valdybos 
pirmininkas yra pats Lan
don.

Laiške 
kreipėsi 
versiteto 
riaus 
gydytoj 
žymėjo, 
tai į tą vietą turi būti ne 
žydai.”

“Daily Workerio” redak
torius Cl. Hathaway liepos

dr. Carmichael 
Minnesotos Uni- 
medicinos sky- 

galvą, jieškodamas 
o į tą ligoninę ir pa- 

kad “visi aplikan-

MADRID, Ispanija.—Iš
kilmingai tapo palaidotas 
smarkiosios policijos leite
nantas 
nušovė j 
vo nary: 
šistinės 
bas buvo apdengtas raudo
na vėliava su ženklu Kūjo 
ir Pjautuvo. Laidotuvėse 
dalyvavo šalies apsaugos di
rektorius, Madrido miesto 
majoras, socialistų vadas L 
Prieto i[r kiti žymūs fašiz
mo prie

Tą pa 
buvo lai

- Madrid, Ispanija. — Šį 
šeštadiehį, rengiasi sustrei- 
kuot 60 
furijoj, 
neatmokės jiems užvilktų 
algų.

Vokietija. — Pagal 
teismo nuosprendį, 
l galva Walteriui 

Jis buvo kaltina- 
kad užmušęs nazį 
[inką kalėjimo kie- 

Halle, 
slapto 
nukirsti 
Gelbkei. 
mas, 
šturmin 
me.

8 d. mušė telegramą Lan
domu, klausdamas, kodėl jo 
ligoninė niekina ir diskri
minuoja žydus. Landonas 
nieko neatsakė, tik ligoni
nės vice-pirmininkas burb
telėjo, kad, girdi, dr. Car
michael jau pasitraukęs iš 
tos įstaigos. Liepos 10 d. 
drg. Hathaway pasiuntė 
antrą užklausimo telegramą 
Landonui. O kai pastarasis 
vėl nieko neatsakė, tai 
“Daily Worker” liepos 15 
d. ištisai išspausdino mini- 

prieš-žydišką laišką.
“Daily Worker” taipgi 

primena, kad žydai delega
tai buvo užpakalin nustum
ti republikonų partijos pre
zidentiniame suvažiavime 
ir įvairiuose politiniuose re
publikonų bankietūose.

monarchistų vadas Calvo 
Sotello, kurį, sakoma, nušo
vė smarkieji! policininkai, 
keršydami už savo draugo 
Castillo nužudymą. Fašis
tam buvo uždrausta daryt 
bet kokia demonstracija lai
ke Sotello laidotuvių; bet 
ių minia, susirinkus prie 
kapinių, ėmė truksmauti ir 
rėkauti fašistiniais obal- 
siais. Policija įsakė nutilti; 
o kada jie vis triikšmavO, 
tad policininkai šovė; du 
jaunu fašistu vietoj nudėjo 
ir šešis rimtai sužeidė.

Edmonton. — Dr. Sado- 
nekam gimė berniukas su 
skyle krūtinėje. Skylė yra 
3 colių ilgio ir 2 colių plo
čio. Į skylę atsirėmus šir
dis. Gydytojai stengiasi 
gauti suaugusių žmonių 
odos užlopyt tą skylę^

Jeruzalė. — Susikirtę su 
arabais sukilėliais, anglai 
kareiviai nušovė 7 arabus 
ties Jeninu, Palestinoj. An
glija atsiunčia zdar vieną 
pulką prieš arabus.

Athens, Georgia, — Bal
tųjų teismas nusmerkė nu- 
marint elektros kėdėj neg
rą C. L. Rice už tai, kad jis 
būk nužudęs vieną! baltą ga
zolino stoties vedėją.

■. ■■ ■ !■■■ , ■■ H. Į I I.

London. — Anglijos vy
riausybė reikalauja, kad 
seimas paskirtų dar $500,- 
000 kariniams šnipams.

HONG KONG. — Chiang 
Kai-sheko fašistų valdoma, 
Chinų Kuomintango Parti
ja paliepė išsiskirstyt Pieti
nės Chinijos savivaldiškai 
vyriausybei Kantone. Bet 
kantoniečiai neklauso ir 
prirengia savo armijas at
mušti Chiang Kai-sheko 
Centralinės Chinijos pulkus, 
kurie dabar siunčiami į 
Kantono pasienį.

Naziai Grobsią Danzigą 
Ir Čechoslovakiją; 
Pavojus Lietuvai

MASKVA. — Sovietų vy
riausybės organe “Izviesti- 
jose” drg. Karl Radek rašo, 
kad, Hitleriui dabar pada
rius glaudžią sutartį su Au
strija, sekantis jo žingsnis 
bus pagrobt Danzigo kraš
tą; o Lenkija yra persilpna 
atmušt nazių pasimojimą 
ant Danzigo. Toliau, už 
metų-kitų Hitleris darysiąs 
žvgį atplėšt Čechoslovakijos 
sklypą su pustrečio miliono 
vadinamu “vokiečių” gyven
tojų."

(Suprantama, jog Klaipė
dai ir Lietuvos nepriklauso
mybei gresia juo didesnis 
pavojus iš nazių pusės.)

Nebūsią Townsendo 
Kandidato į Prezidentus

CLEVELAND, Ohio. — 
Atsidarė dr. Townsendo se
natvės) pensijų pairti jos su
važiavimas. Būsią iki 9,000 
delegatų. Šiemet townsen- 
diečiai nestatysią savo kan
didato į prezidentus; jie 
tik stengsis daugiausia sa
viškių prayest į Jungtinių 
Valstijų kongresą.

Townsend šiuose prezi
dento rinkimuose oficialiai 
neprisidėsiąs prie jokios 
partijos. Bet numatoma, 
jog jis, baigiantis suvažia
vimui, pareikš, kad jam ge
riau patinka Lemke, naujos 
Union Partijos kandidatas, 
negu Rooseveltas ar Lan- 
donas. Union Partija yra 
padaras fašistuojančio ku
nigo Coughlino ir paties 
Lemkės.

2,827 Žmones Mirė nuo 
Karščių Amerikoj

CHICAGO. — Per savai
tę Amerikoj nuo karščių 
mirė 2,827 žmonės. Privati
niais žinovų skaitliavimais, 
sausra sunaikino > $1,000,- 
000,000 vertės derliaus. 
Vien Minnesotos valstijoj 
karščiai užmušė 560 asme
nų.

North Dakotoj ir pen
kiose kitose tos srities val
stijose liepos 15 d. buvo 
smarkių lietų, bet jie nebe
galį atgaivint javų ir dar
žu, v

Bastilijos Minėjime 
Paryžiuj Dalyvavo 
Milionas Žmonių

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Anglija Remia Fašistus 
Dardanelly Klausime

MONTREAUX, Šveic. — 
Sovietų, Francijos, Turki
jos ir Rumunijos atstovai 
nutarė, kad Dardanellų per- 
laja, tarp Juodųjų ir Vidur
žemio jūrų, turėtų būt lei
džiama praplaukti tik Bal
kanų šalių sąjungos karo 
laivam ir tų valstybių kari
niam laivam, kurios turi 
apsigynimo sutartis su vie
na ar kitą Balkanų šalia.

Anglijos atstovai reika
lauja laisvo praplaukimo 
Dardanellais bile kariaujan
čios šalies laivams. Tuom 
Anglijos valdžia nori pa
tarnauti ne tik sau, bet 
Mussolinio ir Hitlerio kariš
kiem planam.

Hitleris Tebeplanuoja 
Prisijungi Austriją

MASKVA. — “Izviestija” 
rašo, kad klero-fašistų šuš- 
niggo valdžios silpnumas 
Austrijoj privertė ją pulti 
į Hitlerio glėbį. Neabejoja
ma, jog naziai toliau steng
sis Visai prijungti Austriją 
Vokietijai.

Jau 2,000 Alkanųjų Mar- 
šuotoju Harrisburge, Pa.

HARRISBURG, Pa. — 
Pennsylvanijos senatas su
tiko skirti $45,000,000 iš val
stijos iždo bedarbiam šelp
ti iki naujų metų. Valsti
jos atstovų rūmas buvo nu
taręs šiam reikalui skirti 
$55,000,000.

Į Harrisburgą atvyko jau 
2,000 alkanųjų maršuotojų. 
Jie reikalauja $100,000,000 
bedarbiam iki naujų metų.

Lietuvis Al. Karpis Prisipa
žino Kaip Žmogvagis

ST. PAUL, Minn.—Pa- 
garsėjęs chicagietis lietuvis 
piktadaris Alvinas Karpis 
teisme-prisipažino, kad 1933 
m. pagrobė bravorininką 
Wm. Hammą ir už jo palei
dimą išreikalavo $200,000. 
Teisiama ir du Karpio sėb
rai. Visiem trim gręsia ka
lėjimas iki gyvos galvos.
PIRM KUMŠTYNIŲ SU 
SCHMELLINGU LOUIS 
BUVĘS APNUODYTAS

CHICAGO.—Negro kum
štininko Joe Louis’o sesuo 
padarė prisiektą liudijimą, 
kad jos broliui buvjo į kai
rę ranką įšmirkšta kokio 
tai žalingo vaisto pirm jo 
kumštynių su- vokiečiu 
Schmellingu. Del to ir lai
ke kumštynių jo ranka bu
vo sustingus.

i PARYŽIUS. — Dar nie
kada pirmiau Paryžius ne
buvo matęs tokios galingos 
demonstracijos, kaip perei
tą antradienį, kuomet buvo 
minima sukaktis Bastilijos 
kalėjimo paėmimo (pradžioj 
Didžiosios Prancūzų Revo
liucijos).

500,000 komunistų, socia
listų ir Liaudies Fronto rė
mėjų per penkias valandas 
iš dviejų pusių maršavo į 
Champs Elysees aikštę. O 
apie ją buvo savaime su
plaukę dar virš pusės mi- 
liono žmonių.

Maršuotojai nešė daugy
bę raudonųjų vėliavų. Pir
mą kartą čia viešai pasiro
dė ir nauja Francijos ko
munistų vėliava su ženklu 
Kūjo ir Pjautuvo viduryj 
ir su Francijos vėliavos pa
vidalu kairiajame kampe iš 
viršaus. Taipgi buvo neša
mi didžiuliai paveikslai Le
nino, Stalino ir Leono Blu- 
mo, socialisto Francijos Mi- 
nisterio pirmininko. Orkes
trai griežė Internacionalą, o 
kartais Marselietę. Revoliu
cines dainos ir priesfašisti- 
niai obalsiai griausmingai 
aidėjo visoje eigoje. Su dar
bininkais sykiu maršavo 
tūkstančiai profesionalų, in
telektualų ir smulkių biz
nierių. Visi nuoširdžiausiai 
sveikino Francijos armijos 
didį paradą.

Nuo tam tyčia paruoštų 
pagrindų stebėjo demons
traciją L. Blum, Jacques 
Duclos, Komunistų Partijos 
veikiantysis sekretorius, ir 
kt.

Blum savo kalboj primi
nė, kaip Paryžiaus darbi
ninkai, sukildami prieš fa
šistus 1934 m. vasario 6 d., 
atmušė fašizmo pavojų 
Franci jo j. Jis užtikrino, 
kad Liaudies Fronto val
džia darys viską, idant fa
šistai niekad negalėtų už
riesti savo galvas. Jis per
sergėjo žmonių laisvės prie
šus, kad jie bergždžiai sva
joja apie savo trokštamą 
susmukimą Liaudies Fron
to.

Demonstracija buvo kuo 
tvarkingiausia. Tik jai iš
siskirsčius fašistai buvo be
pradedą vėl į aikštę skverb
tis patrukšmauti. Bet su 
jais apsidirbo darbininkai ir 
policija.

Bastilijos dienos minėji
mai įvyko ir kituose mies
tuose. Įvairiose vietose fa
šistai užpuldinėjo kairiuo
sius demonstrantus; bet vi
sur tapo nugalėti. Susirė
mimuose su fašistais tą die
ną Franci jo j sužeistą^ kele
tas desėtkų asmenų.

Istanbul, Turkija. — Le
dų lietus liepos 14 d. rimtai 
sužeidė 8 žmones.
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“Raudonasis Artojas” Eis, Kaip
Ėjęs

Andai mes buvome šitoj vietoj prane
šę, kad su liepos 1 d. “Raudonasis Arto
jas” bus sulaikytas, daugiau nebepasiro
dys. Taip mums buvo pranešta oficiaV 
liai draugų, dirbančių Minsko laikraščio 
įstaigoj. Betgi dabar tie patys draugai 
praneša, jog “Raudonasis Artojas” eis, 
kaip ėjęs.

Draugai prašo “Laisvės” patarpinin
kauti tarp jų ir Amerikos lietuvių dar
bininkų persiuntinėjime prenumeratų. 
“Laisvė,” aišku, mielai tą padarys. Po
draug ragina visus lietuvius darbinin
kus, įdomaujančius lietuvių kolchoznin- 
kų, darbininkų gyvenimu Sovietų Sąjun
goj ir bendra Sovietų šalies padėtimi, 
užsisakyti “R. Artoją,” bei jį platinti.

Ispanijos Jaunimas Vienijasi
Rugpjūčio mėn. 5-9 dd., š. m., Ispani

joj įvyks tos šalies Komunistinio Jau
nimo Sąjungos ir Socialistinio Jaunimo 
Sąjungos bendras kongresas, kuriame 
bus suvienytos abi šios organizacijos.

Jau senokai ėjo diskusijos vienybės 
klausimu, bet tik dabar tebus galima ją 
gyveniman įvykinti.

Tai bus stambus Ispanijos jaunimo ir 
viso proletariato laimėjimas.

Vienybė bus įvykinta daug-maž tais 
principais, kurie buvo priimti Komunis
tinio Jaunimo Internacionalo šeštajam 
kongrese, įvykusiam pereitais metais 
Maskvoj.

Kada tokią vienybę padarys mūsų 
krašto darbininkiškas jaunimas?

Pradėjo Veikti
“Vilnis” praneša:

Vykdomas Komitetas, kuris buvo išrink
tas Amerikos Lietuvių Kongrese Lietuvos 
Demokratinei Tvarkai Atsteigti, laike pir
mutinį susirinkimą liepos 10 dieną “Nau
jienų” patalpoj. Dalyvavo visi nariai: pa
nelė Eufrozija Mikužiūtė, Dr. Montvidas, J? 
K. šarkiūnas, Julius Mickevičius, Leo Joni
kas, R. šniukas ir F. Abekas.

Komitetas pasidalino darbais: pirminin
kas—J. Mickevičius, sekretorius — Leo Jo
nikas, finansų sekretorius-iždininkas — Eu
frozija Mikužiūtė ir vice pirmininkas—R. 
Šniukas.

Įvykęs kongresas tik bendrą liniją nutie
sė, gi Vykdomo Komiteto veikimo taisykles 
teks išdirbti. Tam reikalui išrinkta komi
tetas iš dviejų asmenų: Dr. Montvido ir F. 
Abeko. Statutas numatoma pagaminti šią 
savaitę ir pradėti platesnio veikimo barą 

trumpoj ateitytyje.
Komitetas rūpinasi paruošti platų atsi

šaukimą į Amerikos lietuvių plačiąją visuo
menę Lietuvos žmonių reikalais ir kongreso 
pavestų darbų įvykinimo klausimu.

Gerai, kad pagaliau Veik. Komitetas 
pradėjo darbuotis. Šiuo tarpu, kai Lie
tuvoj fašistinis teroras tebesiaučia, kai 
nauji ir nauji žmonių nužudymui smer
kimai daromi, mes privalome bruzdėti ir 
bruzdėti greitai.

872 Nauji Nariai į LDS
Pagaliau LDS organas “Tiesa” pa

skelbė galutinus pereito LDS vajaus da
vinius. Viso naujų narių gauta 872, iš 
to skaičiaus 365 jaunuoliai. Laikraštis 
pažymi:

Laike praeito vajaus, kuris prasidėjo su 
15 d. spalio, 1935 m., ir tęsėsi iki 15 d. bir-

Viena. — Kaip tik Aust
rijos klero-fašistų valdžia 
padarė sutartį su’ Hitleriu, 
tuoj įvedė tokią aštrią

LAISVE Ketvirtad., Liepos 16, 1936

želio, 1936 m., naujų 
š^ta 872; iš jų 365 ji 

Viso vajuje dalyvav 
jaunuolių kuopos nau.

Suvirš 60 kuopų visai nedalyvavo vajuje, 
tai yra neįrašė nei vieno naujo nario. Jei
gu visos tos kuopos 
juje ir jeigu būtume 
įrašyti Pennsylvanijoi valstijoj (tik užbai
gus vajų ten gavome 
vajus būtų naujų na 
1,000.

narių į LDS viso įra- 
unuoliai.
o 105 kuopos. Pačios 
jų narių įrašė 201.

□ūtų dalyvavusios va- 
galėję naujus narius

čarterį), tai pereitas 
rių mums davęs virš

ta 27. Tai perma- 
eikia “daugiau do- 
įrašymą.” Sekan-

53
211

55

42 narius.
36 narius.

Vaikų skyriun gau 
žai sako “Tiesa” ir i 
mes kreipti į vaikų 
čios kuopos gavo daugiausiai naujų na
riu: t

, 76 kp., Chicago, Ill., 
kp., Chicago, Ill.
kp. (jaunuolių), Chicagoj, 33 narius, 
kp., Clevelande, Ohio, 32 narius, 
kp., Brooklyn, N. 
kp. (jaunuolių), 
kp. (jaunuolių), 
kp., Norwood, M^iss., 23. 
kp., So. Boston, 

Kitos gavo po maž

Tenka pasveikinti i 
kais ir . darbuotojais 
daug lietuvių darbininkų, biznierių ir 
studentų įtraukti į sf

Dabar LDS galės 
savo Trečiajam Seime, 
rugpjūčio mėn. 17-2) dd 
mieste.

203
202

62

Y., 30 narių.
Newark, N. J., 30.
Chicago, 25.

Mass., 23. 
au.

LDS su jo vajinin- 
kad pajėgė tiek

vo eiles!
linksmai seimavoti 

įvyksiančiam 
., Rochesterio

r Išleistas
t)

Pagaliau, Otto Richter, pabegusis iš 
jos) jaunas kovoto- 
aelaisvės ir jam šu
to šalin, kurion jis

Otto Richie

nazių nagu* (Vokietij 
jas, tapo paleistas iš 
teikta teisė važiuoti 
trokšta.

Richter atvyko į Ameriką, bėgdamas 
nuo budelių, prieš kelis metus, 
apsivedė ir manė aps 
jau valdžius žmonės 
“nelegalaus” įvažiavi 
fašistiniam kovotoju: 
atgal į Vokietiją, o ten—mirtis.

Del to buvo daug protestų pasiųsta J. 
V. darbo' departmental ir imigracijos 
autoritetams, reikalą 
ter ir du'oti jam teisę 
lį, kurion jis nori. Pats d. Richter buvo 
apskelbę^ badavimo s 
kalėjime.

Šiomis dienomis va 
do po bėla ir suteikė 
iškeliavimui ten, kur 

i' Laisvę mylį žmonė:
kad jiems pavyko sąvo masiniu judėji
mu išgelbėti brangią 
fašizmo mirties nasr

Jis čia 
įgyventi. Bet tuo- 
prikibo prie jo del 
m o ir šitam prieš- 
. gręsė ištrėmimas

ajant paleisti Rich- 
išvykti į tokią Sa

treiką Ellis Islando

ldžia Richterį išlei- 
jam 30 dienų laiko 
jis nori.

s gali pasidžiaugti,

gyvybę iš žvėriškų

L’ancijos Komunistų 
triukšmą tūlas Do
ti jos vadovybę del 
mo susitarti su so-

Kur Nuėjo Renegatas Doriot?
Prieš kiek laiko F 

Partijoj pradėjo kelti 
riot. Jis kaltino pai 
pastarosios nemokėji
čialistais, del nemokėjimo sudaryti bend
ro fronto. Tikrumoj 
tam darbui, kurį tuoinet Franci jos Par
tija vedė už sudarym 
socialistais.

■ Kai jis nesiliovė kė 
kęs, tai Kompartija 
savo eilių. Del to k 
kištai ir lovestoniečia 
Savo sankeleiviu ir 
Tūlą laiką Doriot ske 
niu už tikruosius komunistus. Bet štai 
tas jo kairūmas greit pasirodė.

Birželio 29 d. Dori 
partiją, pavadintą “ 
Partija.? Šičia jįs a 
stojo prieš Franci jos 
ir Liaudies Frontą.

jam rūpėjo kenkti

ą bendro fronto su

ęs triukšmo ir ken- 
Doriot pašalino iš 

įbai džiaugėsi troc- 
1, skelbdami Doriot 
“nuosaikiu vyru.” 

Ibėsi kairiu, kaires-

91 įkūrė savo naują 
Žmonių (Liaudies), 
iškiai ir atvirai, iš- 
Komunistų Parti j ą 
Daugiau, prisiden

gęs taikos angelo sparneliais, Doriot pa
sisakė ^kovosiąs už taiką, tik ne su So
vietų Sąjunga, o su Hitleriu. Girdi, So
vietų Sąjunga norinti Franci ją išnaudoti 
saviems tikslams, todėl Franci jai reika
linga sudaryti! artin.as sutartis su Vo-linga sudaryti! artin. 
kieti jos hitlerizmu.

Kiek nedaug laiko 
•batapo pusiau atviru 
ganizuotoju Franci j > pl _ ‘ 1 _ J 1 JI JI  Y 
mes pamatysime Doj 
j ant su la Rocque, Franci jos fašistų or
ganizatorium.

ėmė, kol renegatas 
fašistinių spėkų or- 
ij! Labai galimas- 

daiktas, kad dar magiau laiko užims, kol 
iot atvirai maršuo-

spaudos-žinių cenzūrą, kaip 
ir Vokietijoj.

St. Paul, Minn. —.Po lie-

taus liepos 13 d. vakarinėje
Minne^otoje ir
South
prasidėjo dideli karščiai.

North ir
Dakotose, -• išnaujo

JAUNUOLIŲ KOVA UŽ TEISŲ GYVENTI
Iš Drg. E. Browderio, Komunistų Kandidato į Preziden
tus, Kalbos, Kurią Jis Pasakė Amerikos Jaunimo Kon

grese Cleyelande š. m. Liepos 4 Dieną
I

Dar niekada mūsų šalies 
istorijoj nebuvo kreipiama 
tiek daug dėmesio į jauni
mą kaip dabar. Tai todėl, 
kad jaunuoliuose išsivysto 
sukilimas prieš tas sąlygas, 
kurias jiems uždėjo, septy- 
neri metai krizio! ir susmu
kimo. Jie bruzda ppeš se
noviškus politikierius, kurie 
nusmerkia jaunuolius, lyg 
prapulčiai gimusią kartą, 
be vilties gauti darbo, be 
jokios ateities. Kas liečia 
senoviško plauko politikie
rius, tai dabartinis jauni
mas jiems atrodo tik žmo
giško materiolo atmatos.

Jaunuoliai šiandieną lie
ka nusiminėliais pirm negu 
jie subręsta. Dabartinė jų 
karta negali rast teisėtos 
sau vietos visuomenėje. 
Amerikos visuomenės san
tvarka jau senai prarado 
savo jaunystę, o dabar ne
tenka ir savo jaunuolių pa
sitikėjimo, kuomet jie ne
gali rasti sau vietos pūvan- 
čiame kapitalizmu.

Kapitalizmo ajkimis žiū
rint, dabartinio j jaunimo 
dauguma yra tik bereika
linga ir perviršid medžiaga 
naudinga nebent tik kaip 
kanuolių pašaras karė; o tą 
karą suokalbiaudami ruošia 
kapitalistinio pasaulio fa
šistai ir karštagalviai užka
riavimų jieškotojai. Tai yra 
raidė radėn teisingas pasa
kymas, jog kapitalizmas be
veik nieko daugiau nežada 
didžiajai daugumai Ijaunuo- 
lių, kaip tik baisią mirtį at
einančiame' 'kare, kur jie tu
rėtų žūti begindami Morga
no kompanijos pelnus.

Jaunuoliai Nori Darbo 
. L iBet jaunimas n^ra paten

kintas tokią beviltinga atei- 
čia. Amerikos jaunimas 
siekia kitokių dalybų, o ne 
kelio į mirtį. Jaunuoliai no
ri apšvietos, išlavinimo įvai
riems užsiėmimapis ir dar
bų. Užvis labiausiai ši jau
nesnioji karta, niekad nega
vusi progos dirbti, nori dar
bų. |

Štai kodėl atžagareiviai 
politikieriai vengia jaunuo
lių klausimo, štai kodėl jie 
bijo apie tai kalbėti. Jie ži
no, kad šiemetiniuose rinki
muose lapkričio mėnesį dar 
pirmą khrtą balduos 9 mi- 
lionai jaunuolių. Tije politi
kieriai, žinoma, nori susi-

tinį bei profesinį išlavinimą 
ir kiek nors pastovesnius 
darbus; jie mato, jog tos 
stovyklos yra tik laikinas 
spragos užkišimas.

Tai iš tokių aplinkybių, iš 
tokio nepasitenkinimo esa
momis krizio sąlygomis ir 
išsivystė didysis jaunimo 
judėjimas į Amerikos Jau
nuolių Kongresą. O šis Jau
nuolių Kongresas yra tokia 
įstaiga, kurioj jau dalyvau
ja dauguma svarbių jauni
mo organizacijų, pradedant 
bažnytinėmis organizacijo
mis ir baigiant komunisti- 
nė*mis.

Labiau negu linksma man 
yra šičia atžymėti štai ko
kis faktas Jungtinėse Val
stijose, skirtingas nuo kitų 
šalių. Fašistiniai demago
gai Amerikoj mažiau tepa
jėgė įleisti savo šaknis tarp 
jaunuolių, negu tarp senes
nių gyventojų. Ir būtent 
tarp jaunuolių mes matome 
išsivysčiusį plačiausią pa
žangų bendrą frontą po 
Amerikos Jaunimo Kongre
so vėliava...

Mano supratimu, Čia turi
ma tokių pasekmių pamati
niai todėl, kad jaunosios 
kartos suvienytas frontas 
buvo išvystytas, remiantis 
tuojautiniais reikalavimais 
—apšvietos, profesinio b e i 
amatinio lavinimo ir darbų, 
ir šie reikalavimai buvo 
glaudžiai sujungti su plačia 
atakuojančia kova prieš po
litinę reakciją ir karą.

Pernai jūs, jaunuoliai, sa
vame Amerikos Jaunimo 
Kongrese išdirbote ir priė
mėte dabar jau garsų Pa
reiškimą Jaunosios Kartos 
Teisių—pamatinę progra
mą organizuot mūsų jauni-

mą kovai už demokratiją ir 
lygią progą ir prieš fašizmą 
ir karą... Aš norėčiau šičia 
prisiminti tik apie vieną 
dalyką toj plačioj progra
moj—apie Amerikos Jauni
mo Aktą. Ši aktą išdirbo
Jaunimo Kongresas, o se
natorius Benson ir kongres- 
manas Amlie jį įteikė Jung
tinių Valstijų Kongresui, 
kaipo įstatymo sumanymą.

Amerikos Jaunimo Aktas 
išreiškia būtiniausius jau
nuolių reikalus: amatinio 
bei profesinio mokslo, dar
bų, apšvietos. Jis atitinka 
tuojautiniams jų reikalams; 
todėl tas aktas pasidarė 
centras, apie kurį mobili- 
zuojasi jaunuoliai, siekdami 
jame išdėstytų savo tikslų.

Vilties žibintas
Amerikos Jaunimo Aktas 

yra vilties žibintas šviečiąs 
tamsos krašte, ir jo spin
duliai nurodo ateitį, kur 
jaunuoliai galėtų gyventi 
laimingai, auginti sau šei
mynas ir panaudoti savo 
kūribinius gabumus.

Ne dyvai, kad laikrašti
ninkai, aprašinėdami nagri
nėjimus to Akto, kuriuos 
darė Senatinė Darbo ir Ap
švietos Komisija, sako, jog 
senatoriai su “baime” žiū
rėjo į tą Aktą... Ir kas ga
li nejausti milžiniškos va
rančiosios jėgos, spiriančios 
įvykdyti tuos paprastus rei
kalavimus?... Tai šis ir 
tiktai šis Aktas tegali išva
duoti jaunuolius nuo sukir- 
mijimo gyvenime, kitaip ne
žadančiame jiems nei darbų 
nei vilties.

Su darbų klausimu rišasi 
visas platusis klausimas— 
kaip jaunuoliams gyventi 
gaištančiame visuomenės 
surėdyme ir kaip jie sykiu 
su visais darbo žmonėmis, 
kaip jaunais, taip ir senais 
galėtų sumušti reakcininkų 
pasinešimą į fašizmą ir 
karą.

010,145 čiagimiai vyrai ir 47,- 
487,655 čiagimusios moterys; 
7,153,709 sveturgimiai vyrai ir 
6,212,698 sveturgimusios mote
rys; 5,855,669 vyriškos lyties 
negrai ir 6,035,474 moteriškos 
lyties negrės ir mergaitės. Viso 
šalyje buvo 122,775,046 gyven
tojai, kurių tarpe buvo 61,019,- 
523 vyriškos ir 59,735,827 mo
teriškos lyties piliečiai.

Š-kas.

Haverhill, Mass.

ĮVAIRUMAI

kuopt sau jų balsus. Bet 
šie 9,000,000 jaunuolių rei
kalauja sau darbų. Jie nela
bai pasitiki prižadams pa
našių politikierių kaip Ho- 
overis, kurie sako, kad jau
najai kartai bus gana dar
bų, kuomet išmirs Senesnie
ji- i

Jaunuoliai supranta, jog 
sukareivintos CCC pašaipū
nių darbų stovyklos neišri- 
ša klausimo, kas liečia ama-

Sala Muzėjus.
Tolimuose Rytuose, tarpe už

lajų Sudzuke ir Preobraženija, 
160 kilometrų nub Vladivosto
ko prieplaukos, yra sala vardu 
Petrov. Ypatingai geras oras, 
sąlygos padarė tą salą gamti
niu muzejum. Sovietų valdžia 
salą pavertė į augmenų muzė- 
jų. Auga įvairiausi medžiai, 
vynuogių medeliai, įvairios uo
gos. Išbudavotas akvariumas 
(žuvų laikymo prietaisai), la
boratorija, kitokios priemonės 
mokslo reikalams. Mokslininkai 
dirba, veikia, tyrinėdami įvai
rius jūrų augmenis ir gyvūnus.

Z'anta upė. Jos vanduo labai
smarkus, turi daug vandenpuo- 
lių ir todėl Sovietai ruošia ant 
jos visą eilę vandens jėgos elek
tros gaminimui stočių. Prie to 
bus pravesta drėkinimo kana

Vienybėje galybė, nes šiame 
kapitalizmo surėdyme pavie
nis darbininkas nieko nereiš
kia, bosas su pavieniais darbi
ninkais elgiasi taip, kaip bo
sui patinka. Darb. viena iš
eitis tai darbininkiška organi
zacija, kuri gina ne bosų, o 
darbininkų reikalus. O ta or
ganizacija yra Tarptautiškas 
Darbininkų Apsigynimas— tai 
organizacija, prie kurios pri
guli netiktai lieetuviai ir kitų 
tautu darbininkai čia Ameri
koj, bet kuri randasi visose 
pasaulio dalyse; kur tiktai yra 
bent kiek susipratusių darbi
ninkų. Tiktai skirtingose šaly
se vadinasi skirtingais vardais, 
gi tikslas visur tas pats, gina 
darbininkų klasės reikalus.

Taigi mums, lietuviams, rei
kalinga su šia organizacija su
sipažinti, ją paremti ir prie 
jos prigulėti, kaip ir kitų tau
tų darbininkams. Todėl kam 
tiktai aplinkybės pavelys, visi 
važiuokite į didelį pikniką lie
pos 19, 1936 m., Garibaldi 
Grounds, Newton Road (ant 
Italų kempės). Bušai eis nuo 
County Bridge (nuo galo Ri
ver St.), nuveš ir parveš ir 
įėjimas į parką tiktai už 10 
centų. Bušai eis nuo pirmos 
valandos po pietų, kas pusė 
valandos.

Manau, kad čia yra labai 
gera proga visiem dalyvauti 
tame dideliame piknike, kup 
pereitais metais taip pat buvp 
nemažai įvairių tautų žmonių, 
o taip pat įvairių valgių, gėri
mų ir* šiaip visokių pamargi- 
nimų. Vieta puiki ir nemaža 
svetainė. Grieš gera orkestrą 
ir linksmins publiką ligi vaka
ro.

Darbininkai, atminkite, kad 
mus nieks iš šios kapitalizmo 
sistemos nepaliuosuos, kaip 
tiktai mes patys per kovą už 
laisvę. *

Darbininkė.

lai, kurių pagelba vanduo bus
išvedžiotas į plačius medvilnės
auginimo laukus, žmogus gali
gamtą pavergti ir priversti sau
tarnauti.

■ Saulė Tarnaus Žmogui.
Saulė yra visų augmenų ir 

gyvių motina. Jeigu nebūtų 
saulės, jos šviesos ir šilumos, 
tai viskas nuo žemės paviršiaus

----------------- turėtų pranykti.
6,500 Pėdą Augštumoj Ežeras, žmogus gauna

Sovietų Armėnijoje, Užkau- 
kazijoje, yra ežeras vardu 
Sevan. Sevan ežeras yra ant 
kalno 6,500 pėdų augščio virš 
jūrų lygumos. Ežeras turi 75 
kilometrus ilgio ir 45 kilomet
rus pločio. Į šį ežerą įpuola 27 
upeliai nešdami daug vandens. 
Iš ežero išplaukia tik viena

Wm, Green, ADF prezidentas, tariasi su senat. Wag- 
neriu. Green yra aštrus priešas pramoninio unijizmo.

ŠYPSENOS

Bet tas, ką 
nuo saulės, jį 

dar nepatenkina. Mokslas, žino
jimas siekia vis daugiau.

Sovietų Sąjungoje plačiai 
dirba tam, kad daugeliui tikslų 
panaudojus saulės šilumą, jos 
energiją, spindulius. Netoli 
Taškento miesto jau išbudavo- 
ta saulės energijos panaudoji
mo stotis. Ten įrengta milžiniš
kos jėgos veidrodžiai, kurių pa-
gelba gaunami saulės spindu
liai kepa maistą, verda vande
nį. Kiekvieną dieną saulės 
spinduliai užvirina du tonus 
vandens, pagamina daug mais
to, namą apšildo saulės energi
ja.

Tai dūr yra tik pradžia, bet 
ant to neapsistota, einama to
liau. Pietų Sovietų Sąjungos 
krašte daugiau įrengiama įvai
rių prietaisų, kurių pagelba 
ima saulės spindulių energiją ir 
ja žmogus naudojasi.

Jungt. Valstiją Gyventojai.
1930 m., kada buvo Jungti

nių Valstijų gyventojai ap- 
skaitliuoti, tai tada buvo 48,-

Jis Nekaltas
Naujo gelžkelio pravedi- 

mui pasamdyta daug naujų 
darbininkų. S u rasinėj ant 
jų vardus, vienas sako: 
“Mano vardas Jurgis Wash- 
ingtonas.”

“Ar tu ne tas pats vyras, 
kuris vyšnios medį nukir
to?” paklausė bosas šypte
rėjęs.

“Ne, tamsta, ne! Tai vi
siškai ne aš. Jau daugiau 
metų, kai aš jokio darbo ne
dirbau.”

Tikriausias Įrodymas.
Du teatrų lankytojai su

sitikę kalbasi.
Pirmasis: “Mačiau jūs 

vakar ėjote pažiūrėt naują 
vaidinimą, tai pasakykit ar 
laimingai tas vaidinimas 
baigiasi?”

Antrasis: “Tikrai taip, 
drauge, — visi žiūrėtojai 
džiaugėsi, kada vaidinimas 
pasibaigė.”

Oisterio “Filosofija”.
Savam šuniui kiekvienas 

vyriškis yra Napoleonu. To
dėl tiek daugelis vyrų šunis 
labai ir mėgsta.

Surinko Juodvarnis.
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Cash Slow for U. S. 
Olympic Team

NEW YQRK—The American 
Olympics Cpmmittee is getting 
a headache trying to find out 
where the money’s going to 
come from. į

Opposition to Uncle Sam’s 
sending a team to the Nazi 
games in Berlin', which start at 
the beginning of August, seems 
to be the principal reason why 
the big boys can’t raise the cash 
they need—though they refuse 
to admit it.

It’s the depression, they say. 
But significant of how the com
mittee really feels was an ad
vertisement (inserted in a New 
York newspaper which sought to 
show that there was no con
nection between the Olympic 
games and Į the Nazi German 
Government which has spent 
thousands for the big show and 
which considers the internation
al sports festival' a mighty pro
paganda show for the Third 
Reich.

The deficit, which was origi
nally placed at around $150,000 
has been cut to about $75,000, 
and the Olyinpics officials hope 
that the remainder will be col
lected before the day comes for 
the boys to sail. Tryout games 
at Randall’s Island in New York 
may possibly net $50,000—but 
that fund is by no means cer
tain.

No Bien for Beerless 
Beer Gardens

DETROIT,; Mich—Reports of 
the death of Youth, Inc., seem 
highly exagerated. For armed 
with petitions promising to be 
good, the members are trying to 
persuade local authorities to al
low them to re-open the “beer
less beer gardens” in Ferndale.

Backed by socialite and for
mer state liquor board member, 
Mrs. Frederick <$L Alger, sup
plied most of* the financial back
ing. Youth, Inc., was supposed to 
provide innocent enjqyment for 
Detroit’s young people. But fren
zied neighbors complained that 
the loudspeakers blared jazz till 
all hours, and that although 
there might not be beer in the 
beerless beer (gardens, there were 
other more potent beverages 
passed around. So police step
ped in and revo^d the dancing 
permit. Worse still, Mrs. Alger 
backed out, leaving Youth, Inc., 
with a $5,000 i deficit.

Now that Youth, Inc., pro
mises strict supervision, soft 
music and early closings, Mrs. 
Alger is back again with purse
strings open. All that’s needed 
now is the “yes” of. the local 
officials.

-i
NEW YORK—Cartoonists can 

now afford to be humorous. 
They settled t^eir strike against 
several magazines, including 
College Humor, with the publi
cations agreeing to a minimum 
payment of $15 for each car
toon. The editors still can’t see 
the joke. j

OSLOW, Norway—Even the 
chess players are refusing to 
participate in the Berlin Olym
pics. TJie Trondelag district of 
the Norwegian chess federation 
has gone on record as refusing 
to participate in the Olympics, 
and urges the National officials 
to withdraw their acceptance of 
the Olympic invitation.
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CCC TO BE INCREAS
ED BY 51,000 YOUTH 

Washington—The strength 
of the CCC will be increased by 
more than 51,000 additional 
youpg men, Director Robert E. 
Fee 
ner 
from camps have been caused 
by young men accepting jobs in 
largi 
ers 
merely excuses for the men to 
leav: 
vere. 
tine,

iner has announced. Fech- 
said that recent desertions

e cities, but many obseiw- 
say that the “jobs” were

e the camps to escape se- 
, and often militarized, rou-

Father in Jail- 
Eleven Kids Hungry

NEW YORK—“Tough” prison
ers of the Queens, N. Y., Civil 
Jail, sacrificed part of their own 
lunches to provide for 11 hun
gry, sons and daughters of a 
fellow prisoner, when his wife 
dragged them to the jail because 
there

e tot’s father, Harry Mos- 
kowi ;z, had been jailed after be
ing unable to pay a $50 
fine.
checks is $18.20 a month.

Mcskowifz had at one 
work 
comp 
empL 
for £ competitor, 
ed that he had 
injunction by 
nractice and he 
$50.0) fine.

wk 
pen, 
wife 
babyl 
3-year old boy, in addition to the 
older 
along

was no food left at home.
Th

His income from
court 
relief

time 
:ed for a Queens laundry 
lany, and after leaving their 
oy, had solicited laundry 

It was claim- 
violated a court 
continuing 
was handed

the 
the

theen Moskowitz went to 
unable to pay the fine, his 
brought her 3-month old 
a 2-year old girl and a

members of her family, 
with her.

YOITH HATE HEARST;
LAUD HERNDON

cl: 
don 
Hearst, the mention of either 
name 
monsi
the Third American Youth Con
gress

Eacl 
there 
hisses,

Angelo Herndon was taken to 
heart 
es. Sustained demonstrations oc- 
currec whenever his name was 
mentioned.

Newspaper reporters comment
ed th; 
their 
editing a large chain of news
papers 
working on a chain gang.

The 
loudes 
Hinckl 
gress, 
a speaker for the Farmer-Labor 
Party.

The:’e was a five-minute de
monstration for* Earl Btowder.

iVELAND—Angelo Hera- 
and William Randolph

invariably provoked a de
ration from delegates to

here last week.
h time Hearst was named 
was a chorus of boos and

as a hero by all delegat-

at if the delegates had 
way Herndona would be

and Hearst would be

two speakers who drew 
t applause were Bill 
ey, chairman of the Con- 
and Howard Y. .Williams

people under 25 years of

WASHINGTON, D. C.—Jobs 
in private employment for 1,279 
young 
age were secured during May by
the twenty-four junior employ
ment 
Youth 
claime 
Executive Director.

A total of 2,939 such place
ments 
month 
liams.

offices of the National
Administration, it was*

1 by Aubrey W. Williams,

were made in the three 
period, according to Wil-

Robert Burke of Youngstown, 
(>., American Student Union 
leader at Columbia, Un^yersity, 
New York City, has been 
barred from re-entering school 
next fall because he was active 
in an anti-Nazi demonstration 
before the home of President 
Nicholas Murray Butler. Vigo
rous student protest is deman

ding his reinstatement.

Gotham No Place 
for Penniless

NEW YORK—Got plenty of 
cash ?

If not, stay out of the city 
unless you want to get those big 
city blues in a big way!

That is the advice given young 
out-of-town girls by 122 social 
agencies in New York (City as 
the summer influx of young, job 
seekers started with the, ending 
of school sessions throughout the 
country. Competition is! bad in 
the big city, the agencieijs warn
ed, and recovery will reach the 
smallest village, just as did’the 
depression, they counseled.

WASHINGTON—Lack of per
sonal attention to the ■ “down
trodden and destitute” is driving 
many young people “into com
munism or to join with those 
who advocate overthrow of the 
government”, says Mrs. William 
A. Becker, president-elect of the 
Daughters of the American Re- 

I volution. The remedy, sa-ys Mrs. 
Becker, is a summer youth pro
gram to combat communism.

IDS CONVENTION MONTH AWAY; 
PLANS FOR OLYMPIAD HURRIED

Less than a month from today, leading young people 
from all over the country will converge in Rochester 
for the LDS National Convention, LDS National Youth 
Conference, and the National Track and Fied Meet.

Various problems confronting our organization shall 
be discussed. A busy and- exciting week, it will begin 
with the National Track and Field Meet on August 16.

 Athletes to the meet are

Will Take Court Action 
For Student Strikers

NEW YORK—Court suits de
manding diplomas for two honor 
students at James Monroe High 
School will be filed by the Ame
rican Civil Liberties Union, that 
organization has announced. 
Graduation certificates were re
fused the couple because they 
had participated in the student 
anti-war strike conducted by the 
American Student Union last 
spring.

Principal Henry E. Hein had 
taken the position that the two 
students, as leaders of the strike, 
had resisted his authority, and 
waited until June to punish 
them. His action brought forth 
widespread protest throughout 
the city.

Meanwhile four policemen who 
had savagely beaten a spectator 
who rose to protest Hein’s ac
tion during the graduation ex
ercises, was acquitted by a New 
York judge, despite the testi
mony of a newspaper* reporter 
who stated that the cops had se
verely beaten the man without 
reason. F'

expected from Chicago, 
Connecticut, Cleveland, Bing
hamton, New Jersey and New 
York. The LDS National Cham
pions will be chosen and awards 
will be given to them for their 
athletic skill, and ability. It 
will be an all LDS meet, since 
only LDS members, whether 
sports, Insurance or Associate 
members of the LDS will be al
lowed to compete for honors.

Preparations are well under
way, the Rochester Committee 
writes us, and promises that 
everything will be in tip-top 
shape for August 16th. The 
meet will be held in the Walnut 
Inn Athletic Grounds, in Ro
chester. The events will be
gin at 11:00 A. M. sharp. Ath
letes who expect to participate 
must make it their business to 
be there on time, as the meet 
events will go off like clock
work.

LDS Convention
On the morning, the LDS Con 

vention will begin. There will 
be delegates from youth and 
adult branches who will take up 
the matters of bettering our or
ganization as a whole, and lay 
plans for expanding the organi
zation and making it the larg- 

(Continued on Page 4)

SOMETHING MUST BE DONE TO REVIVE 
AND ACTIVIZE CONN. ALPMS CHORUSES

By Beatrice Kukanskis
What is happening to our 

Connecticut Choruses? In De
cember, 1935, the district ALPM- 
S held its annual conference and 
drew up a list of excellent re
solutions; 7 months have passed 
now and what has been done 
about carrying them out? Noth
ing, it seems,—absolutely noth
ing.

Perhaps the most important 
resolution passed was TO BUILD 
UP THE CHORUSES AND TO 
ACTIVIZE OUR MEMBER
SHIP. A resolution as impor
tant as this was written down

SOVIET WORKERS ENJOY BOAT RIDES

On the steamboat Third International, hundreds of Russian tourists 
travel throughout their huge land. The above boat makes regular 

trips from Gorki, industrial center, to Astrakhan in the south.

in the annals and forgotten, be* 
cause instead of being built up 
and activized our choruses are 
on the decline. At present the 
only two that have been active 
in Connecticut are the Water
bury Vilijos Chorus and the 
Hartford Laisves Chorus, both 
of which are doing fairly well 
despite the fact that their mem
bership hasn’t been increased 
enough to speak of. The New 
Haven Ch,orus exists in name 
only and, I understand, couldi be 
revived if only a few of the 
members worked harder. Ehough 
for New Haven,—New Britain 
hasn’t even a name to boast of 
anymore. Bridgeport, I under
stand, has a chorus but its iso
lation policy has made it rather 
difficult for us to know any
thing about it. Communications 
are sent to them and never an
swered*—no articles appear in 
the youth or the Meno sections 
of Laisve—all contact has been 
broken by them. We doji’t seem 
to know, even, whether they’ll 
participate at the annual Dainų 
Diena to be held in Waterbury 
August 2nd. Several months ago 
we heard of a large and pro
mising youth chorus having been 
formed in Manchester thru the 
ardent organizing of Johnny Or
man while there on his tour. 
What happened to this choras 
remains a mystery. Is it still 
functioning or has it been brok
en up also?

Another resolution was to 
(Continue on page 4)



Sleuth Decides To Track 
, Down Don Rodin THEN CAME THE DAWN “First Voters” Club 

Formed For Landon
1 slap above the kid
set .out the stars in

A bruta 
ney that 
broad day ight, an angry voice 
bellowing: 
moxie! 
that crack 
tion?”

Readers, 
What I’m 
the predicament that I was in. 
Here I wad being accused of be
ing Don (Rodin—when I was 
suffering from the bitter shakes 
from the pen of Rodin, 
clear mys< slf, • I go 
search wit 
that my i 
Holmes fur nished me.

Months i gp, Rodin 
first appe 
Scribe. But 
little is rfe 
content of (he article. Now 
a walking 
up pops Rc 
enough for 
ting Rodin 
is on the «t&il. Maybe unknow
ingly, I shall bnpise 
hide of Roqin. 
Reactions o 
ings: The t 
Wall Paper 
gave an orchid to Rodin for de 
voting so much to Waterbury.., 
Beatrice gi

“You got a lot of 
do you mean by 
the

What 
in

youare 
driving.

Youth Sec-

confused at 
Well, that’s

i all the 
eadings of

So to 
into the 
resources 
Sherlock

his 
LD 
ago 
the 
like 

spirit of Draucula— 
c|in. I think that is 
^his week—just let- 
jjcnow that a sleuth

made 
the 
long

arance in
; that is so
i nembered as to

’ Rodin’s 
ditors of 
“Sharps

the

Pen 
the 
and

tender

Slash-
Vilijos
Flats”

res the editors and 
Rodin “skunk cabbage”... also 

lid you say “Orchids 
.,. maybe its rodent

a note..
to Rodin?”
... Must bo a guilty conscience, 
Beatty, for 
name... S 
there’s a r
read anymore... how could he 
know... but 
golo in him.
only laugh, 
just a siste 
1 for Rodin.

I failed to see your 
raussie is sileritl.. 
mor he doesn’t even

I think it’s the gi- 
Sholunas has the 
so the

. Fould
blond is 
ball No.

BanquetEchoes From Laisve’s
New Yorkers contend that a 

Conn, polka 
waltz in N. 
Clem the wc
no was out bf pitch... Beatrice, 
the hostess,! was monopolizing 
.the malė guėsts... The Worces- 
terites mastering the shag... a 
new inrovauon... especially en
joyed by Vyto... Kubiliunas, 
among distant visitors, did his 
usual bit toi liven up the spirit 
of the audience by hiš songs... 
the fine sieging of the sextette 
really held) me spellbound... 
May we have the pleasure to 
hear you again... In all the 
glamour and merriment no one 
noticed the absence of dapper 
Ben Medley!., noticed his Mom 
and Pop, birt we know Hartford 
appreciated Ben’s presence... 
Surprises galore... even Jakie 
wasn’t too tiįred to be present... 
Connie and Anna, victims of the

would make a slow 
Y. • Bunny giving 

rks because the pia-

merriment no one

Ben’s presence

Uš suspicious...

Attention-Special Announcement
Don’t forget that the chorus 

rtehearsal is {to be on Thursday 
evening instead of Friday night. 
All members be present.
Diena is almost 
yes, thS dale iš 
Place: Lithu nian

'cial Announcement 
et that the chorus

Dajnq 
here. Why, 
August 2nd. 

Park in Wa-

118 Mechanic Street 
Pott^Ule, Pa.

July 1,11936 
M’. Hood S. Winker
Pres., Winker Gypsum Co., ’ 
Pcttsville, Pa.
Dear Sir:

I’m writing this letter to you 
account of what just happen- 
to me. I would like your ad- 
e, Mr. Winker, because I 
aw you will uphold justice. I 

ah rays admired your judgement 
d I will surely follow it.
Maybe you forgot me, but I 

shnll always remember 
An 
mo 
the 
High School, 
yov 
gra< 
son 
rig at behind you who clapped 
his 
when 
wonderful speech. My picture is 
on

you wise up’?’ I s; 
and some day I’ll ; 
I was right, wasn’t'I 
er ? I guess I’m the 
one in oua* family.

Well, Mr. Winker, 
the company for a 
there was a strike. '

,y
iriid, “I am, 
snow vou”. 

: Mr. Wink- 
only smart

on 
ed 
vi4 
kn

an

you. 
yhow, to refresh your me- 
ry, Mr. Winker, I’n} one of 

1934 graduates of Pottsville 
You remember 

Were guest speaker on that 
duation night? I’m the per- 
you noticed, in the front seat

hands so enthusiastically 
you had finished your

page 62 in the year book!
T|hat was a wonderful speech 

made that night in Janu- 
All that stuff about loyal- 

honesty and all was wonder- 
Mr. Winker. I remember

you 
ary 
ty, 
ful, 
everything you said because I 
know what you say is right. 
H’s 
present predicament I’m writing 
for 
don’ 
able

I 
dry 
Nor i 
ambitions young men, it seem
ed/ 
$15 
like 
and 
mydelf up. 
portant that is, Mr. Winker,

Oi that salary I supported my 
father and my sister who is old
er than me. 
but 
how 
and 
enov gh. 
only 
prize for being the fastest work
er i

about the speech and my

your wonderful advice. I 
t want to take up your valu- 
time so I’ll be brief, 

landed a position in a foun- 
6 months after graduation, 

e of the other places needed

Guess they were full. I got 
a week. It many not seem 
much but I was ambitious 
preserving and I could work 

You know how im-

It was tough work 
I got used to it and any- 
I remember what you said 

was full of confidence. Sure 
I was working there 

3 months when I won the

It was 
autiful certificate. I hung

ia our* department, 
a be
it up besides my diploma. I said 
to
John: 
somebody!” My father laughed 
at it. 
thing.
High 
loyal 
worked for money. He got kick
ed out for asking for more pay. 
Now! he is too old to get a job

myself, “That’s progress, 
ny. You’re going to i be

He said it didn’t mean a 
But he never went to 

School. Besides, he wasn’t 
to the company. He only

las nothing. My older sis-and
ter ik the same. She was work
ing |n a radio place until they 
laid 
said

her off last month. She 
to me “Johnny, why don’t

terbu '. And we
Chor is from Newark, N. J.

Next week I shall review all 
the s 
to tri

inspects in my ruthless hunt 
ack down Don Rodih.

Shy Homely,.

I was with 
year when 

The fellows 
wanted shorter hours’ and high
er wages.. Now, Mr. Winker, 
y6u said loyalty to thė company 
would pg$ in the end and I 
remembered -arid studk to my 

daunt my 
the big 

i;o me one 
all right,

work. Nothing must 
upward c|mb! Why. 
boss himself came up 
day and said “You’re 
Dawning”, and he pattjed/pie on 
the back. My father 
hardly spoke to rme 
styfke was on. They 
a/scab. They taked ' 
munists and wouldn’t 
pay. That’s gratitude

and sister 
while , the 
called me 
ike Coin
touch my 
for youį,

I didn’t see anything wrong 
with the hours and wa^es. One 
has to sacrifice himself before 
he gets up in the world, doesn’t 
he Mr. Winker? You’re smart 

(Continued on page 4)

S/ienandoaft
Žiežirbos

Well here I am buck' again 
folks, after a week’s vącation 
I’m just raring to gęt Started 
with the Work of “Shenandoah 
Lyros Chorus Cprresjii 
goes “Zang”.—

I.
Picnics

” Here

_ here," picnics there, 
boy'! we’re in for another one of 
those affairs soon ag^ain. We
certainly 
and! our 
energetic? 
talning. .

do have a bice time 
choristers are

in the way of enter-
very

Hot weather seems to be bo
thering quite a number 
011 vzi V* O « (-nlzAM zvn*4-/v I 
on human beings, 
are hoping for a swimi 
ty in the near future.

1 of us. It 
sure has taken quite a,n affect 

The, members

Pres. Pete Grabausk? 
a call for all old as weil

š issues 
„ ------ — _ as new

members to return to rehear
sals as you don’t know what you 
are missing if you don 
rehearsals. We hope all ___
bets will take the hint and come 
back.

t attend
mem-

Good God, Swensons whats the 
Hope it 
got you

\jvuu MUUj vy

matter with you folks ?!
isn’t the weather thatl .

Let’s see"you at rehear
sal soon, huh? (Bring Adelle
both

What only one tenor present ?
Boy Į was he good at the

so.
You cer-

hearšal. I should say 
Chedrs for you tenor, 
tainly deserve credit
vocal ability.

Don’t forgot see ya’al 
even ng at 7:00 P, Jjd 
pl&cė. Till thėn a fond!

last, re- 
Three

or

Friday 
I. Same 
'“adios”. 
TOOTS”

WASHINGTON—The Republi
cans are seeking to get first 
jump on the first voters.

Feeling that it should try to 
get as large a portion as possi
ble of the nation’s younger ge
neration, many thousands of 
whom will be casting their pre
sidential ballot for the first 
time, the big boys of the G.O.P. 
have organized the First Voters 
League. It’s of, by and for Alf 
Landon of Kansas.

That the organizers of the 
new group, which has taken 
headquarters in New York City, 
haven’t come out of the CCC or 
the ranks of the jobless is in
dicated by their publicity state
ment. While by far the largest 
number of young people are 
wondering how larger youth ap-. 
propriations may be passed 
through Congress to help out 
jobless young workers or hard- 
pressed students, the First Vot-, 
ers League is complaining be
cause government expenses are 
too high.

“Such an organization as ours 
is doubly important in this year 
because it is the young voters 
who will bear the brunt of the 
extravagance of the New Deal 
in the next four years”, a typi
cal League statement declares.

Heading the outfit are young 
men, students or recent gradu
ates from some of the largest 
Eastern private universities. 
“We acted entirely on our own 
without any push or power from 
any Republican group or indi
vidual”, Alfred Lilienthal, head 
of the organization claims.

The idea of founding an or
ganization of first voters Was 
conceived on the night of Her
bert Hoover’s speech to the Re
publican national convention in 
Cleveland. It’s first meeting was 
held in the Women’s Republican 
Club in New York City.

Mrs. Žemaitis, Mrs. Marinas, 
and Mrs. Jesulavich for prepar
ing such a sumptuous meal— 
spending the entire day in a 
dreadfully hot kitchen. The 
waitresses also Reserve a great 
deal of praise for the systema
tic way they worked.

SIDE GLANCES: at the Lais
ve Banquet—

Verby and his gang as usual, 
drinking cream soda with the 
putz:— Frank (one of the Broo
klynites) trying to impress—or 
is it scare—the unsuspecting 
Waterbury damsels with- his 
cynicism. (We’re wise to you, 
though, Frank).

Veto Sukackas, Julie and Al 
Yoksza all of Worcester trying 
to master the intricate steps of 
the Waterbury hop—and doing 
right well. (Of course, the ex
cellent teachers had something 
to do withyft).

IDLE RUMORS:
What’s that certain fascina

tion that the Lake at the park 
has? Eve'ryone walks down to 
see the water. Even some of 
the New’ York guests were swept 
up by the lure—

Our little Burkie spent last 
Saturday nite at a party sitting 
all by his lonesome enjoying the 
company of his pipe. Slipping, 
eh Romeo ?

Christopher Morley once said 
that high heels were invented 
by a small woman who was 
kissed on the forehead. What 
say, Stačia, was he right?

A Hartford hearse has been 
seen bearing the license plate 
“U-2”. No wonder you Hart
fordites, are so cautious. 1

Waterburio Žvakė

Nominations for hanging:
Those choristers that come in

to rehearsals at 8:30 and 9:00. 
(I thought there was a rule 
against it).

Those chorus members who 
were supposed to help at the 
banquet and didn’t; and DON 
RODIN.

CHEERIO

Our cooperative system in 
writing for the Youth Section 
turned out to be a complete 
flop so I’m taking it upon my
self to write again. Our chorus 
correspondent comes in to see 
me every day and inquires, “Oh, 
dear, What can I do to-day?”— 
but when I tell her to write for 
the Youth Section she immedi
ately remembers some forgotten 
task.

Saturday nite the Lithuanian 
Park was the scene of a gala 
affair held for LAISVE’S be
nefit. I’d like to take this op
portunity to thank all the out-, 
of-town guests who came from 
far and wide to lend their sup
port. Especial thanks to those 
guests who helped make the af
fair a success with their varied 
musical programs—Shelley With 
her Aido Chorus Ensemble from 
Brooklyn, N. Y.—I. Kubiliunas 
from Boston—and V. Sukackas 
from Worcester. A great deal 
of credit is due to Mrs. Strauss,

SR

DETROIT, MICH.
The 4th of July week-end at 

Terza’s was a big success. Most 
of them now have a bad case 
of sunburn and lack of sleep.

Seems that the most popular 
saying of Joe. A. is “Fake, fake. 
I got gypped”.

Things that were heard in the 
barn Saturday nite:—“Get your 
feet off my face. Shut up. 
Whose stepping on me ? Where 
is my pillow? Where is Wal
ter? How dry I am. Who has 
that flash-light in my face? Go 
to bed. Where’s th,e cat? Don’t.

The high diver/ Al L. kind 
of missed the hay stack and 
gnawed the floor. A

Talk about nit A^its, the lack 
of swimming suits caused Serve 
to dive in the waiter with his 
clothes on.

Joe B. modeling ^Ginger Rog
er’s” slacks.

The handsbme Tony P. and 
Laura G. seem to hit the spot.

The Hick.
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Soviet World is for Peace
The soldiers of the United States 

as the blue-clad sailors of the navy 
green cloth id marines, are for the 
sons of wclkers and farmers. They 
to enter the aYrny or navy because thoy were dazzled 
by the glanrorous advertisements whic 
waii, of ’round the world cruises, of le 

These> a re the farmed forces which 
of America hold in readiness to invad 
in the seąjrci for new markets, for ad< 
of profits* j "" 
are used tą 
Central AhJ 
heel of Wai 
used <to suppress the workers and fi, 
struggles for better conditions.

Under 
pon for destruction.

Our Soviet America, living in brotherly union 
with the Union of Socialist Soviet Republics of Rus- 

tever othei’ Soviet countries would be in 
n, would not need armies

to enter the

Army; as well 
and the olive 

most part the 
were compelled

jThese' are the soldiers a 
(keep the Cuban, the Phi 
tican workers and farmers 

fli Street. These are the

11 spoke of Ha- 
arning a trade, 
the capitalists 

e foreign lands 
ditional sources 
[nd sailors who 
lippine and the 
under the iron 

military forces 
irmers in their

pitalism the army and navy is a wea-

with the Ųn 
sia, and whs 
existence the 
invade foreign soil. It twould not need an army or

and navies to
mvaue loreign son. 11;-would not need an army or 
navy or. A Rational Guar^d to keep down the struggles 
of the wbrkc rs and farmers—its own į > 
pie who rule

The poli iy of our Soviet government would be a 
policy of peSce-^-of Socialist constructic

If, despite this, there were still 
countries'which, had wolfish designs 
force of arn’s to attack our Soviet land in order to 
restore the rule of capitalism, we w 
own, our Soviet, our mighty Red Arm

, ; ' •
; .Need No Instruments of War

eople, the peo-

n.
some capitalist
and hoped by

ould have our 
y.

i Since we cbuld rely on the aid of t 
of other Spvieį countries, we would net need a very 
large army ur navy, 
ers and worker's, whose energies and 
and produce 
today becaus 
war purposes, would be ;Used to grow 
clothes, to work machines. The enonInous sums of 
money spent 
to build engines of death ahd destruction—would be 
diverted into

But if it 
and Navv, h 
and navy

The sol

le Red Armies

The thousands o

‘ socially necessary thing): 
b the capitalist countries

• f young farm- 
bility to work 
s are wasted 
need them for 
food, to make

to keep up the army and navy today—

Socialist channels.
were still necessary to hav<
•w different it would be from the army 

todpy.
ers and sailors of our Re<jl Army would 

be soldiers of peace in uniform.
the same rig]
and farmer L
their people iri the cities or on the farms as they are 

e contrary, they would ha 
workers and farmers.

e a Red Army

The 
hts and privileges which 
as. They would not be s

:y would have 
every worker 

uparated from

I.

■<

į

-7

-t

t

•W

today. On.tl 
ties with the

ve the closest

True Enough

By H. K.
The reason, Charlie Chaplin adopted 

put over, fiw comedy is that when he we s, bursting in
to vaudeville in England, folks in the Ii< 
Coidn’t understand his thick Cockney ą<<

put over
1pantomine to

lorthern cities 
cent; when he 
e switched totried to get off funny talk. So Charli 

a mimė in self-defense.
The giraffe can see behind itself without turning 

its head.
Just before receiving the red hat, a 

ed Cardinal bends his knees three timi 
Pope, kisses 1 
the' kiss of peace from the Pontiff, w.l 
red hat on the candidate’s head.

Today’s iavorite, culled from a c 
First Drunk—
—“Yeah”. >Fi "st Drunk—“Thanks”.

The average citizen of the United 
severity-one days a year to pay the direct and indi
rect taxes levied on him. 1

is foot and then his hand

Say, know what it is?”

newly creat
es before the 
then receives 

10 places the

allege comic:
Second Drunk

States works

i

THE STUFFED SHIRT TRIBE

•5

“I suppose that’s all you people lave to do in your
spare time.”

OP

for

po t4 „

A Letter f rom a CC€ Boy
A leter from a CCC boy

Hasn’t it takenThe C.C.C. is a grand institution 
the restless, unemployed youth off ;he streets Hasn’t 
it put boys among healthy surroundings? 
they learning useful trades under 
leadership ? Well—maybe. These 
ters of a formėr Newark Sietyne Chorus member 
are self-explanatory: 

April 27,- 
found out. 
ed neatly, etc., opr else extra duty, 
each afternoon at 4:45 for revelry 
again. If we leave camp without 
fine. 
In 
or

Aren’t 
wise and inspired 
excerpts from let-

The discipline is 'pretty hard, as I * 
One must be shaved, hair-combed, dress- 

We must report 
or else extra duty 
a -pass, $1 to $3

If one is caught sitting down at work—D. D. 
other words for every little thing there is a fine 
extra duty. j

“We work oiit in the forst felling trees, blowing 
stumps and rbeks with dynamite, making bridges,

!S, etc. We work
up ! _
dams, roads, laying telephone line 
from six to eight! hours a day and nave to work hard 
with’hardly any rest on three sandwiches for lunch— 
one jelly and two baloney. The work is dangerous 
as one little slip means a roll down a cliff or moun
tain side from 500 to 5000 feet in 
hurt it’s not the government’s faulno mattęr what 
happens. All one gets for death is what the Army 
Regulations provide under the Laws of Congress.

“There aren’t any M. P.’s (military Police) in 
town as we are allowed out of camp only once a week 
(but President Roosevelt says that the camps are not 
ritilitary in character.—Wolfe). Fo:į everything there 
is a whistle, a gong or bugle, lef 
prison camp. When we pat we ar 
no food is wasted; when we work we are guarded so 
that we keep working; when in can: p we are guarded,- 
even in town we are guarded by sergeants, etc. (Pos-

height. If one is

;-face, etc., like a 
e guarded so that

Page Three

The Camera Eye i
ES3&MI

Bert Wheeler is building a hotel in Palm Springs* 
Anne Shirley, 18-year-old star, has a beautiful 

contralto voice.
William Powell, reheasing for “The Ex-Mrs. 

Bradford”, was laid low by a direct vase hit scored 
by Jean Arthur.

Ginger Rogers, growing younger each day, wag 
chosen as the sweetheart of Sigma Alpha Epsilon Fran 
ternity in California.

Sylvia Sidney is an ardent knitting fan.
Cecil DeMille, collector of antique firearms, has a! 

pair of inlaid duelling pistols, made by Louis XlV’a 
armorer.;

Madeleine Carroll is an accomplished horsewoman, 
golf player, polo player, swimmer, tennis player—oh 
yes, she also acts...

Ivan Lebedeff wears his monocle offstage as 
well as on.

“Hit Your Arcs” means for the electrician on the 
set to turn on his lights, in studio parlance.

Bald heads gleam like headlights in the strong* 
lights, of a studio set, so shiny pates are annoitted 
with greasepaint and po.wder.

Myrna Loy has a ’positive passion for greenj 
dresses. , j

Henry Fonda would rather be a newspaper maiX 
than an actor.

Mary Bolandi has forsaken the footlights of the' 
stage forever, henceforth she will appear in films 
only. '

John Halliday’s son, John Jr., has traveled more 
than 28,000 miles by boat.

Preston Foster caulks his own boat, whatever} 
that means. :

Girl players, appearing in “Girl’s Dormitory”, wh0 
had to take up fencing during the course of the flick:-* 
er, are now sticking to that sport in earnest because 
they fjnd it keeps their waistlines down.

And Charles Collins, reheasing for “The Dancing} 
Pirate” was pinked (hit to you) five times in a fene* 
ing sequence.

Fred Astaire creates a new dance, “The Swing 
Waltz” in his latest picture.

Robert Woolsey smokes as many 
while making a picture.

Jack Oakie has just purchased a 
nursery.

Luise Rainer, dainty st^r, eats raw
Cuba has put such a high tax on American film \l- 

exports to that Country that distributors threaten tą 
discontinue shippmg pictures there. ’ Į

A group of British financiers have made a bid | 
to buy out United Artists’ studios in Hollywood, thus 
making a _ step forward in the intense struggle. for >; 
film supremacy by British and American film in* 
terests.

The Warned Brothers are aging daily: first Jim* 
my Cagney walked out on them, then Pat O’Brien ■ 
and now Bette Davis. Only in the last case, itfs-f-- 
killing them. They were making a color picture | 
starring Miss Davis, when she walked out and there 
stood the expensive color cameras accring mortgages 
hourly. For the cameras cannot be bought, bbt are | 
hired by the day. 'f

_ S’ 4 v
Victor McLaglen, Hollywood fascist, was speaking A 

into the mike at a recent movie premiere when some I 
brave soul started expectorating disapproval of his J 
fascist learnings. In a quandary, McLaglen cut short . 
his speech, dashed off in vain to catch the culprit.

as 700 cigars

home with a

frankfurters.,* v

t

sibly a new method of developing character.—Wolfe)* 
“The fellows in this camp are from 14 to 34 years 

of age. Most of them are from 14 to 18. Just like 
a child-labor camp. One or two have died already

Continued on page 4)
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NATIONAL CONVENTION WEEK
• A- 1 t ■ ■

575 JOSEPH AVENUE, ROCHESTER, N. Y.Convention shall be held in gedeminas hall, 575 Joseph avenue, rocb 
ALL BRANCHES MUST BE FULLY REPRESENTED!

naTl track & field meet
' AUGUST 160

Walnut Inn Athletic Grounds
; Scottsville Road Rochester, N. Y

Lbs NATIONAL convention 
' AUGUSTlfth 
GEDEMINAS HALL

575 Joseph St'rMt Rochester, N. Y.

NATL YOUTH CONFERENCE’
AUGUST 19th

GEDEMINAS hall
57ŠJotedhŠtreet Rochester, Ni Y
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You Should Know Conn. ALPMS. Choruses
By BEN MEDLEY

NEW HAVEN, Conn. July, 13 
—LAST 
youth sect 
the unsuspected surprise of hav
ing with t 
two of our 
New Havep’s columnist suspi
ciously graced the pages with a 
description

WEEK’S ISSUE of the 
;ct|on brought with it

s in these columns 
former contributars.

Must Be Revived
(Continued from page 1) 

E N COUR AGE INDIVIDUAL 
CHORUS DIRECTORS TO 
HOLD CONDUCTOR’S CLASS
ES, 
been 

: t
description of that group’s trip 
to the Laisve picnic in Maynard 
while Hartford’s columnist got 
gossipy abdut their trip to Lais
ve picnic ih N. Y.| Y’know it 
wouldn’t be a bad idea if you 
kept it up... just to let us all 
know that you haven’t forgotten 
the readers who like to read 
about your

WHILE 
haunts of PUCKLAND enjoying 
the Hartford
Saturday evening, Waterbury to- j 
gether with Brooklyn and Mass, 
were stepping it up at thę mid- 
night party that was being\held 
at Lakewopd Park. It wa 
successful affair from hea 
that managed to reach my 
and I wonder if the Broo 
folks enjoyed its share of 
famous “Connecticut Hospitali
ty”.

TO BE jTHOUGHT ABOUT: 
Why Hartford can’t arrange its 
affairs so ^hat they do not con
flict with those of other cities. 
Twice now they have muscled in 
with a pienje of their own when 

city had already ar- 
This last picnic of 

is a splendid ex
one representation 

by Hartford due to 
at they had a picnic

. doings.
SOMEWHERE ih the

Chorus’s picnic

a 
ay 
ar, 
lyn
the

some other 
ranged one 
Waterbury 
ample; not 
was made 
the fact the.. __  „ r___
of their own, while all other ci
ties were present in one way 
or another.!*

I MISSED DON RODIN last 
week. I thought it was to be a 
weekly feature of the paper ? 
Come on give the readers a 
break, extend, that initial ap
pearance to permanancy.

WITH OUR NEW WRITERS, 
by Graf Ernest and his aspir
ing group of writers seems to 
be making quite some headway 
in the columns of the youth 
section, 
to the 
respect pf |he readers apprecia
tion to thejse new writers who 
are attempting something new 
in the realm of creative writing. 
Keep it uj Graf, you’ve got 
something.

It is a new addition 
paper and deserves the

Not one such class > has 
organized yet.
was also stipulated to ini- 
a system of educating the 

•sonel of the chorus as to 
meaning of workers’ chorus- 

and 'activities—which like the 
re^t remains a dead resolution.

A closer cooperation was to be 
med between various chorus
in presenting plays, operet- 

, etc. This seems to be the 
y resolution that has been

a few weeks away. What pre
parations are being-fnade for 
it? A prize is to be given to 
the chorus presenting, the best 
performance at the district af
fairs during the summer. Dai
nų Diena will be an opportunity 
for each group to display its 
ability. Who will win 
this summer?

IDS Convention & Sports 
Meet Only A Month Away

Then Came The Dawn

the prize

tiate 
per 
the 
es

A Letter from a CCC Boy
(Continued from page 3) 

from some sort of spine dis
ease”.

for
es 
tas.
orih
attempted and. at that, rather 
urn
presented Tamyla in New Ha
ven during the winter and in 
•tun

successfully. '’Vilijos Chorus

n New Haven was to present 
one of its plays here but I be
lieve, 
Committee’s negligence, this ex- 
chf:

Another very important issue 
is contributing to the Meno Sec
tion of Laisve, 
the 
utii 
est 
—and 
tha 
in 
I v: 
ter 
that the rest of the choruses 
would know what’s what.

Dainų Diena, the biggest dis
trict affair of the year, is only

due to the Waterbury

nge was never made.

That section is 
re for our benefit, so why not 
ize it? It’s one of the strong
bonds between the choruses 

you could readily see 
t there is very little contact 
our district. Especially would 
rge Bridgeport and Manches- 
to do a bit of writing so

CAUTIOUSLY THE TIME 
approaches for the LDS conven
tion in Rochester and the Olym
piad that is to mark the ad
vance of the LDS. We all should 
be planning how we are going 
to represent our branches and 
youth clubs at this confab and 
how we are going to represent 
ourselves in the sport meet that 
will 
nian youth movement, 
we 
elapsed so fast we will not be 
prepared for either of the oc- 
casi 
ing 
not 
nutd.
pare for the convention and the 
Olympiad and not at the last 
minate ,so let’s hear about your 
plans in the press.

we are going to represent

make history in the Lithua- 
Before 

know it, the time will have

pns, unless we are all work- 
pn plans for the events and 
putting off for the last mi- 

Nbw. is the time to pre

“Recreation is supplied by 
baseball and boxing, also ping- 
pong, tennis, and whatever you 
call that thing with the feather-, 
ed top (Badmington 
We are allowed to p 
pong providing we havį our own 
ball. We can play tennis pro
viding we supply our Awn rack
ets and balls. So the recreation-
al activities are out 
us”.

—Wolfe), 
ay ping-

(Continued from page 2) 
and you know what I mean.

For the last year I worked 
harded1 than ever. It was about 
time ‘ I got advancement, I 
thought. My father was sick 
and my sister didn’t get a job 
yet. (Guess she didn’t want one 
anyhow. You yourself said 
there’s plenty of opportunity 
around). My sister just laughed 
scornfully when I told her this.

Well, Mr. Winker, about a 
month ago I was working like 
always when the foreman calls 
me into the office. I said to 
myself maybe it’s promotion. 
Boy was I glad. He lays his 
hands on my shoulder gently 
and says “Sorry, Dawning, but 
you’ll have to go. Things are 
slow around here. We’re just 
keeping the older workers on till 
things pick up”.

“What? After all this slav
ing I’ve done? You’re throwing 
me out? I’ve got a family to 
support. You can’t do this to 
me”. But I went, all the same.

Say, Mr. Winker, after all 
that ambition, loyalty, etc. etc., 
you fed us, do you think that’s 
fair? I did what you said. It 
failed. I don’t know what to 
do now. I can’t find another jobA 
Everyplace I go it is “No”. 
This stuff about getting ahead 
is all bunk, Mr. Winker, and 
you know it. You certainly can 
fool the dumbells but not me! 
My father and sister were right. 
It’s all baloney.

A former believer, 
John Dawning.

P. S. I’m going to join an Un
employment Council. These peo
ple mean what they say and visa 
versa.
you!

(Continued from page 1) 
est Lithuanian Fraternal 
ganization in the country. ' 
convention will continue its I 
sions through Tuesday.

1
National Youth Conference

On • Wednesday morning, Au
gust 19, young people will have 
their say. They will discuss the 
problem of expanding the youth 
section of the LDS even further 
than it is today.

All delegates will participate 
in the. discussion, after our Na
tional Youth Committee’s Secre
tary will make his report, re
viewing our activity in the. past 
two years. No doubt, he will 
cite the gains made by our or
ganization, and the losses. He 
will cite the errors which were 
made by the National Commit
tee, and by the branches, in 
view of improving the situation. 
Finally, the National Youth 
Conference will adopt what re
solutions it will think fit to 
adopt, elect the next National 
Youth Committee and make its 
request to the general conven
tion of the LDS to approve 
them, and doubtlessly, it will.

On August 20th, the final 
sessions of the LDS General 
Convention will be held. All 
business not taken up as yet, 
will be, and all proposals of the 
youth conference will be voted 
upon. Many questions and prob
lems are facing our organiza
tion.

or- 
The 
ses-

4

h most of

8 Sunday
e on this
boys like

cases, the
eals. Ek-

ifeers

May 26—“Today i 
and we are fed twic 
day, They feed the 
dogs and, as in all 
officers get 
ample:

! Boys 
Stew 
Iced water ________
Bread ( no but-Bread, jam 

ter or jam) butteę 
No dessert 
Potatoes

“We had fish Frida^. 
to prepare 
boxed cod-fish. 7 
it had been taken 
sewer pipe. For 140 
or rather we used twelve pounds 
of fish and about eigh 
of flour and water...”

Karl >Volfe

special

Roast Beef 
Lemonade

and—, . „— ----
butter

Pudding & fruit 
Potatoes & salad 

I had 
it. It wis salted, 

It smelt as if 
hen cjut of a 

en they

y quarts

^ CHILDREN KILLED IN 
STREET—PLAYGROUND 

CLOSED
NEW YORK — The school, 

playground was “too small”. Of
ficials closed it. As a result 
three children have already been 
killed while playing in the street 

the padlocked Recreationoutside 
ground.

Perfect Egoist

school,

Lips that touch liquor 
never touch mine”.

“Your lips?”
“No, my liquor”.

(( shall

Many youths, no doubt 
how to improve 
the LDS. The 
be the place to

have ideas on 
thb activity of 
convention will 
clear them up.
A Good Time Also Scheduled

Besides the convention itself, 
a good time is planned by the 
convention arrangements com
mittee. Short speeches will be 
given Monday night by promi
nent Lithuanians attending, and 
on Tuesday Night, the LDS 
National Convention Ball will be 
held. This is the ball for which 
tickets are being sold all over 
the country, and where prizes 
will be awarded on the admis
sion tickets.

Going further, we find a 
Beach Party to Lake Ontario 
will be held after the Youth 
Conference Wednesday, and a

BL AXE St!

They’re not snakes like

High Explosive
“What caused the explosion at 

your house?”
“Powder on my coat sleeve”.

farewell affair on Thursday. Be
sides this, there will be a great 
many interesting sights to see, 
and many new acquaintances 
made at the convention and the 
Youth Congress.

Many youth are planning to 
spend their vacations in Ro
chester, and attending the con
vention as guests, besides the 
regular elected delegates.

BY HAROLD MAGCCM

.7

|F UPSTART 
WON’T COME TO

OUR TERMS-

SO THESE ARE YOUR DEMANDS!!
I ... ALL I CAN SAY IS -

GO BACK to your -;:$«>zA7vv.eTY-Bi-ANv<.
UNION AN' TELL TH ENA THEY CAN STRIKE!!

ON

ur7\P into anything 
WE'LL BE!

. SORR' 
FOR ’!

UPSTART
HAS

TT
<f

• FPcdmie

■o! 
•j

PRES

UPS 
e\ 

COMf 
APPC 

X 
Tl 

SPE 
MEE

E FINAL 
DTlCE 
OF 
HE 
H.ON 
IS 
ENTEO 
ro 
TART 

r. A 
aittee 
• INTEO 
į 

Cl AU 
TING-

ACCEPTING
ANY

TERMS? OUR FINAL 
notice!.,.

WHAT SHALL
OUR NEXT

MOVE

D ON - 
FAST!’.

like A 
RAILROAD MAN1.

YOU ANYWAY?

LISTEN. BOVS’.

NERVE
YOU WAS

BOASTIN'
ABOUT?

THINK THIS 
OVER-*.’.

LIAS 
MOOPV

thought

IT OVER AN'

Ik OUR ONLY
HOPE d

GO 
UNHEEDED
/ AfNO

THE UNION 
VOTES

strike!



Ketvirtad., Liepos 16, 1936 LAISVE Puslapis Penktas

“Laisvės” Jubilejinis Piknikas Maynarde Rochester, N. Y ir St. Clair Ave. Kelionė kaštuos tik 
30c į abi pusi.

Komisija.
(166-1G7)

Liepos 4 dienos rytas atro
dė ‘paniuręs, apsiniaukęs, atro
dė į lietų ir buvome nusiminę. 
Rugojome ant gamtos, kad 
mums rengiasi iškirsti šposą. 
Bet devintą valandą nusiblaivė 
ir saulutė išlindo iš po debesų, 
kaip motina. O mes, iš džiaugs
mo, nebežinome nei kaip link
smintis.

Štai 10 valanda ir milžiniš
kas busas atšniokščia. Visi su- 
lendame į vidų, o musų kapito
nai (Paulenka, Daugirdas, Ka 
sonas, Mikalopa) tik laksto, ra
gina, kad tik greičiau nuvažiuo
ti į pikniką. Busas pradėjo ris
tis link pikniko. O mes, 40 ypa
tų, senų ir jaunų, moterų ir 
merginų, džiaugsmo apimti, 
traukiame dainas, kas kokias 
mokame. O, kiek ten smagumo, 
rodosi, vienos šeimos vaikai!

Štai ir garsioji “Laisvės” iš
kilmė. Jau keli busai buvo at
vykę. Mes, lowellieciai, džiau- 
giamiesi, kad musų busas di
džiausias ir gražiausias. Bet 
žiūrime, kad atprunkščia dar 

* keli baltnugariai.
Ir svietelio! Tik birzgia ma

šinos, lyg bitės, užpildė didžiu- 
-lį parką. Klausiu savo drau
go, kiek čia galėtų būti mašinų. 
Sako, “tūkstantis, gal du”. Su
tinku. O kiek busų? Nagi, skai
tome. Suskaitome 20. Dabar 
j ieškome eksperto, kad sužino
tų, kiek žmonių. Klausiu pas 
vieną, pas kitą. Kas gi čia gali 
suskaityti — tai jūra svieto!

Visi sutinka, kad šiemet pik
nikas didesnis, skaitlingesnis 
apie dviem tūkstančiais, negu 
buvo pernai. Bus tarpe 9 ir 10 
tūkstančių.

O kiek čia smagumo. Sueinu 
savo pažįstamus, kurių nebu
vau matęs per desėtkus metų.

Šiemet patarnavimas buvo 
geriau sutvarkytas. Viskas ga
lima gauti greitai. Man patiko 

' usteriečių stalas. Atrodė, lyg 
veselijos butų: visokių valgių, 
kad net seilė varva bežiūrint. 
Lawrencieciai, hudsoniečiai, us 
teriečiai smarkiai dirba šiame 
pokilyje. Beje, čia puikiai da
bina ir visų akį traukia mote
rų rankų darbas — tai nor- 
woodiečių lovinė antklodė.

Koncertas. Pirmas dainuoja 
Worcesterio choras. Gardnerio 
choras nedidelis, bet smarkiai 
dainuoja. Mergina choro diri
gentė. Ant galo užtraukė trys 
chorai — Norwood, Bridgewa
ter ir So. Boston. Vadovauja 
Jermalavičiutė. O 'tai buvo ko 
pasiklausyti, net visas parkas 
skambėjo.

Prakalbą sako Mizara. Se
nai buvau girdėjęs jį kalbant. 

’’Tai ugningas kalbėtojas. Jis 
kalbėjo apie Amerikos Lietuvių 
Kongresą ir jo darbus. Jis sa
kė, mes darysime viską, kad iš
gelbėjus Lietuvos liaudį iš po 
Smetonos fašizmo; organizuosi
me bendrą frontą, remsime fi
nansiškai Lietuvos žmonių ko
vas. Sakė, kad bus bandoma 
pasiųsti Lietuvon komisiją išty

rimui politinių kalinių padė
ties; reikalausime atsteigti de
mokratinę tvarką. O jeigu rei
kalavimų neužtenka, tai Lietu
vos žmonės nutrenks Smetonos 
diktatūrą. Minia karštai svei
kino jo kalbą.

Garsiakalbis buvo geras, pra
kalbos ir dainos girdą jos visam 
parke.
Jau devinta valanda, vakaras, 

bet dar niekas nenori važiuoti 
namo. Mat,-žmonės negali at
sigėrėti tokia demonstracija ir 
nenori skirtis su draugais' ir 
pažįstamais.

Važiuojam namo > pilni "pasi
tenkinimo — važiuojame dai
nuodami ir džiaugiamiesi, kad 
“Laisvės” jubiliejinis piknikas 
taip pukiai pavyko.

Griaustinis.

Shelter Island, N. Y.
Liepos 4 d. didelė nelaimė 

patiko draugus Spyčius. Išėjo 
pasimaudyti visa šeima ir dvi 
mergaitės atsiskyrę įbrido į 
vandenį. Vandens smarkus 
traukimas atskyrė vieną nuo 
kitos. Adeliutė, 12 metų am
žiaus, prigėrė. Agniutė kiek 
turėjo pajėgų ją gelbėjo, bet 
neišlaikė ir turėjo paleisti į 
baisios mirties nasrus.

Nelaimingos mergaitės kū
nelį surado tik 8 d. liepos— 
visą žuvų apkramtytu ir van
dens aplamdytą.

Vietos žmonės draugus Spy
čius labai atjaučia šioje bai
sioje nelaimėje. Sukolektavę 
kiek pinigų nupirko gėlių bu
kietą ir prisidėjo prie palaido
jimo.

Joseph Jackim.

Philadelphia, Pa.

Užkvietimas Delegatams 
Artistams

Senu G. W. Norris, repub- 
likonas liberalas, sakosi 

rinkimuose remsiąs 
Rooseveltą.

Mirė Drg. M. Valentas

Liepos 14 d., 1936, 1:30 v. 
po pietų mirė drg. Mykolas 
Valentas, J. Bimbos uošvis.

Valentas buvo jau apysenis 
žmogus, bet dar tvirtas. Pas
kutinius keletą metų dirbo py
ragaičių šapoj. Mirė labai 
staigiai. Apsirgo 12:00 v. die
ną, o mirė 1:30 v. p(? piet.'

Drg. M. V. kaip ir visa jo 
šeimyna, buvo laisvų pažval- 
gų, linksmo ir draugiško būdo 
žmogus, todėl visų giminių ir 
pažįstamų buvo mylimas. Ve
dė santaikingą gyvenimą. 
Nors jis pats skai^t nemokė
jo, bet apšvietą labai mylėjo, 
todėl savo gyvenimo draugę 
prašydavo balsiai jam skaity
ti “Laisvę.” Taipgi, kaip mo
raliai, taip ir matarialiai rem
davo darbininkišką judėjimą, 
todėl labai džiaugdavosi dar
bininkų laimėjimais ir S. R. 
pasisekimais.

Drg. M. V. bus palaidotas 
liepos 17 d., 10 vai. ryte, Oak
land kapinėse, Frankford, Pa. 
Drg. M. V. guli pašarvotas 
1314 So. 51 St., Philadelphia, 
Pa.

Draugė W. Valentienė ir vi
si vaikai, prašo visų giminių 
ir pažįstamų kaipr* iš Phila- 
delphijos, taip ir iš kitur, ku
rie tik galite, atsilankyt į šer
menis ir palydėt į kapines.

Drg. M. V. paliko didėliam 
nuliūdyme savo gyvenimo 
draugę, tris dukteris (visos 
vedę ir gyvena Amerikoje) ir 
du sūnus Amerikoje, vieną So
vietų Sąjungoje ir vieną; Ar
gentinoj. Lai būna tau lengva 
šios šalies žemelė ilsėtis am
žinai. Liūdim netekę teisingo 
ir gero darbininkiško judėji
mo rėmėjo.

J. Biinba.

Berlynas. — Nazių val
džia neįleidžia į Vokietiją 
jokių judamųjų paveikslų, 
kur rodoma žydai bet ko
kioj rolėj. Uždraudžia taip
gi visus judžius, prie kurių 
pagaminimo prisidėjo bent 
vienas žydas. ”

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 17 d. lie
pos, 7 vai. vakare, L. U. Kliube, 41 
Berkeley St. Visi nariai privalo da
lyvaut, nes turim daug dalykų ap
svarstymui. Taipgi bus išduotas ra
portas iš “L.” naudai pikniko. Taipgi 
daugelis narių dar nėra užsimokėję 
duoklių, tad dalyvaukite ne vien tik, 
kad organizacinį darbą atlikus, bet 
kad ir duokles užsimokėtumėte.

Org. M. Dvareckienė.
(165-166)

0 ■P
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdjrbimo.
Taipgi Patarnaujame Ar Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

PITTSBURGH, PA.
APLA pirmas apskritys rengia ju- 

bilėjin; 25 metų sukaktuvių išvažia
vimą. Tai bus paminėjimas APLA' 
kuopų ir “Laisvės”. Išvažiavimas 
įvyks gražioj Stefonik farmoj, Patonti 
St., 1 mylia nuo Wilmerding. Puiki 

D'indoi j LDS jaunuolių orkestrą grieš viso-1 
c ’|kius šokius. Taipgi bus gerų kalbė- 

. Pikniko pelnas bus skiriamas 
spaudai ir kitiems darbininkiškiems 

I reikalams.

atai artistai-Draugai deleg 
artistės.

Jums visiems 
kad šiame Seimę buš“ duoda
mas koncertas 
rugpj. 18 d. Tad, mūsų m any-1 įojų. 
— — delegatai-artistai----

vienu išėjimu

yra žinoma

mu, jeigu
prisidės nors su 
su pora dainų, tjai padarysim 
įvairią programą, 
atmintyje visų d 
trie manote

kuri pasiliks 
elegatų.

da lyvauti
gramoj, tai praneškite Anna

Kviečia Rengėjai.
(166-167) Stephen Bredes, Ir

To

Ka- 
pro-

StW ns end 
Pažymėkite,

Pultin, 186 
Rochester, N. Y. 
ką duosite programai ir kas 
turės akompanuoti, 
savo akompanist 
chesterio komisija turės parū
pinti ?

Rochesterio akompanistams 
prisiųskite gaidas 
pirmiąus.

Turėsite 
ą-tę ar Ro-

nors savaite

Komisijos Narys.

LICEN SĖS
BEER WINE LIQUOR

Wholesale
NOTICE is hereby giver that beer 

issued to the 
■stall under 
Law.
Address

numbers have been 
signed to sell beer at r 
coholic Beverage Control 
License No. 
A-3088 

3089 
3090 

H3091 
3092 
<M77 

M478 
4479 
4480 
4481 
4482 
4483 
4484

Retails
license 
undeil

the Al-

Store
Third Avi. at 73rd
Third Ave. at 76th 
Third Av

Fifth Av<

st. 
st. 
st.

GARDNER, MASS.
Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 

rengia didelį pikniką subatoj ir ne-| 
dčlioj, 18 ir 19 dd. liepos, Lietuvių 
Parke, W. Broadway, prie puikaus 
ežero. Subatoj grieš šauni Joe Peter’s1 
orkestrą, įžangos nebus. Piknikas 
prasidės abi dienas nuo 1 vai. polį 
pietų ir tęsis iki vėlumos. Kviečiam1 
visus lietuvius dalyvaut, ir atsives
kite savo draugus. Visi būsite užga
nėdinti. Komitetas.

(166-167)

SHENANDOAH, PA.
Korn. Partijos Lietuvių Frakcija 

šaukia svarbų susirinkimą nedėlioj, 
.19 d. liepos, 2 vai. po pietų, Na jaus 
svetainėje, 302 S. Main St. Visi na
riai ir pritarėjai dalyvaukite, nes! 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Pavieniai mes draugai nega
lime visų svarbių darbų atlikt, tad 
visi bendrai turime sudėt spėkas ir 
tuomi galėsime visus svarbius darbus 
sėkmingai atlikt.

Sekr. A. Žemaitis, i
(166-167)1

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

B

Kviečiame pažįstamus, užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

i JOHN’S CAFETERIA Į
Į 952 Mass. Ave., Cambridge, Mass. Į
į Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus. į

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

4486
4487
3104

3105

3106

3107

3108
3108
3110

3111
3112
3113

3114
3115

3116
3117

3118

3119

3120

3121
3122

3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
8131
3132

3133
3134
3135

3136

3137
3138
3139
3140 
3141 
3142

3143

3144

3145 
3146

3147

3148
3149

3150

3151
3152
3163
3154
3155

3156
3157

3158
3159

3160

3161
3162

3162

New 
premises

7310
7610 
9122

165 Fifth Ave.
5811
7909 Fifth Avc. at 79th St
356 Sixth Avc.
5401 Sixth Avc
6O'X> Seventh A' 
100 Seventh A

251 Seventh Av
347 Seventh A”e. at 10th St.

2221 2____I'.. Are. at 53rd St.
8409 Seventh Ave. near 84th 

a____ 221:. :
Rogers Avr. near Lincoln Rd.
Rogers Av 
Albany Avė.

Kingston A'

Kingston

o. at 91st 
at Lincoln Place.

. at 61 st ------.. t:::_ 21.
at 5th Street.

■. at 54th St.
'c. near Lincoln
re. near Union 
e at 5th Street.

Street.

Pi.
Pi.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie

Stillwell Avenue-
Season Lockers tik

už $5.00

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia didelį ir sma-; 

gų pikniką 30 d. rugpjūčio (August), 
Laudeman’s parke. Tad prašome vi-j 
su kitų organizacijų nieko tą dieną! 
nerengi, bet skaitlingai dalyvauti 
mūsų piknike. Paremiant mūsų pa-: 
rengimą—užsitikrinate sau, kad ir 
mūs nariai parems jūsų parengimus!

i Komitetas.
(166-167)j

Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių.

.re. at 53rd St.
'____ _____ ? /.j (
■e. near 12th St.

p. near Church Av. 
near St. John’s 

Place 
vc. near St. Mark's 

Place 
Ave. near Sterling 

Place 
. near Green Ave. 
3. near Green Ave. 
ve. near St. James 

Place

5224 Seventh A
c.22
1123 Eighth A
452
806

272

137

235 —___

395 Classon Avc 
Classon Av 
De Kalb A

Reid Avc. near McDonough St. I
357 Tompkins A'c. near Madison St.

395
334

300

st.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
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, Hemorrholdų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Galimas, 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 įūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Įst. virš
25 metai

ALDLD II Apskričio Kuopų į 
Sekretoriams

Grąžinkit Pikniko Tikietus ar 
Pinigus

Draugai sekretoriai, visi greitai su-i 
grąžinkit apskričio sekretoriui že
miau nurodytu antrašu pikniko t/ikie- 
tus ar pinigus, nes mes norime su+ 
vesti greit atskaitą ir rengtis prie 
antro pikniko, “Laisves” naudai, ku
ris įvyks rugpjūčio 16 dieną Union, 
N. J.

Šios kuopos turi tikietų:
16 kp., Jersey City—10 tikietų.

72 kp., Great Neck, N. Y.—10.
118 k., East White Plains, N.Y.—10? 
147 kp., So. Brooklyn, N. Y.—10. . 
172 kp., Yonkers, N. Y.—5 tik. j 
138 _ - • .' ’.
212 kp., Bayonne, N. J.—20 tikietų.
Patėmija draugai šį pranešimą, būį- 

tinai imkite atydon ir atlikit, ko iš 
reikalaujama.
Apskr. Rast. G. A. Jamison, į 

128 Rdosevelt Avė.,
Livingston, N. J. 

! (165-167)

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Ave. near Sterling 
Place

near Prospect
Place

Ave. Gerrittsen 
Beach

i 
Beach

Voorhies Ave.
load, corner of

East 36th Street

786 Washington

651 Carlton Av'. at Flatbush Ave.
303 Flatbush Ave. ____ ___.

r:.
2723 Ave. I) ąt East 26th. St.
335 Gerrittsen ------

J
901 Gerrittsen Ave. Gerrittsen

E-
Shcepshca 1 Bay Road, at

Quentin I h

Ave. R. near Nostrand Ave.
Kings II ghway, near East

Avenue M. 
Ave. N. n< 
Avc. N., c

E. 16th Si., at Newkirk Ave.
Court St. pear Pacific St.
Court St.
Court St.
Court St.

1201 Church
1824 Church

402 Nostrand
687 Nostrand
811

1691

482
309 Stuyvcsant
59 Hieks St.
98 Henry St.

127 Montague
768 Franklin

1455 Bedford

562 Coney Isl

950 McDonald
1102

2143

1674

3605

2920 
1801

1718 
2921 
5223 
626 
159 i 
230 
372 
496

A'
A

A

Nostrand

Nostrand

Halsey SI

18th Street.
'. at 18th St.
near Nostrand Ave.
cor. East 53rd St.

at Baltic St. 
near President 

Luquer St. 
at East 12 th 
near St. P‘

near Gates Avc. 
Ave. at Park Place. 
Ave. near President 

Street. 
Ave. near Cortolvou 

Road 
. near Lewis Ave. 
Ave. cor. Halsey St. 
cor. Cranberry St. 
near Clark St.
St. near Honrv St. 

St. John’s 
Place 

St. Marks 
Place 

near Cor- 
telyou Road. 

Ave. near 18th Av.

at 
ve. 
ve.

ve.

Ave. near

/Yve. near 

and Avė.

st.
St.
il’s

Place

jūs
II

kp., Maspeth, N. Y.—10 tikietų'.

jums išaiškintas.

Laboratoriniai Iš- 
ir

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

Cortelyov Road, near Coney 
r..:....; '

Cortclyoą Road, near

Lewin

Island Ave.

Flatbush Ave. 
Ave. at Monroe St. 
Ave. cor. Carlton 

Avenue.
Road, at Brooklyn 

Avenue. 
. cor. Livingston St. 
near Newkirk Ave.

262
149 Lafayette

3522 Clarendor

144 Clinton St.
1246 Flatbush
799 Church A''6. at East 7th St.
162 Seventh Ave. at 2nd St.
238 Prospect Park West, near 

Prospect Ave.
7007 Third Ave. at 70th St.
830 St. Johns Pl. near Nostrand

Ąvnnnn
195 Seventh Ave., near Second St.
1215 Avenue Q. near Coney

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia smagų išvažial- 

vimą nedėlioj, 19 d. liepos, Valin- 
čiaus farmoje, pas Petraitį. Kviečia
me visus Wilkes Barres lietuvius ir 
apielinkes draugus atsilankyti. BUjS 
gera muzikališka programa ir kele
tas gerų kalbėtojų. Busai išeis nu'o 
325 Market St., 11 vai. ryto. Norin
tieji važiuot—būkite laiku.

Komitetas.
(166-167)

Q, near Coney 
Island Avenue.

649 Vanderbilj Ave. cor. Prospect 
Place 

at St. Marks Place 
Ave. near Pacific.1 
Ave. near Pacific 

Street.
County, for off 

REEVES, INC.

• 79 Fifth Ave.
577A Nostrani

577A Nostrand

York. Kings 
consum’^inn.

DANIEb

(1

PRANEŠIMAI Iš KITUR

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas jvyks 

subatoj, 18 d. liepas, 8 vai. vakare,1 
Draugijų svetainčję, 4097 Porter St. 
Nariai malonėkite 
šiltas oras, bet tu 
dalykų, kurie negalima atidėt 
Taipgi bus išduotas raportas 
tuvių kongreso, kiris įvyko 
landė.

dalyvaut, nors ir 
rim daug svarbių 

toliaus. 
iš Lie- 
Cleve- 

Sekr. M. G.
(166-167)

CLEVELAND, OHIO
LDPD ir LPD rengia linksmą pik

niką nedėlioj 19 d. liepos, Martinko 
farmoje, šalę Chagrin Falls. Pradžia 
10 vai. ryto. Kvi 
linkės ir iš toliaus 
cjalyvaut ir linksmai dieną praleist 
tyram ore gražiem ūkyje.

Kelrodis: Imkite 
Ų. Route 422. 4 
Falls privažiuosite 
ten sukitės po dešinei ir imkite Rt. 
382, vieną mylią 
po kairiai į pikniką.

Trokas išeis 10

2Čiam visus apie- 
lietuvius draugus

Kinsman Rd. S. 
mylios už Chagrin 

i “cross road” nuo

pavažiavę sukitės

vai. ryto nuo 79th

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 S P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

F. ŠATO FOTOGRAFĖM STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

! ■ Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

LU

Puiki Vieta Vakacij’om
Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod

nai aplinkui, tyro vandehs prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

j !
Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

Ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimĮatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y ji a i geriausių 

’zravorų alus 4r 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRO-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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ALDU 185 Kp. Draugiškas 
Išvažiavimas

Sekmadienį, 19 d. liepos, 
įvyks ALDLD. 185 kp. drau
giškas išvažiavimas į girią. 
Tai bus pirmas toks išvažiavi
mas įvykus vienybei, todėl 
kviečiame ne tik kuopos na
rius, bet ir pašalinius draugiš
kai laiką praleisti.

Išvažiavimo vieta — palei 
Springfield Blvd. Važiuojan
tiems automobiliais galima va
žiuoti Hillside Ave. iki Spring
field Blvd, arba skaitant nu
meriais iki 220 gatvės ir pa
sukti po kairei į kalną; perva
žiavus patiltę ir pavažiavus 
porą šimtų jardų, po kairei 
bus platus ne cimentuotas ke
lias, į kurį įsukus ir išvažiavi
mo vieta. Važiuojant Grand 
Central Parkway, išsisukti į 
Springfield Bulvd. ir važiuoti 
viršuje nurodyton vieton.

Busais galima važiuoti 
Sutphin Blvd. Jamaica 
stoties, kurie eina Hillside
iki Springfield Blvd.—220th 
St. ir išlipus Springfield Blvd, 
eiti į kalną iki viršui nurody
tam keliui. Kelionė užims 
apie 10 minutų. Minėtoj vie
toj bus ženklai, rodanti išva
žiavimo vietą.

Keli automobiliai išvažiuos 
9 vai. ryte nuo 10154 110th 
St., Richmond Hill.

Kviečia visus,
ALDLD 185 Kp. Išvažiavi

mo Komisija.
P. S.—Jokio biznio nebus.

atvyko prie šio didžiausio tos 
galingos korporacijos centro, 
kad supažindinti milionus me
tropolio darbininkų su 12,000 
Camdeno darbininkų koVa.

“RCA išmoka po $30į000 į 
dieną mušeikoms, bet šakosi 
negalinti išpildyti streikierių 
reikalavimų, negalinti pakelti 
mums algų,” pareiškė 
pikiete, kurios ranka 
mušeikų sudaužyta ir 
yra sucementuota.

Organizacijom Pasisako už 
Prieškarinį Paradą

Ketvirtad., Liepos 16, 1936

nuo 
line 
Av.

/ Harleme Vis Neramu

Įtemptą Harlemo piliečių 
ūpą kiršina privarymas dau
gybės policijos, kurios ir tąip 
netrūkdavo šioj skurdo ir dis
kriminacijos surakintoj kolo
nijoj. Pėsčios, raitos ir su ra
dio karais policijos būriai 
švaistosi po gatves, visas Har
lemas panašus kokiai ginkluo
tai kempei.

Pirmadienio vakarą įvykęs 
atvirame ore mitingas prie Le
nox ir 127th St. buvo apsup
tas apie 50 policijos, kuri 
stumdė praeivius ir užblokavo 
šaligatvius. Mitingas pasmer
kė Italijos fašistų įsiveržimą 
Ęthiopijon, taipgi reikalavo 
čionai daugiau darbų neg
rams ir panaikinti diskrimina
ciją. Būriai negrų ir baltų 
mitingo dalyvių laikėsi solida
riai ir nedavė progos policijai 
išprovokuoti naują ataką.

Policijos bandymai suardyti 
prieš fašizmą ir prieš diskri
minaciją laikomus darbo žmo
nių mitingus iššaukė keliose 
vietose susikirtimus, kuriuose 
vienas negras jau mirė, o du 
kiti sužeisti.

Prie 116 St. ir 7 Avė. buvo 
sušaukta virš 100 policistų, 
kur susirėmime tapo sužeista 
vienas negras. Policija buožė
mis ir 
vaikyti 
minią.

nagaikomis bandė iš- 
subėgusią tūkstantinę

K.

Muzikos Projekto Darbuotė
Bėgiu meto, pasibaigusio 30 

birželio, 140 šio didmiesčio 
muzikos centrų, esančių Fede
rally Muzikos Projektų žinio
je, davė veltui pamokas 2,- 
899,446 studentams, neturin
tiems iš ko mokėti už priva- 
tiškai duodamą mokslą. Skait
linė apima vaikus ir suaugu
sius. Vesta 145,133 klasės, va
dovaujamos 330-ties mokytojų.

Pikietuoja Radio City
Camdeno darbininkų kova 

persikėlė į New Yorką, 
garsiojo Radio City bildingo. 
Sužeisti pikiete Radio Corpo
ration of America darbininkai

prie

jauna 
tapo 

dabar

Kriaučiam Svarbu Turėti 
Sėkmingą Pikniką

Brooklyno lietuviai kriaučiai 
tankiai piknikąuja abelnai 
darbininkų judėjimo naudai 
įvairių organizacijų parengi
muose. Bet ateinantį šešta
dienį visi Brooklyno lietuviai 
kriaučiai piknikaus savų nau
dai. .

Lietuvių Kriaučių 54-td‘Sky
riaus ir Neprigulmingo Kliubo 
bendras piknikas įvyks 18 lie
pos, Dexter Parke. Puiki or
kestrą šokiams. ‘Įžanga 4()c.

Lietuviai kriaučiai dabar 
yra gerokai apsivieniję ir pa
siryžę darbuotis pagerįnimui 
lietuvių kriaučių sąlygų, tad 
ir šis piknikas turės padėti 
kriaučiams jų darbe.

B. K.

šiemet didysis 
paradas įvyks 
rugpjūčio, suėj 
tam nuo pras 
pasaulinio karo.

Viena šio pirado įdomybių 
bus ta, kad o 
atskirus būrius 
nių grupių, kui 
sirėdžiusios tautiškais 
žiais.

Šiomis dieno 
radą pasisakė 
tinis Komitetas 
sivienijimas už 
rinimus, Knick 
kratų 
Darbininkų 
Darbininkų Fe t 
erikos Prieškar 
nė Lyga.

Visokius klausimus ir 
nešimus apie prisidėjimą 
parado praneš 
retorei sekamu antrašu: 
Frieda Ludwig 
Room 411, N, 
Algonquin 4-9

prieškarinis 
šeštadienį, 15 

us lygiai 22 me- 
Jidėjimo pereito

’ganizuoja savo 
; desėtkai tauti- 
i’ios maršuos pa- 

drabu-

mis už tokį pa- 
Italų Priešfašis- 
, Yorkvillės Su- 
Socialius Page-

erbocker Demo- 
Kliubas, Tarptautinis 

Ordenas, Finų 
deracija ir Am
inė Priešfašisti-

d t parado

pra- 
prie 
sek- 
Miss

; 45 E. 17th St.,

290.

Yonkers Karpety Bosams 
Nevyko į Teisme

€

Farmeriy Atstpvė Kalbės 
New Yorko Mitinguose
New Yorkan pribuvo iš Wa

shington, D. C., žymi Tennes
see socialė darbubtoja Willie 
Sue Blagden, kuri kartu su 
kunigu Claude Williams buvo 
užpulta ir nuplakta 15 {birže
lio už rėmimą negrų ir baltų 
biednų farmerių kovos prieš 
išnaudotojus.

Washingtone ji diskusavo 
Arkansas valstijos farmerių 
padėtį su federaliąis tyrinėto
jais.

Jinai su kunigu užsipelnė 
išnaudotojų rūstybę, kuomet 
nuvyko į Arkansas valstiją iš
tirti užplakimą iki mirčiai 
negro kampininko1 Fred 
Weems ir vesti jo laidotuvių 
reikalus. Vietos valdininkai 
užplakto biednioko kūnd neiš
davė, bet už tai piktadariai 
juodu užpuolė ir primušė.

Miss Blagden liksis New 
Yorke keletą savaičių ir kal
bės įvairiuose mitinguose.

Coney Island Saugus
Milionams smagumo jieško- 

tojų, kaip važiuotų, taip pės
tininkų-norime priminti, 
nežiūrint 
vasaros 
tebuvo 
žiuotės 
Tačiau

Mes
ventojus ir svečius iš kitų mies
tų prisidėti prie palaikymo to 
puikaus saugumo rekordo, lai
kant 
virš v • •
ŠIOJ

kad 
milžiniško trafiko 

metu Coney Islande 
tik viena mirtina va- 
nelaimė į tris metus, 
ir ta įvyko ne vasarą, 
prašome vietinius gy-

saugumą savęs ir kitų 
visko, kuomet atsilankote 
žaisi avietėj.

Trafiko Stotis “I”

Šnipinėja Pašalpgavius
“Daily Worker” iškėlė lai

komus slaptybėje laiškus, ra
šytus iš York, Pa., New Yor- 
kan, klausinėjant informacijų 
apie klasiniai sąmoningą dar- 
b i n i n k ą Be mard ‘JŽiskind 
Child, kuris pirmiau gyvenęs 
ir gavęs pašalpą New Yorke. 
Informacijas žadama palaiky
ti slaptybėje. Bet jos neišbuvo 
slaptybėje, kadangi visur yra 
darbininkų, o darbininkus visi 
keliai veda į savo dienraštį, 
kad jame numaskuoti | visus 
savo priešus. j ’

pralai- 
jų teisme. Jie 

reikalavo uždraust 
bo Tarybos di
ek kištis į riši
mo tarp United 
Unijos ir kom- 
okios drausmes

Alexander Smith and Sons 
Carpet Co., yonkers, 
mėjo apeliaci 
teismo
Apylinkės Dai 
rektorei Herri 
mą nesusiprati 
Textile Darb. 
panijos, bet t
negavo. Minėta firma dar per
eitą metą išvar 
darbininkus 
įsteigimui unijos.

ę iš darbo kelis 
nes jie veikė

Pasteurizuotas Pienas 
Apsaugo Vaikus

idžiausiame rū- 
lį maži kūdikiai 
kių cholera, va- 

infantum.”

Panašiai išmir- 
a. Nuo to laiko v

Seniau vasaros metu moti
nos būdavo d 
pestyje, kad j 
neišmirtų kūdi
dinama “cholera
Per tris mėnesius 1910 metų 
Newv Yorko mieste išmirė 3>- 
598 kūdikiai, 
davo kas met
įvesta verstinas pieno pasteu- 
riz avi m as.

Šiemet sueina 
kaip veikia tąs įstatymas. Dr. 
William II.
sveikatos konhisionierius, 
kelbė sekamas skaitlines:

Kūdikių Mirtys Cholera

metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais

Minėtas daktaras 
kad pereitos a 
mas būtų buvęs ne 166, bet 
5,000, jei nebūtų įvestas pie
no pasteurizavimas.

25 metai,

Best, veikiantis 
pas-

1910
1915
1920
1925
1930
1935

3,598
2,287
1,280

477
302
166.

nurodo, 
rasaros mirti n gu-

Kultūrinės
Savo Reikalavimus

Grupės Stato

ojų, artistų, mu- 
' projektų darbi- 

masinį pikietą

išgirs pilpą raportą iš tarybos 
mitingo su John O. Mara, Int. 
Unijos prezidentu, reikale pra- 
šalinimo Mike .Tesoro. Tesoro 
buvo nacionalio ofiso paskir
tas vesti tarybos finansus, bet 
jis jokių atskaitų nariams Ne
duodąs. Mitinge taipgi disku- 
suos naujos sutarties su bosais 
problemas.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviu Amerikos Piliečių Kliubo 

svarbus susirinkimas j vyks penkta
dienį, 17 <1. liepos, 7:30 vai. vakare, 
Kliubo Name, 80 Union Avė. Visi 
nariai būtinai turite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turim daug1 svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi bus 
daug biznio reikalų apsvarstyt. Tad 
visi dalyvaukite, kad galėtumėt visus 
dalykus rimtai apsvarstyt.

Seki’. A. Brikus.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

ANTANAS KASMOCIUS
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 
“Laisves”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

t

Kailiasiuvin Rinkimai
BROOiKLYNO OFISAS 

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

WPA rašyt 
zikų ir teatro 
ninkai turėjo 
prie 6 E. 39tn St. pereitą tre
čiadienį. Jis šaukta parėmimui 
delegacijos, kuri ėjo pas Fede- 
ralių Meno P 
tratorių, reikalauti, kad prezi
dentas Rooseveltas pasirašytų 
užtikrinimą p 
000,000 Fed 
Projektams.

rojektų adminis-

askyrimo $33,- 
eraliams Meno

Batsiuviai Girdės Raportą
Boot and Shoe Darb. Distr. 

Taryba 26 veda kovą už lais
vą distrikto tvarkymąsi. Jie šį 
vakarą, Arcadia Hall, Brook- 
lyne, turės s? vo mitingą, kur

Kailiasiuyių Unijos N. 
Miesto Taryba ruošiasi rir 
mams manadžerio, jo page 
ninko ir finansų sekretoriaus. 
Dviem vietom turi po vieną 
kandidatą, jais yra Ben Gold 
ir Harry Begun. Manadžerio 
pagelbininko vietai yra Irving 
Potash, žinomas progresyvis 
unijistas ir Hyman Sorkin, da
bar užimantis tą vietą.

Rinkimų ir Skundų Komisi
ją posėdžiaus šiandien, penk
tadienį ir šeštadieni, kad dąvus 
nariams pareikšti p roti
prieš kandidatus. Po to,
sant rimtų skundų, kandidatus 
uždės ant^^baloto. Rinkiniai 
bus galop mėnesio. Sykiu 
rinks 12 biznio agentų, kurių 
vietoms nominuota 34 kandi
datai.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENŪS
ki-

;tus 
no

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefoi^ag?. Harrison 6-1693

Petras Prasauskaš
Budvoniti 

Kontraktinius
Budavoju naujus ir taisau se 
nūs namus. Moderniškai padu 

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienom reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
t

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenu^.'

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turini puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 5-6191 .

ir
ves- 

pavienių.

CAMP HYGIOLOGY

laiveliais važinėj imąsis ir tt.,

VEGETERIONIŠKA SVEIKATOS KEMPE
Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias i sveikatą

Tennis, Base-Ball, maudynės,
fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.

Vieta prie Hudson upės, 40 mylių nuo miesto 
Mokestis $12.00 į savaitę ir augščiau. Dienai $2.50 ir viršaus.

Vaikair $10.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON 
134 Elliot Place,

Dhbamom dienom Tel. Topping 2-6639
Bronx, N. Y.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius r
GRABORIUS | 

(Undertaker) &
Vedu šermenis ir palaidojo tin- Jf, 
karnai ir už prieinamą kainą.®
Parsamdau automobiliui vestuvėm, &jį 

parėm, krikštynom ir kitokiem L- 
reikalam. Jfr

402 Metropolitan Avė. į, 
(Arti Marcy Avenue) m'

Brooklyn, N. Y. vu

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O S g
SKUTIMAS 15^
Prielankus Patarnavimas 

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

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

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

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




