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Šiuos žodžius rašant, susi
renka SLA 40-tasis seimas.

Jis turi išspręsti visą eilę 
svarbių klausimų. Visųpir- 
miausiai, jis spręs vidujinius 
organizacijos reikalus. ->0 tų 
reikalų yra eibes. Mums 
svarbu, kad visi SLA reika
lai turėtų būti išspręsti kuo- 
draugiškiausioj dvasioj ir vi
si delegatai, sugrįžę Į kuo
pas, kurios juos siuntė, galė
tų pranešti apie teigiamus nu
tarimus, kurie eitų naudon vi
sam SLA.

Scranton, Pa., senai buvo 
tokis centras visų Amerikos 
lietuvių, kokiu jis yra šiandien. 
Suvažiuos iš visos Amerikos 
lietuviai—atstovai mūsų kuo
pų ir kitų organizacijų.

Paseimavoję vieną savaitę, 
daugelis delegatų važiuos į 
Brook lyną, kur įvyks ALDLD 
ir Komunistų Frakcijų suva
žiavimai.

Be, to, “Laisvės” piknikas 
įvyks liepos 3 dieną, Ulmer 
Parke, kur susirinks milžiniš- 
ka minia žmonių.

Amerikoje šiuo tarpu reak- 
cioniškiausia kolumnistė Doro
thy Thomson. Ji yra tikra 
republikonė ir labai smarkiai 
puola* prezidentą Rooseveltą.

Bet ši ponia yra žmona Sin
clair Lewis, Amerikos bele
tristo ir žymaus apysakininko.

Vadinasi, ką ji sako, sako 
ponas Sinclair Lewis.
’' 7*-------
r ‘Vienas Kauno laikraštis 
praneša:
^.“Kurjer Warsz.” rašo, kad 
Lenkijos paštas grąžinsiąs 
mūsų paštui tuos laiškus, ku
rie buvo adresuoti: “Vilnius, 
Okupuotoji Lietuva,” arba 
turėjo parašą “Vilnius mūsų 
buvo ir bus.”

Lenkų laikraštis reiškia 
pageidavimą, kad Lietuvos 
paštas visai nepriiminėtų 
laiškų su tokiais prierašais.
Reikia nepamiršti, kad Len

kijos ponai tuoj pareikalaus 
uždaryti Vilniui Vaduoti Są
jungą ir, dar kiek palaukus, 
reikalaus uždrausti žmonėm^ 
kalbėti apie Vilnių pačioj Lie
tuvoj. Varšavos imperialistų 
apetitas labai didelis!

“Liet. Aidas” spausdina vie
no ispano straipsnį, kuriam 
jis, be kitko, štai ką pareiš
kia : ■

Ispanijoje tikro komunisti
nio pavojaus niekad nebuvo.

Pasakyta teisingai. Tą tu
rėtų įsitėmyti tie plačiabur
niai, kurie šaukia, būk Mus- 
solinis, Franco ir Hitleris pra
dėjo prieš respubliką karą 
tam, kad išgelbėti kraštą 
“nuo komunistinio pavojaus.” 

Lietuviški fašistai ir kuni
gai šias pasakas kartojo, kiek 

. drūti.

Iki “Laisvės” metinio pikni
ko Brooklyne pasiliko ma
žiau, kaip savaitė laiko.

Šiame piknike iš kitur sve
čių turės būti daugiau, rtegu 
kuriam nors pirmesniąjam. 
Mat, įvyksta mūsų suvažiavi
mai.

Aš dėsiu pastangų parga
benti iš Scrantono svečių į šį 
pikniką.

Nelabai gerai, kad brook- 
lyniŠkis piknikas supuola su 
Massachusetts valstijos draugų 
ruošiamu pikniku. Yra tokių 
draugų, kurie norėtų dalyvau
ti Abejuose. Bet prie esamų 
aplinkybių — negalės.
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S. L. A. SEIMASChinų "Nematomi”
Lėktuvai Paskandino
3 Japonų Karo Laivus

Tie Naujai Atsiųsti Sovietiniai Lėktuvai Taip Pat Sunaikino
12 Japonų Bombininky ir 10 Lengvųjų Lėktuvų^

□——-------------------------------
Hankow. — Chinai lėktų-' 

vų bombomis paskandino 
tris Japonijos karinius lai
vus ir uždegė kitus du 
Yangtze upėj (kaip sako 
specialis pranešimas komu
nistiniams Amerikos laik
raščiams iš Hankowo, dhi- 
nijos laikinosios sostinės).

Nauji Chinų orlaiviai, ku
riuos japonai vadina “ne
matomais”, nukirto žemyn 
penkis japonų greituosius 
lėktuvus Nanchange ir su
naikino dvyliką jų bombi- 
ninkų ir penkis lengvuosius 
lėktuvus orlaivių stovyklo
je Ankinge.

Japonai sako, kad “nema
tomieji” chinų lėktuvai yra 
gauti iš Sovietų Sąjungos; 
tiem lėktuvam atskrendant, 
anot japonų, negalima jų 
matyt, bet jų inžinų garsai 
girdimi.

Shanghai. •*— Japonų ka
rininkai pasakoja, būk jų 
orlaiviai nušovę žemyn “35 
rusiškus nematomus chinų 
lėktuvus” (bet kaip jau se
nai pastebėjo europiečiai ir 
amerikiečiai karo tėmyto- 
jai, tai japonai bent septy
nis sykius padidina savo 
laimėjimus, o chinų nuosto
lius).

Japonai praneša, kad jie 
užėmę Matang miestelį prie 
užtvaro, kuriupm chinai už
darė praplaukimą kari
niams Japonijos laivams 
Yangtze upp aukštyn, lin- 
kon Hankowo. Chinų ka- 
nuolė ir lėktuvai bombar
duoja japonus, bandančius 
praardyt tą užtvarą.

Jersey Chuliganai Jau Nedrį
so Užpult Socialistą Thomasą

Newark, N. J.—Čia Mili
tary Parke keturiem tūk
stančiam žmonių .kalbėjo 
socialistų vadas Norman 
Thomas, ir fašistiniai chu
liganai nedrįso užpult jįjį. 
Mat, teismas įsakė ištirt 
policijos apsileidimą, kad ji
nai trejetas savaičių pir
miau neapsaugojo Norman 
Thomaso nuo gaujos. Tada 
go veda jį bombardavo ak
menimis, supuvusiais kiau
šiniais ir tomeitėmis.

Dabar N. Thomasą sergė
jo 100 policininkų.

London. — Vėl praneša
ma, kad Vokietija siunčia 
daugį savo armijos į Aus
triją, kur gręsiąs žmonių 
sukilimas prieš nazių dikta
tūrą.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil 

čiau.—N. Y. Oro Biuras.

Ondos Mūšiuose Fašis
tai Turėjo Dešimt Sy
kių Daugiau Kanuoliy
Valencia, Ispanija. — Fa

šistai, pagaliaus, užėmė 
miestelį Ondą, už 13 mylių 
nuo Castellon de la Plana, 
rytinėj Ispanijoj, tik praei
tą šeštadienį,, nors jie kelios 
dienos pirmiau gyrėsi, būk 
jau užkariavę tą miestelį.

Fašistai turėjo dešimt 
kartų daugiau kanuolių 
(itališkų ir vokiškų), negu 
respublikiečiaį. Be to, prieš 
Ondą veikė dideli būriai 
Mussolinio ir Hitlerio lėktu
vų ir tankų.

Respublikiečiai, \ atkakliai 
gindami Ondą, paklojo dau
gį fašistų pėstininkų, kaip 
rašo N; Y. Times korespon
dentas H. L. Matthews.

Fašistai praneša, kad at
ėmę iš respublikiečių Bechi 
kaimą, už trejeto mylių į 
pietų rytus nuo Ondos, pie
tinėj Seco upės pusėj, apie 
32 mylios- nuo Valencijos; 
bet respublikiečiai užginčija 
šį jų laimėjimą.

EXTRA!
ANGLAI VERDA AP
MAUDU PRIEŠ GENER. 
FRANKO BOMBININKUS

Washington, birž. 27.— 
Scripps-Howard laikraščių 
žiniomis, taip plačiai ir 
smarkiai pakilo Anglijos 
gyventojų apmaudas prieš 
Ispanijos fašistų bombinin- 
kų sauvalių, kad gali išspirt 
laukan dabartinę valdžią 
Anglijos ministerio pirmi
ninko N. Chamberlaino.’ 
Nes jis vis pasakoja, būk 
Anglija “nieko negalinti da
ryti” prieš fašistų bombi- 
kus, kurie vėl bombarduoja 
Anglų prekybos laivus Is
panijos vandenyse.

FAŠISTAI BOMBARDA
VO DAR 2 ANGLŲ LAIVU

London, birž. 27.-^Nors 
generolas Franco prižadėjo 
daugiau iš oro nebombar
duoti Anglijos prekybinių 
laivų, bet jo lakūnai vėl 
bombardavo du Anglijos 
laivus, Valencijoj ir Alican- 
tėj, Ispanijos respublikos 
prieplaukose.

Shanghai, birž. 27.—Japo
nų komandieriai skubiai pa-: 
siuntė 14,000 savo kareivių 
iš Chinijos į Manchukuo, 
kur liepsnoja nauji žmonių 
sukilimai prieš Japoniją.

PIRMOJI SESIJA
Scranton, Pa., birž. 27, 

2 P, M.—Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 40-tas sei
mas prasidėjo pirmadienį 
10:30 vai. dieną. Jį atidarė 
rengimo koĮnisijos pirmi
ninkas Stepanauskas. Dele
gatus pasveikino miesto 
majoro pasiuntinys.

Po to SL^. prezidentas 
adv. Bagočiup oficialiai sei
mą atidarė ir paskyrė man
datų komisiją, kurion įeina: 
Jonas Grinius, Povilas Dar- 
gis ir dr. Draugelis.

Šiuos žodžius berašant, 
mandatų komisija dar neiš
davė raporto, bet iš dele
gatų vardošaukio, kurį pa
darė SLA sekretorius Vi-

Komunistai Atsako į 
Roosevelto “Laukiniai
Komunistinį Žmogų”
New York. — Kad prezi

dentas Rooseveltas radio 
kalboj birž. 24 d. užreiškė, 
jog jis nekrypsta komuniz
mo pusėn, tuom jis atrėmė 
atžagareivių melą, būk 
Rooseveltas pritariąs komu
nistams^ Bet komunistai 
pirmi pabrėžė tą savaimi 
aiškų faktą, kad prez. Roo
seveltas nėra joks komunis
tinio judėjimo bičiulis, sa
ko “Daily,, Worker”, Ameri
kos Komunistų Partijos or
ganas :

“Nes ne tik komunistai, 
bet kiekvienas supratingas 
subrendęs žmogus žino pa
matinius skirtumus tarp 
prezidento programos ir to 
nuodugnaus visuomeninio 
pertvarkymo, kurį siūlo ko
munistai, siekdami laimin
gesnės visuomenės.

“Komunistai praktiškai, 
sėkmingai rėmė ir tebere
mia žingsnius, kuriais Roo
seveltas siūlo pakelt žmonių 
būklę ir laisvę, nežiūrint 
įvairių trūkumų, kokių tie 
žingsniai turi.

“Bendrai su milionais 
kitų amerikiečių, komunis
tai kasdien darbuojasi, bu- 
davodami žmonių vieny
bę ekonominiam gyvenimo 
užtikrinimui ir demokrati
nei pažangai.

“Tarp suokalbiškų sektų, 
apsimaskavusių apgaudinėt 
žmones, beje, yra toks da
lykas, kaip prezidento va
dinamas ‘laukinis-kraštuti- 
nis komunistinis žmogus’; 
bet jis tik lošia “komunisto’ 
vardu, būdamas tikrovėj re
akcijos draugu. Turi būt 
paveikta, kad tokie negalė
tų daryti žalos savo sąmo
kslais prieš demokratinę 
žmonių pažangą.

“Žmonės girdėjo Roose- 
velto pravedamą skirtumą- 
progresyvių prieš atžaga
reivius, kaipo dalykus nu
šviečiantį politinį atsišauki
mą. Su entuziazmu žmonės 
girdėjo, kaip jų priešai bu
vo tuom išvilkti aikštėn ir 

nikas, matyt, kad delegatų 
bus apie 340.

Pirmoji sesija užsidarė 
12:30 vai. dieną. Antroji se
sija prasideda 2:30 vai.

Smulkmenas gausite vė
liaus.

Reporteris.

SANDARIEČIŲ-TAUTL 
NINKŲ KONFERENCIJA

Scranton, Pa. — Sekma
dienį įvyko sandariečių ir 
tautininkų bendra konferen
cija. Sandariečiai labai ne
patenkinti tautininkais ir 
sakoma, gal būt po šio sei
mo jie galutinai persiskirs.

Toliau apie tai bus pla
čiau pranešta. Rep.

Trockistas Martin Gul
siąs Raudonuosius iš 
Auto. Darbininką Unijos

Camp Taminent, Pa. —. 
Pirmininkas Jungtinės Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos Homer Martin, trockis- 
tas-lovestonietis, čia kalbė
damas Ūkiškąme ir Socia
liame Institute, • apšaukė 
komunistus ir kitus kovin
gus unijos veikėjus “vėžio 
liga”, “ardytojais” ir pasi
žadėjo prieš juos “be nuo
laidų’ kovoti iki galo.—Ne
senai jis suspendavo Fran- 
kensteeną ir tris kitus vice
prezidentus iš unijos pil
dančiosios tarybos kaipo 
kairiuosius.

Savo kalboj Martin nuo- 
laidavo Amerikos Darbo 
Federacijos vadam.

John R. Steelman, valdi
ninkas Jungtinių Valstijų 
darbo ministerijos taikymų 
skyriaus, išreiškė pageida
vimą taikos tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų.

Japonai Rengiasi “Bent 10 
Metų” Kariaut Prieš Chinas

Kyoto. — Japonijos karo 
ministeris S. Itagaki sako, 
kad japonai pasinešę “bent 
10 metų kariauti” prieš Chi- 
niją. — O karo pradžioj 
gyrėsi, kad per kelis mėne
sius sutriuškinsią chinus.

Barbara ifutton Atsipirk- 
sianti nuo Grafo Vyro

Paryžius, birž. 27.—Bar
bara Hutton, amerikietė pa
veldėjo $40,000,000 iš Wool- 
wortho dešimtukinių krau
tuvių, žada atsipirkt nuo 
savo antro vyro, Ųanijos 
grafo Haugwitzo-Reventlo- 
wo, kad gautų nuo jo per
skyras.

pasmerkti kaipo tokie.
“Patys stodami kovon, 

neužleisdami savo reikalų, 
žmonės gali susivienyt į De
mokratinį Frontą, kuris lai
mėtų pergalę rinkimų ko
vose ateinantį rudenį.”

Pusei Miliūno WPA 
Darbininkų Prideda
ma po $5 per Mėnesį

Šis Algų Kėlimas Taikomas Ypač Paprastiem Dirbinmkam 
13-koj Pietinių Valstijų, Kur Uždarbiai Mizerniausi

Klaipėdoj Suimta 200 
Nazi y, Užpuolusią

Lietuvos Policiją—h— ę
Kaunas. — Lietuvos vy

riausybė sąlyginiai areštavo 
200 nazių Klaipėdoje, kad 
išvengus naujos panašios 
demonstracijos kaip ta, ku
rią hitlerininkai suruošė 
praeitą trečiadienį, kuomet 
atplaukė Vokietijos laivas 
“Preussen.”

Laivas “Preussen” išplau
kė Suomijon, bet vėl žadėjo 
grįžt Klaipėdon.

Po sąlyginiu areštu laiko
mi naziai iš būrio tų, kurie 
išstojo mūšin prieš policiją, 
kada policininkai sklaidė 
maršuojancius hitlerinin
kus, dainuojančius nazių 
dainas. Hitlerininkai ataka
vo ir sužeidė kelis lietuvius 
policininkus, kaip kaltina 
Lietuvos valdžia.

Aktorių Darbininkų Unija 
Laimėjo Prieš Cirko Bosus
Scranton, Pa. — Ringling 

Brothers, Barnum and Bai
ley Cirkas pasirašė sutartį 
su Amerikos Aktorių Fede
racija, patenkindamas uni
jos reikalavimus, ir jau ren
gėsi kraustyt didžiulį cirką 
atgal Floridon į žieminę 
stovyklą. Tada unija parei
kalavo atmokėt aktoriams, 
darbininkams ir tarnauto
jams $15,000 algų už ketu
rias dienas, kuriomis savi
ninkai buvo įvedę lokautą 
prieš uniją. Cirko vedėjas 
North, po ilgų ginčų, suti
ko apmokėt tas algas, o uni- 
jistai kraustyt cirką į Flo
ridą.

Lokautas prieš aktorius 
ir darbininkus buvo pas
kelbtas todėl, kad jie nesu
tiko nusimušt ketvirtadalį 
reguliarių algų.

Savilninkai pasakoja, kad 
jeigu aktoriai ir darbinin
kai būtų nusileidę, tai dar, 
girdi, “būtų turėję darbo 
kokiom 20 savaičių,” o da
bar cirkas esąs “priverstas” 
užsidaryt vasarinio sezono 
pradžioj.

Cirko vedėjai rado sau 
kiek pritarėjų tarp aktorių, 
ir šie pradėjo skleisti atsi
šaukimus—atmest unijinę 
sutartį ir nusileisti 25 pro
centus algų. Bet treja tiek 
didesnė dauguma kitų uni- 
jistų griežtai išstojo prieš 
tokią nuolaidą, užgrobė ir 
sudraskė atsišaukimus, ir 
stropiai pagrasino mažu
mai, kad daugiau nemėgin
tų ardyt unijinę vienybę 
cirko tarnautojų, darbinin
kų ir aktorių.

Washington. — Pagal 
prezidento Roosevelto pa
tvarkymą, tapo vidutiniai 
pakelta penkiais doleriais 
per mėnesį alga pusei milio- 
no paprastų, nelavintų pa
šaipiųjų WPA darbininkų 
trylikoje pietinių valstijų, 
kur privatiški samdytojai 
moka mizerniausias darbi
ninkam algas, “žemiau pra
gyvenimo laipsnio,” kaip 
sako H. L. Hopkins, WPA 
darbų administratorius.

WPA algų pakėlimai pa
prastiem darbininkam pa
liečia šias valstijas: North 
Carolina, Virginia, Kentu* 
cky, Oklahoma, Alabama, 
Arkansas, Florida, Georgia, 
Louisiana, Mississippi, So. 
Carolina, Tennessee ir Te
xas.

Tai tų valstijų senato ^įai- 
ir įTongresmanai * labiausią, 
priešinosi išleidimui įstaty
mo, nusakančio, kiek sam
dytojas būtinai turi mokėt 
savo darbininkui ir apribot 
darbo valandų skaičių.

WPA administratorius, 
skelbdamas algų priedus 
viešuose šalpos darbuose, 
pripažįsta, kad ir dabar jų 
įplaukos bus dar permažos, 
bet jie galėsią -jau “be skur
do” pragyventi. Jie gaūs ne 
mažiau kaip po $1 dienai.

Pagal dabartinį WPA 
valdybos patvarkymą, pro
fesionalams ir techniškiems^ 
darbininkam tuose darbuo
se bus mokama iki $94 per 
mėnesį šiaurinėse ir vaka
rinėse valstijose, išskyrus 
New Yorko miestą, kur jie 
gausią iki $98.70, atsižvel
giant į gyvenimo brangumą 
New Yorke.

Rooseveltas Dalyvauja Šve
dų 300 Metų Sukaktyje

Wilmington, Delaware, 
birž. 27.—Prezidentas Roo
seveltas atvyko dalyvauti 
iškilmėse 300 metų sukak
ties nuo pirmos švedų ko
lonijos įsikūrimo Delaware 
valstijoje.

Į iškilmes atplaukė ir 
Švedijos sosto įpėdinis Gus
taf Adolf su sūnum Berti- 
liu, bet jis pats sirguliuoja; 
todėl gal tik jo sūnus galė
siąs dalyvauti.
h---------------------------------- -—n

ALDLD Delegatams
ALDLD delegatų suva

žiavimas įvyks liepos 1-2 
dienomis. Jis prasidės 
penktadienį, liepos t die
ną, 6 vai. vakare,/‘Lais
vės” Svetainėj, 419 Lori
mer St, Brooklyn, N. Y.

Visi būkite laiku.
ALDLD Centro 

Komitetas.
□--------------------------------—---- H
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Amerikinės T radici jos Ir 
Socializmas
Earl BrowderI*,’-** *

? r USA Komunistų Partija remiasi pa
matine mūsų šalies revoliucinio socialis
tiniu perorganizavimo programa, t. y., 

..nusavinimu krašto ūkio, kuris būtų val
domas valstybes organizacijos visų žmo- 
nių naudai.

Kadangi dauguma Amerikos žmonių 
.dar nėra įsitikinę, kad tokis socialistinis 
perorganizavimas yra reikalingas, ir šią 
programą priima, palyginti, dar tik ma
ža žmonių mažuma, ir kadangi šiandien 
vyriausias žmonių priešas yra fašizmas, 
•tai Komunistų Partija mato reikalo pa
aukoti savo visas jėgas vykinimui demo
kratinio fronto programos, stiprinti de
mokratinio fronto organizacijas, kaipo 

- vienintelę garantiją neprileidimui įsiga- 
■ lėti reakcijai ir fašizmui, kuris grąsina 
sunaikinti demokratiją, visus jos praei
ties pasiekimus ir sunaikinti pačią civi

lizaciją.
Demokratinio fronto programa nėra 

socialistinė programa. Ji apima minimu
mą tų būtinai reikalingų dalykų,—kapi
talizme,—kad išlaikyti demokratiją, vi
sus tuos dalykus, kurie buvo širdimi 

, amerikinių tradicijų praeityj—nuo pat 
revoliucinių pagrindų padėjimo r Jungt. 
•Valst. Demokratinio fronta_programa iš
imtinai paremta tradiciniu .amerikoniz- 
mu.

”>izBe abejo, reakcinė stovykla su tuo ne- 
't sutinka. Viską, kas bent kiek priešta

rauja monophlinio kapitalo planams, jie 
apšaukia jų visų priimtu pavadinimu 

l’^Komunizmas”. Netgi viduryj kelio sto- 
^vinti Roose velto Naujoji Dalyba, reika
laujanti tam tikrų koncesijų iš mono
polistinio kapitalo žmonių reikalavi
mams patenkinti, dalykas vyriausiai tai
komas tam, kad išgelbėti dabartinę sis
temą nuo susmukimo, tų reakcininkų va- 

* dinama “revoliucine”, “raudona”,—vadi- 
jj’fimia tokia neapykanta, kad tarpais ji 
esti aštresnė, negu prieš tikrus revoliu
cionierius, Komunistų Para ją.

Z Bet nėra reikalo eikvoti daug laiko 
kalboms apie tuos “raudonųjų kandžio- 
tojus,” kurie pasirodė 1936 ir 1937 metų 
rinkimuose toli stovį nuo Amerikos ma
sių. Savo visokiais puolimais jie tik pri
vertė visuomenę neklausyti jokio “rau
donojo siundymo.” Tuo būdu senatorius st___ '

Copeland ir valstijos senatorius McNa- 
boe, pavyzdžiui^ savo absurdišku mūsų 
puolimo procesu visuomenei net pasi
tarnavo — už ką, aišku, jiems neverta 
dėkavoti, kadangi jie patys nežino, ką 
daro. Visi demokratinės stovyklos sme
genys šiuo tarpu mato Hitlerio-Mussoli- 
nio-Mikado “Anti-komunistinio susivie
nijimo” strategiją. Jie supranta, kaip 
reakcininkai tą strategiją taiko Ameri
kos naminiam gyvenimui, ir jie jau ap^- 
siginklavo prieš tai. Mes privalome pa
skleisti tąjį supratimą plačiausiom demo
kratinio judėjimo masėm ir visiems tei
singiems vadovaujantiem žmonėm.

Mes privalome, aišku, kreiptis į tuos 
prietelius ir galimus būti talkininkus de
mokratinėj stovykloj, kurie visiškai skir
tingoj formoje mato prieštaravimą tar
pe komunistų rėmimo demokratinės pro
gramos ir mūsų stovėjimą Už socializmą 
rytoj; kurie mato pačiam šOcializme ką 
tai tokio svetimo demokratinėm ameri- 
konizmo tradicijom. Mes privalom išaiš
kinti jiems ir patys sau tikrąjį santikį 
tarpe išlaikymo demokratijos šiandien ir 
socializmo pasiekimo rytoj.

Išvengimui Visokių nesusipratimų, da
bar ir ateityje, padarykime pareiškimą 
aiškų ir be mažiausios abejonės, kad Ko
munistų Partija nei jokiu būdu nesilpni
na bei panaikina savo siekimąsi įvykinti 
Amerikoje socializmą anksčiausiai gali
mu laiku; tai reiškia, taip greit, kaip 
greit dauguma žmonių socializmo no
rės. Dėka šitam faktui, o ne, kaip dau
gelis mano, nepaisant šito fakto bei dėl
to, kad mes atmetam tąjį faktą, mes esa
me nuoseklūs ir lojališka demokratinio 
fronto dalis. Dėlto, kad mes esame iš
tikimi socializmui, mes esame ištikimi 
demokratiniam frontui.

Mūsų obalsis, paimtas tiesiai iš Leni
no, tokis: “Per demokratiją į socializmą; 
per socializmą į aukščiausį demokrati
jos realizavimą.”

Mūsų programa socializmui yra orga
niniai sujungta ir išaugusi iš tradicinės 
amerikinės demokratijos, įsteigtos Tho- 
maso Jeffersono, kurio politiniais ainiais 
mes esame. Tegu tie, kurie trokšta nus
tatyti Jeffersoną prieš Marksą, Engelsą,. 
Leniną ir Staliną, kurie mato socializme 
ką tai tokio “atgabento iš užsienio,” ką 
tokio “svetimo”, atsimena, kad, einant 
tuo pačiu, Jeffersonas taipgi “įgabeno” 
demokratijos teorijas iš Europos į Ame
riką. Jeffersono didumas išaugo tiesiai 
iš viską-apimančio jieškojimo visam pa
saulyj minties, jieškojimo geriausio iš 
visur, iš visų kraštų. Panašiai, kaip 
Amerikos liaudis patapo didelė ir stipri, 
kadangi susidėjo iš senojo pasaulio visų 
kraštų gaivaus ir dinamiško avangardo, 
taip ir amerikines demokratijos filozo- 
fija ir programą £į)uvo maitinama ge
riausių pasaulio mąstytojų ir dėlto ji 
galėjo duoti visam pasauliui gerą vado
vybę. Mes, tuo būdu, artimai einame 
Jeffersono pėdomis, kai mes atmetame 
visokį siaurą minties ir programos na
cionalizmą, kai mes. jieškome po visą pa
saulį suradimui paties geriausio iš visur. • 
Kaip Jeffersonas, mes manome, jog 
Amerika privalo gauti viską geriausio, 
nepaisant iš kur tas pareitų.

^LIETUVOS ŽINIOS
* Nubaudė Kontrabandininką

Už Sužeidimą Policininko
1937 m. spalių 14 d. Gra

žiškių m gyventojas Fridr.
• Čepteris Vištyčio rajone, ne
žinąs kontrabandą perėjo Vo- 

r Jęietijos sieną. Pasienio polio.
Ad KalimavlČius jį sulaikė ir 

- varės į rajoną. Čepteris, va- 
rpmas j rajoną, staiga išsi
traukė revolverį ir Šovė į poli
cininką. Pataikė į krūtinę, 
peršovė plaučius ir, naudoda- 

* masis proga, pabėgo. Toje 
c vietoj e buvo rastas veidrodė- 
” lis. Beaiškinant sužinota, kad

Čepteris yra dingęs iš ištrė
mimo vietos, Garliavos. Čep- 

” tevis gyvena Garliavoj pas
Petkevičių. Policija Petke- 
čiui parodė veidrodėlį, kuris 
pripažino per savo, čepterio 

'.pasiimtą.
Sulaikytas čepteris ir pats 

prisipažinai .
Pol. KaTitnavičius nors ir 

sunkiai buvo sužeistas, bet iš

netekėsianti ir prašė duot jai 
ramybę, bet Lapačinskas ne
nusileido ir nepaliovė mergai
tės persekiojęs ir jai grąsinęs.

Matydamas, kad Tarankai- 
tei jis nieko nepadarys, geruo
ju jos prie savęs nepritraukia, 
tai nutarė jai keršyti: žuvų 
turgavietėje) kaip pats sakosi, 
nusipirko pistoletą su šešiais 
šūviais ir šiemet kovo 4 d., 
Šančiuose, Vokiečių g. 45 nr. 
kieme, kur Tarankaitė gyveno, 
prisivijęs ją iš užpakalio ke
liais šūviais nušovė. Bent 
trys— keturi šūviai buvo mir
tini ir mergaitė vos nugabenta 
ligoninėn tuojau mirė.

Žiauraus iškrypėlio auka 
palaidota, o jis pats uždarytas 
į kalėjimą.

Apygardos teisme kaltina
masis prašė teismą, kad jo pa
sigailėtų, jis merginai nekerši
jęs, o iš lygsvaros išėjęs nesu- 
valdydamas savo meilės jaus
mų. \

Apygardos totemas Lapačin- 
ską pripažino kąltU ir nubau
dė 12 metų sunkMarbų kalė
jimo.

gijo.
Marijampolės apyg. teismas 

čepterį nubaudė šešetiais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Nubaustas padavė apeliacinį! 
skundą Rūmams, kurie gegu
žės 18 d. čepterio skundą 
svarstė ir, apsvarstę, atmetė.

Stalius Į Moksleivę Paleido 
Keletą Šūvių Tik Todėl, Kad 
Ji Nemylėjo Ir Atsisakė Už

Jo Tekėti
Birželio 7 d. Kauno apyg. 

teismas sprendė ir staliaus An
tano Lapačinsko iš Šančių by
lą, kaltinamo už nužudymą 
Aleksandros Tarankaitės.

A. Lapačinskas kilęs nuo Če
kiškės, įsimylėjo 16—17 metų 
amž. Tarankaitę ir ją gaudėsi: 
geruoju ir piktuoju prašė jį 
mylėti, reikalavo, kad už jo 
tekėtų. Tarankaitė Lapačinp- 
ko visai nemylėjo, su juo ne
draugavo ir atvirai jam saky
davus, kad jo nemylinti, už jo

Rezoliucijos Amerikos Lietuvių
Kongreso Konferencijos, 
Birželio 25-26,1938 
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Padėtis Lietuvoje ir Amerikos Lietuvių 

Kongreso Uždaviniai
Amerikos Lietuvių Kon

greso konferencija, įvykusi 
birželio mėn. 25-26 dd., 
1938, Scranton, Pa., apsvar
sčiusi Centro Komiteto ra
portą už dviejų metų dKr^ 

kbuotę, suranda*
1. Amerikos Lietuvių 

/Kongresas, susirinkęs prieš 
\įų metu Cleveland^, Ohio, 
mutarė darbuotis už padėji
mą Lietuvos žmonėms at- 
steigti demokratiją ir dirb
ti kultūrinį darbą Ameri
kos lietuviuose. Konferen
cija suranda, kad visa eile 
ALK vietos skyrių ir patsai 
Centro Komitetas per tuos 
du metu nuveikė daug gerų 
darbų: (a) įtraukė į ALK 
eiles nemažai lietuvių drau
gijų ir kliubų; (b) pasklei
dė propagandos ir apšvietos 
Amerikos lietuviuose, ypa
čiai klausimu atsteigimo 
demokratijos Lietuvoj; (c) 
suruošė eilę masinių mitin-. 
gų ir kitokių apšvietos va
karų; (d) surinko ir pasiūti? 
te Lietuvos politiniams anti
fašistams kaliniams gelbėti 
gerą sumą pinigų; (e) pra
vedė vajų už peticijas, rei
kalaujančias išlaisvinti Lie
tuvos poltinius anti-fašisti- 
nius kalinius; (f) atliko vi
są eįlę kitų didesnių ir ma
žesnių darbų, santikyj su 
atsteigimu d e m o k r atijbs 
Lietuvoj ir supažindinimu 
Amerikos žmonių su padėti
mi Lietuvoj.

2. Tačiau Lietuvoj dar vis 
tebeviešpatauja žiauri fa
šistų diktatūra, demokrati-

‘ ja dar nėra atsteigta, nors 
judėjimas už atstėigimą de
mokratijos plečiasi, auga. 
Areštai ir suėmimai už de
mokratijos atstėigimą ko
votojų tebesitęsia; teismai 
tebesiunčia už laisvę kovo
jančius veikėjus į kalėji
mus. Todėl konferencija 
ragina Centro Komitetą dė
ti j'Uo daugiau energijos į 
darbą, kad įtraukus į Ame- 

! rikos Lietuvių Kongresą 
i dar didesnį skaičių demo
kratiniai nusistačiusių Am
erikos lietuvių, trokštančių 
padėti savo broliams Lietu
voj greičiau nusikratyti fa
šistinio rėžimo ir atsteigti 
demokratinę santvarką.

I 3. Kovo mėnesio dieno
mis, 1938, iškilęs Lenki j os-
Lietuvos konfliktas pasta
tė Lietuvos nepriklausomy
bę tokiam pavojuj, kokiam 
ji nebuvo per kelioliką pas
tarųjų "metų. Lenkijos po
nai, pasigrobę smurto pa- 
gelba iš Lietuvos kraštą že
mės, su sostine Vilniumi, 
panorėjo padalyti tą pa
tį ir su visa Lietuva; Jeigu 
jie, dėl Visos eilės tarptau
tinių ir kitą aplinkybių, ne
galėjo to pasiekti jėgos pa- 
gelba kovo mėriešį, tai da
bar, kai tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos diplomatiniai ry
šiai tapo atsteigti, jie ban
dys tą padaryti “gražiu, tai
kiu ir diplomatiniu” būdu. 
Lietuvos nepriklausomybei 
pavojūs grūmoja ir iš hit
lerinės Vokietijos pusės, ku^- 
ri laukia pfogos užgrobti 
Klaipėdą.

Amerikos Lietuvių kon
gresas griežtai pasisako už 
gyhimą Lietuvos hepfiklaū- 
somybės, už teikimą visoke- 
riausios pagelbės Lietuvos 
žmonėms nepriklausomybę 
ginti. Jis taip pat pasisako, 
kad Vilnius ir Vilnija yra 
Lietuvos, ir privalo būti 
Lietuvai grąžintai Mes sto
vime su visa Lietuvos liau
dimi josios kovoje išlaikyti 
hepriklaušornybę ir kovoje 
Už Vilniaus ir Vilnijos iš
laisvinimą. Viėhok ir čia 
konferencija pareiškia, kad 
esant demokratinei santvar
kai Lietuvoj, to krašto 
žmonės bus kur kas galin
gesni savo nepriklausomybę 
ginti ir Vilnių išvaduoti.

3. konferencija pasisako 
už idėją visų sfiovių Ame-

Dėl Lenky Ultimatumo Lietuvai
• * t ' ' ’ Z

Kadangi Lenkijos milita- 
ristąij kurie smurto keliu 
1920 metais užgrobė Lietu
vos istorinę sostinę Vilnių 
ir trečdalį Lietuvos: terito
rijos, dabar, pasinaudodami 
įtempta padėtim Eufopdj, 
dėl incidento prie demarka
cijos linijos pastatė Lietu
vai ultimatumą, reikalauda
mi, kad Lietuva užmegstų 
santikius su Lenkija ir gra
sindami priešingame atsiti
kime užpulti Lietuvą;

Kadangi šituo žiauriu 
grasinimu Lenkijos impe
rialistai buvo pastatę į pa
vojų Lietuvos nepriklauso
mybę ir, gal būt, visos Eu
ropos taiką, ir tokiu būdu 
privertė Lietuvą išpildyti jų 
reikalavimus, paliekant Vil- 
niaus^kraštą okupantų ran
kose, tai—

Tebūnie nutarta, kad Am
erikos Lietuvių Kongreso 
Konferencija 1938 m. birže
lio 25-26 d.d.,, apsvarsčius 
aukščiaus paminėtus faktus 
ir visą susidėjusią ryšyj sU 
tuo konfliktu situaciją, rei
škia savo gilų pasipiktini
mą Lenkijos agresingumu 
ir sako, kad šita smurto 
pergale nieku būdu nepa
teisina lenkų okupacijos 
Vilniaus krašte ir nepanai-

Ispanijos lojalistų helaišvčfjė esantieji Frahco-Musšdlinio belaisviai saliutuoja 
bendro ffrohto ženklu. Jie būdami nelai svčje patapo respublikos šalininkais ir

pasiryžę už ją kovoti prieš fašistus.

rikos lietuvių seimo Lietu
vos reikalais ir įgalioja 
Centro Komitetą ištirti ga
limybes tokio seimo sušau
kimui.

4. Konferencija kreipiasi 
į VisUs demokratiniai nusi
stačiusius Amerikos lietu
vius, kurie dar nėra ALK 
eilėse, į jaš stoti ir veikti 
su mumis išvien-. O visos tos 
organizacijos, draugijos, 
kliubaibei kuopos, kurios 
jau yra Kongreso nariais, 
raginamos pagyventi savo 
veiklą, kad padėtumėme 
mūsų broliams Lietuvoj sti
printi demokratinį judėji
mą ir atsteigti demokratinę 
santvarką.

Tegyvuoja Lietuvos ne
priklausomybė !

Tegyvuoja demokratija 
Lietuvoj!

Tegyvuoja Amerikos Lie
tuvių Kongresas!

kins lietuvių- pasiryžimo tę
sti kovą dėl Vilniaus atva
davimo; ir

Tebūnie nuįaVta, kad šis 
Lenkijos smurto žygis dar 
kartą patvirtina tą tiesą, 
kad pasaulio taika ir mažų
jų valstybių nepriklauso
mybė nebus saugios toi^kol 
žmonės toleruos militaristų 
ir fašistų viešpatavimą sa
vo šalyse. Todėl savo nepri
klausomybės apsaugojimui 
Lietuva privalo kooperuoti 
su tomis tautomis, kurios 
gina taiką nuo fašistinių ir 
militaristinių agresorių.

Tebūnie nutarta, kad šis 
susirinkimas yra įsitikinęs, 
jogei Lietuvos atsparumui 
sustiprinti prieš lenkų im
perialistus ir kitus Lietuvos 
nepriklausomybės priešus 
privalo būti sukonsoliduotos 
visos tautos jėgos, sudarant 
koaliciniais pagrindais vy
riausybę, kuri turėtų plačio
sios visuomenės pasitikėji
mą, ir atsteigiant demokra
tinę santvarką.

St. Johns, Newfoundland) 
birž. 22. — Badu mirė 22 
gyventojai Labrador pu- 
siausalio pakraščiuose, kur 
per ledus laivai negalėjo 
privežt maisto.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar negalėtumėte per 
“Laisvę” paaiškinti šio da
lyko: kiek kainuoja sudegi
nimas lavono ir ar su grabu 
degina, ar kaip ?

E. J.
Atsakymas

Labai sunku pasakyti, 
kur kiek krematorija ima 
už lavono sudeginimą. Pa
vyzdžiui, New Yorko mieste 
ima apie $50. Pas jus gi, 
Pennsylvanijoje, gal paim
tų daugiau, o gal mažiau.

Lavoną degina su visu, 
grabu. Taigi, sudeginimas 
lavono kaštuoja beveik tiek 
pat, kaip ir palaidojimas 
žemėje.

Klausimas
Aš nesuprantu, kame da

lykas, kad kaip “Darbinin
ke,” taip “Laisvėje” dažnai 
pastebiu raides “L. D. S.° 
Abudu laikraščiai už tas 
“L. D. S.” smarkiai agituo
ja ir jas garsina.

Ar tai ta pati organizaci
ja bei įstaiga? O jeigu yra 
skirtumas, tai koks?

BostonietiS.
Atsakymas

Tos trys raidės (L.D.S.) 
“Darbininke” reiškia visai 
skirtingą dalyką. Nežinia, 
kodėl tie redaktoriai savo 
organizaciją “Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų 
Švento Juozapo Darbininkų 
Sąjungą” sutrumpina ir va
dina tiktai “L. D.. S.” Atro
do, kad jie savo tikrą var
dą nori nuo lietuvių paslėp
ti.

Kas kita su ta. organiza-^ 
ei j a, kurią atstovauja dlerfc— 
raštyje “Laisvėje” raidės 
“L. D. S.” Tai yra Lietuvių 
Darbininkų S u sivienijimas 
—ta didžiulė lietuvių savi
šalpos organizacija.

KALNUOSE ŽUVO DU 
TURČIŲ SŪNŪS

Sandia kalnuose, netoli 
Albuquerque, New Mexico 
valstijoj, surado lavoną jau
nuolio Richardo WhitmeriO, 
medžio fabrikanto sūnaus, 
kuris užsimušė belaipioda- 
mas po tuos kalnus. Dar nė
ra žinios apie Whitmerio 
draugą Medillį McCormifc- 
ką, Chicagos milioniefiUką, 
kuris sykiu su anuo ten lai
piojo.

Minneapolis, Minn. — No
minacijas į gubernatorius 
12,230 balsų dauguma lai
mėjo dabartinis “farmeris- 
darbietis” gubernatorius E. 
A. Benson.
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To World Youth
“FipHERE IS ONLY one way to defeat the fascist invaders: national as 

I well as international unity among peaceful and democratic countries; 
unity among the youth of all tendencies desiring peace, culture and liberty.

For this reason, I address all youijg people—socialists, communists, de
mocrats and pacifists—with the force and authority lent Spanish youth by 
the grandeur of the sacrifice it has offered to the universal cause for 
which it struggles. I ask you all to join unanimously in launching a great 
campaign for the defense of the Spanish Republic and for the national in
dependence of your own countries, threatened by international fascism.

Our life and our future, as well as yours, needs all the strength of the 
young generations in order to halt the criminal work of the fascist bar
barians, in order to save peace, civilisation and culture.

At such a crucial time, no divergence of opinion can prevent the unity 
of the socialist, communist, democratic and pacifist youth of the world. 
Nothing and no one can justify a single day’s delay in uniting all youth 
forces, an essential step toward vanquishing fascism.

Let the single front of all young people in all countries rise firmly and 
powerfully against war and fascism. The youth of countries which arė 
dominated by fascism do not want war either. They cannot approve of 
bombardments such as those of Barcelona, the most horrible crime in 
modern history, carried out by Italian and German planes. That is why 
I address them too—the youth in Italy, Germany and Portugal who live 
under fascist rule. I ask them to join the active struggle against inter
vention, against the invasion of free peoples, a thing which only adds new 
links to the chain that binds them.

We young Spaniards jjio not fight against those peoples. We fight 
against Hitler and Mussolini; against the enslavers of nations and against 
the attackers of peace. We know that young Italians and Germans 
fighting in Franco’s ranks do so unwillingly, that they are forced to do 
so by terror. Moreover, we know they would rather fight beside us 
against their oppressors. And that is why we invite you to desert, to join 
the Republican troops. Here you will find yourselves among brothers, not 
among enemies.

Young people of the whole world! It is your duty to heed our voice; to 
form a united front in every country as well as internationally; to fight 
against non-intervention; to help the government of the Spanish Republic; 
to crush international fascism; to save the peace and independence of all 
democratic nations and to assure a future of happiness and well-being for 
our generation.

Your future, like ours, is being decided on the battle-fields of Spain; if 
you do your duty as Spanish young people are doing theirs, fascism will 
soon be crushed. Victory will be ours.

Spanish youth, firm and unshakable in its death struggle against attack
ing fascism, awaits your answer, your deeds and your help”.

Santiago Carrillo,
Secretary General of the United Spanish Youth.
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THE RULING CLAHSS by A. REDFIELD

“He’s the guy who manufactures ‘Vita-Pep—the Fountain of Youth 
in pill form’.”

Proceeds of Fair to 
Go to Spain

ENGLISH PART

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

MR. EDWARD BROWN

By Hope Barn
The cows will be mooing all over 

the place down on Washington Sq. 
beginning Tuesday, June 28. If ever 
you wanted to let out with a little, 
or a lot of, steam, on a bunch of 
guys named Hitler, Mussolini and 
Franco, you’ll have three consecutive 
12-hour stretches, from midday to 
midnight, to throw, sharp, steel- 
edged darts at all of those punks.

For on Tuesday, June 28, Wash
ington Mews, that little stretch of 
acreage in the downtown village 
farmland of New York, that section 
of the country where Fifth Avenue 
gently begins to stick its neck out 
of the Washington Arch, every 
country farmer’s daughter and her 
city slicker will be dancing, playing 
games, and milking cows at the Vil
lage Fair. And all the money that 
will be pouring in through the red 
and white carnival box-offices on the 
"Mew-grounds” will go directly to 
buy milk for the kids in Loyalist 
Spain.

The whole idea is the bright no
tion of the Women’s Division of the 
Medical Bureau and the North Ame
rican Committee to Aid Spanish De
mocracy. Come one — come all! 
Peter Holden, the kid star in "On 
Borrowed Time” will be there, at 
the head of a Children’s Committee, 
to keep things going. Robert Moses, 
the Park Commissioner, will official
ly open the Fair, and LaGuardia 
promises to be there. Dorothy Park
er, that country gal with the city 
ways, will milk the first cow.

So we’ll be seeing you, too!

Al Dobinis Recuperating 
After Serious Illness

Al Dobinis, having spent six weeks 
in a hospital because of an abcess- 
ed appendix, dropped in the L.Y.S. 
office the other day ^after having 
been out of the hospital a few days.

Al is one of the better known 
lads in Newark and has been fea
tured in operettas given by the Sie
tynas Chorus. Not yet fully re
covered to be in the swing of ac
tivity again, he is just biding his 
time before making a complete re
turn to Lith-American activity af
ter such a long absence.

EDWARD BROWN is a human 
being. Five feet eleven of bone 
and muscle and flesh make up 

the body that walks like a man with 
squared shoulders out of the room, 
out of the school, out of adolescence 
into manhood.

And so Edward Brown becomes a 
man and listens.

"... going forth into a world wait
ing for the courage and determina
tion that only youth can supply. 
Into your hands we place ”

The pink cards. The spilt inkwell. 
The torn book on algebra. The 
English prof With the big nose. 
Climbing the rope in Gym. The as
signment. The first debate. The 
discussion in Eco. What was that?... 
"Upon graduating you may find the 
problems of life more complex than 
the lessons you have learned in this 
class”. No soap. Late at lunch. 
Football.

"... thp future of the world. We 
elders have made a poor show of 
it, but upon you rests the larger 
burden. We have incurred the debts, 
but when you must pay them—re
member, we won’t be around ”

. “... crowned in glory, mother of 
the free. Famed in song and story, 
proud we turn, we turn to thee. 
Thou has blest our school days, 
nursed...”

And Edward Brown walked for
ward into the world.

Eat Cheese and Live a 
Happy life-Ja?

According to the Associated Press, 
floats loaded with cheeses from the 
most pungent limburger to the mild
est cream wend their odoriferous 
way through Berlin’s residential 
streets with "eat cheese” banners. 
This Is in line with the Nazi cam
paign to cut down the consumption 
of meat of which there is a short
age.

. Cheese is now one of the few 
things of which there is a glut on 
the German market because of the 
abundant supplies from Austria. This 
has prompted the Nazi Government 
to embark on a new "eat cheese” 
campaign.

YCL Sponsors Play 
Contest on Doran

Just a few short weeks ago Dave 
Doran, one of the most popular and 
loved YCL leaders, was killed in ac
tion in Spain. To commemorate his 
memory and help dramatize his life 
so that others may carry on the 
fight for democracy and peace, the 
Young Communist League has inau
gurated a play contest based on the 
life,of Dave Doran. -*
' The play can be any length but 

sa\st be simple to produce by any 
'aiateur dramatic group. Material 
^Doran’s life may be obtained 

a pamphlet recently issued by
riV.cL
4.ia\ther information may be ob- 
ned from Kenneth Greenberg, 
ague Playburo, 50 E. 13th St., 

.w\v York City.

Got a job as shipping clerk at 
Macy’s. Was a bus boy at $12 a 
week. Lost the pool game at 
Mike’s Bummed cigarettes at the 
club. Every Tuesday and Thursday 
at 9 p. m. he met Helen at the 
corner of Ninth and Elm Streets. 
Bought a car with the fellows on 
the block. Got a raise. Fills medi
cal bottle of $16.50. Saturday off.

The industrial revolution ... Met
ternich and the Congress ... Induc
tive reasoning... Fade, fade away 
like the search light in the glare of 
the sun.

Edward Brown has forgotten.
The sports pages absorb the sub

way freedom. Greasy nickles. To-I 
bacco. The garlic smell and the | 
bottles, bottles eight hours a day 
five days a week and maybe Sat
urday.

But sometimes vague memories re
turn with the evening glare under 
the El ' and the loneliness of the 
street. Stirrings within the breast 
and uneasiness.

Liberty is a young girl whose 
caresseS are worth a struggle. Pri
son is the tenement with escapes 
like chains. And life is the day by 
day fight for a better job, a place 
to sleep and a life to love.

In these moments when all the, 
friends are gone and the lamplight 
on the corner envelopes but one, 
Edward Brown becomes an entity, a 
single soul with a body and mind 
and heart. He hears the blood flow 
within the city artery-streets and 
smells the refuse of its veins, the 
sewers ...

Rebellion crawls through his fin
gers as he tenses them and dreams 
and hopes and tries to fight. Short 
lived rebellion of one Edward Brown, 
six year alumnus of King High 
School, dies out and the flames sub
side when weariness conquers and 
hoplessness leads him homeward.

Edward Brown, millions of him 
pushing pens and packing boxes, 
plowing the field and pressing the 
lever. Edward Brown, new world 
citizen and builder of society, works 
and loafs and sits on the bench, 
loves and is loved as he watches the 
tired world circle around him.

Sometimes he dreams and in these 
dreams he sees the millions of him, 
joining hands as one, like fingers 
pulling together to make a fist. 
He sees that fist raised up in sa
lute, conquest and threat.

These Edward Browns will not be 
denied.

Too many dreams will not be de
nied. Too many hopes will not die 
in vain. Too many lives want to 
live...

Edward Brown, you, me, every
one.

Edward Brown, millions of us, and 
in millions—power.

CACKLING: Hens caCkle after 
laying an egg because their an
cestors have done it for thousands 
of years. In the old jungle days 
wild fowls who were taking time 
out for laying an egg, signalled 
their whereabouts to the remainder 
of the wandering flock by cackling 
as soon as they laid an egg.

‘ INTERVIEWS
WITH

ARTHUR SMITH
by Walter Kubilius

PRESS A button, and lo! genius 
upon demand! Twice has Ar

thur Smith followed this formula 
and writte.. a play that has made 
him one of the most promising play
wrights of the present-day theatre.

Only 22 years old, he manages to 
cram plenty of life into twenty-four 
hours a day. A student in day- 
school and employed in the evening, 
he finds time at night to live a fast 
life, to write skits and plays (one 
in preparation for Broadway because 
“A man must live”), to undertake 
research for material, to write short 
stories and, of course, “to study 
every minute and every hour, the 
people about you and the reasons 
for their actions, their thoughts, 
their desires and their lives.”

Tall and well-built, continually 
smiling, he carries with himself the 
air of a dictator. His severity and 
ability to command earns him the 
respect and obedience of his fellow
workers in the theatre groups. At 
times harsh with a touch of bitter
ness he nevertheless has his mo
ments of softness. During'a dis
cussion on ideological viewpoints he 
abruptly stopped to admire the fi
gure of a passing girl. Parts of 
“End of a Cycle” are the heart of 
Arthur Smith speaking—a compas
sionate pity and love for the people 
of the slums he knows so well.

Successful Plays
Two years ago he never read a 

book about playwriting or even con
sidered the dramatic field. When 
three charred bodies were taken
out of a burning tenement, he had, 
his inspiration and wrote his first 
play. "Kingdom of 137” was, com-

Popular Courses at 
Workers School

During the past several school 
terms the courses in American His
tory given at the Workers School 
have attracted considerable atten
tion it was announced by the Work
ers School in connection with the 
opening of registration for its Sum
mer Term.

In this Summer Term the School 
is conducting a six weeks course in 
the "Historical Background of Pre
sent Day Issues” which will serve 
to acquaint New Yorkers with the 
background of the present day 
struggle for the maintenance of 
American democratic institutions.

This history course is one of 24 
annqunced in the Summer Term ca
talogue. Other special courses of
fered at the school include classes in 
the Negro Question, in Trade Union
ism and in the Fight for Peace. 
The regular courses in economics 
and Marxism-Leninism will be given 
as usual. Registration for the Sum
mer Terms which will run from July 
11 to August 18, is going on now in 
the school office, Room 301, 35 East 
12th Street.

CATHERINE THE GREAT was 
the most famous empress of Russia. 
However, her real name was riot 
Catherine, and she was not a Rus
sian. Her name was Sophia and 
she was bom at Stettin, Germany.

People in the News...

LDS’ers to Visit the 
“Village Fair’’

A small group of thirty Brooklyn 
LDS’ers attended one of the Build
ers’ theatre parties and saw "One 
Third of a Nation” last Wednesday. 
Most of those attending lived in 
Williamsburgh and thus the rickety 
slum was “old stuff” to them. Quite 
a deal was learned about the his
tory of land speculation in New 
York and the present possibilities 
and problems of slum-clearance.

Arrangements had been made by 
W. Kubilius to go backstage where 
the stage manager showed and ex
plained the technical problems in
volved in setting a four-story house 
on the stage and having people live 
in it and having it set on fire.

On the way home the group 
broke up into smaller cliques and, 
as usually happens, a lively discus
sion went on until each one arrived 
home.

This Wednesday the Brooklyn 
BuiLDerS are visiting the Country 
Fair to be held in Greenwich Vil
lage. Must we add that a good 
time will be had by all?

Baltimore Chorus to - 
Join L. M. S. ■

The Baltimore Lyros Chorus held 
its monthly meeting at the Lithua
nian Hall on Tuesday, June 21. 
Charles Urksta was elected presi
dent and presided at the meeting.

The committees w^re called upon 
to report on their /work. All the re
ports were cheerfully accepted. The 
committee for furnishing the amuse
ment for the chorus members re
ported that a clear profit of twen
ty-five dollars was made from the 
Crab Feast.

The picnic committee requested 
that a sports committee be elect
ed. Those elected were: Mildred 
Detuviūtė, Helen Juškevičiūtė, Al
bert Juškevičius and John Makaus
kas. These are to head the sports 
program that is one feature to be 
held at the International Picnic at 
R. U. D. shore on July 24th. The 
bus fare is fifty cents round trip, 
not including ten cents admission. 
The bus will leave at 9 o’clock from 
the Lithuanian Hall, 853 Hollins,t^t.

Discussion followed this about the 
advisability of singing at the picnic 
or not. It was left to the commit
tee to decide. A vote was taken 
whether to join the L.M.S. or not. 
The majority said yes, and it was 
accepted. It was also decided that 
no delegates could be sent to t.he 
Pittsburgh conferences.

A committee was elected to ar
range an anniversary party for our 
chorus. Those elected were: Anpe 
Kuchauskiute, Mildred Detuviutė, 
Alfred Jekevičius and Albert Juš
kevičius. . .4

A lengthy discussion followed whe
ther to have rehearsals during the 
whole summer or not. It was decid
ed by the majority to have rehear
sals during the whole summer. Thus 
the meeting ended.

—Charles Juškauskas.
* » »

paratively speaking, a poorly writ
ten play but its sincerity and close
ness to the hearts and souls of 
tenement dwellers made it a hit. 
It lacked good dramatic construction 
but its emotional line more than 
rriade up for it when people saw 
their thoughts personified in charac
ters struggling' with the bitter fu
ture of ,slum-l(fė, In such a man
ner “Kingdom of 137” was born and 
a playwright launched upon his ca
reer.

Around this play a young people’s 
theatre group was ^formed. Arthur 
Smith, the playwright, became di
rector. "Trip East.' Side * Dramatic 
Group was born out'of a social neefl. 
We had a play that was understood 
and. felt by the young men and 
women to act in it. It was only 
natural that the group would suc
ceed.” •

The play became a hit and he 
continued to devote his time to the 
group. Short skits were produced 
and a mobile theatre formed. The 
young actors offered their services 
to social clubs in the S vicinity and 
are now the pride of the East Side. 
"Plant in the Sun” was produced 
successfully and, the group looked 
for other material to enact.

“End of a Cycle”
"They showed me a play that 

took two years to write. ‘My God,’ 
I said, T could write a better thing 
myself in two weeks.’ They laughed 
at me, of course, so I asked them 
to wait two weeks until I could 
write a play.”

The theme was big, dealing with 
frustrated love because of poverty. 
It was written in two weeks and 
imjnediately production started.

Critics now state that he should 
have worked on the play more and 
than offered it for Broadway pro
duction, “but we are not a pro
fessional group and time is an im
portant thing. So two weeks.”

Plans for Future

In this play, completing its run at 
the Grand St. Playhouse, Arthur 
Smith definitely classed himself as 
a writer with ability. Some people 
already regard him as being damm 
close to genius but he waves aside 
these praises as he buckles down 
to work in his 28th street apart
ment. • - •

He is somewhat egotistical but he 
does not let praise go to his head. 
In his spacious JoUr-rqohr apart
ment ("Yes, .you get a feeling of 
freedom”) he is able to sit down 
and r write, 'He has/ a love for writ
ing, a rare ability when coupled 
with a natural flair.

Hollywood? No. "Smitty” says 
that the film capital is the grave
yard of natural ability. "They would 
tell rhe, ‘Here, write a story about 
baseball!’ The only time I would 
go is when I need money badly. 
A writer must be free and have 
time to write. That is why I will 
write for Broadway—the only source 
of money for the playwtight.”

What is more—he is a progress
ive. Years of life in the slums can
not be wiped out by any flattering 
platitudr s showered upon him. If 
he succeeds, and many of us are 
sure he will, and becomes one of 
America’s foremost playwrights, we 
may be sure that the theatre will 
reflect the true heart of America 
—sympathetic, strong and constant
ly demanding social justice . . .

Forty Million Youth United in 
The Struggle for Peace

•r ė •

World Congress Leads Fight for; Progress, Democracy

REVIEW OF BOOKS
THE LAST GENRO, by Bunji Emperor’s. As a youth 

Omura; 442 pages; J. B. Lippincott 
Company; $3.50.

Who rules the Empire ? The 
Emperor. Who rules the Emperor? 
The oligarchy. Who rules the oli
garchy? The fifteen flowery fami
lies. Japan’s Constitution of 1889 
gave to Japan’s Emperor practical
ly unlimited powers, but since the 
Restoration of 1868 Japan’s three 
Emperors have remained sacred 
and gilded marionettes, manipulat
ed at will by Japan’s real political 
and military rulers, the Sat-Cho 
oligarchy. This omnipotent group, 
consisting primarily of the Privy 
Council, the officials of the Imperial 
Household, the members of the Su
preme Military Council, was origin
ally drawn from the two great 
clans, Satsuma and Choshu; its 
leaders have been the "genrp” — 
the elder statesmen, some dozen of 
the guiding spirits who organized 
the movement of the Restoration 
and placed feudal Japan upon the 
sharp path of industrialization.

Today, last of the genro (since 
1924) is 88 year old, doddering, 
palsied Prince Kimochi Saionji, sci
on of the Fujiwara, oldest, most fa
mous of Japan’s families next to the

of nineteen 
he helped to overthrow the last sho
gun in 1868. No individual in Ja
pan enjoys such political power, 
such influence over marionette „Hi
rohito. As uncle of the present 
head of the great house of Sumi
tomo, Japan’s number-three million
aire family, Saionji has consistently 
advocated covert diplomatic ma
neuvering—a policy of slow and 
open ruthlessness and brutality so 
dear to the hearts of Japan’s Fas
cist militarists, who have opposed 
his "moderate” tactics. Thus he has 
always favored a course of action 
calling for the enslavement of Chi
na, by threats if possible, before a 
war against the USSR; he has re
sisted the too open brutality and 
provocation, such as the Panay 
bombing, which has only served to 
antagonize public opinion against Ja
pan in Great Britain and the US.

Bunji Omura, Japanese ex-liberal 
long resident in the United States, 
has presented Saionji’s biography in 
a rambling, disconnected book, high
ly romanticized. The greater part 
of the book is conversation between 
Saionji and his contemporaries, con
versation at once wooden, artificial, 
inexprėssive, dealing mostly with 
trivia. ■—E. P. Greene.

PARIS.—Slim, blonde, twenty-six 
year old Betty Shields-Collins, told 
an audience here how she directs 
the activities of forty million young 
men and women througout the 
world united for peace.

Miss ElizabethA Shields-Collins is 
Secretary General of the World 
Youth Congress/Movement. From 
the headquarters in Geneva she is 
now putting the finishing touches to 

! the preparations for the 2nd World 
Congress of this movement which 
is to take place in New York on 
August 15.

The World Youth Congress has 
only been in existence 18 months. 
But already it groups around it the 
majority of democratic youth organ
izations in the world, has 26 Nation
al Committees in the different coun
tries and the support and collabor
ation of 14 of the great internation
al youth bodies.

With its objectives to bring the 
youth of all lands together in the 
spirit of friendship and cooperation, 
the World Youth Congress Move
ment has in the past year developed 
practical work which has shown it
self in the humanitarian aid it has 
been able to bring to the suffering 
women and children in the£ countries 
suffering from invasion.

Climax of this work has been the 
competition between the Youth of 
Britain and France, organized by 
the National Committees of those 
countries, which has just conclud
ed and which resulted in the send
ing of 10,000 pounds sterling to 
Spain over a period of four months.

British Youth Peace Campaign
Cited by Miss Shields-Collins as 

the most outstanding example of the 
work of this huge youth movement 
was the British youth committee, 
known as the British Youth Peace 
Assembly. In this national commit
tee are the largest of all the politic
al parties are also such institutions 
as the Youth Council of the Church 
of England, the National Council of 
Girls Clubs, the Methodist Church.

The British committee has sent 
to Spain, besides the recent 5,000 
pounds sterling, three or four ship
loads of food and clothing and last 
Christmas provided a Xmas gift of 
200,000 cases of milk.

"The British Youth Peace Assem
bly,” declared Miss Shields-Collins, 
"has also had to work for the 
changing of the working conditions 
of youth. .And in the discussions 
on this have had to discuss the

question of the relationship of the 
safeguard of peace and the economic 
demands of the youth."

Already there has been a big 'de
mand for credentials for the New 
York Congress of the movement and 
indications of the support which;jis 
being received can be seen fromltj^e 
proposal of Mexico to send a delega
tion of 50; ■ Britain, 40; Czechoslo
vakia, 20; Rumania, 20; Republican 
Spain, 15. There are equally ląyge 
delegations from the Scandinavian 
countries, France, Yugoslavia, Bul
garia.
.——---------------------------------- -— -- 'i

-Detroit News- <
So long, Alg, best of luck in your 

college career. And remember we 
knew you when—. . *.

ThaUmuch neglected tenor section 
certainly is pulling them in these 
days. You could have pushed me 
over with a feather when I saw 
that long string of fellows sitting 
there (most of them new, toO). 
Swell, boys, keep it up. . ‘

Boy, oh boy, do these basebail 
heroes look swell in their new out
fits. They sure are the berries,— 
red with white sleeves and red caps. 
It’s a good thing they don’t have 
any buttons on their chests or they

■ would have popped off. Anyway, it 
I sure made the "Aido Aces" stand 
I out swell on those proud chests.
■ By the way, the boys are holding 
down first place. The last game 
didn’t do Frank Price’s little finger 
any good. He broke it while try
ing to catch the ball (so he saysT).

—o•—
LDS Membership Drive

Hey, you guys and you gals who 
aren’t LDS members—how about 
joining now ? It sure would be 
great to win that grand movie ca
mera and trophy. Let’s get out and 
get it; don’t let anyone else have 
a chance. Incidentally, there . are 
reduced membership rates to join 
the LDS until July 1; so, all join!-» » —o—

Veteran Speaks to Chorus , lt
Lieut. Bob Taylor (not of the 

movies) who fought in the War'in 
Spain, addressed the chorus lust 
week. I am sure he cleared up 
many questions the members had’in 
their minds about the war. He ki
šo explained why 3,200 American 
boys are fighting in Spain. "They 
are fighting for democracy, not on
ly for Spain but for the world.”.

Much of our sex life is due not 
to a nature impulse, but to the in
stinct of imitation and the desire to 
outrival our neighbors in all mat
ters.

Never let it be said that the cho
rus isn’t a good Samaritan. They 
were out helping the LDS sell 
tickets for their excursion last wėėk, 
and doing quite well if you ask me.

M. O. Janonis.
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Ši rami scena nuramina mano kan
čias. Aš drąsiai važiuoju dviračiu. Aš 
malu kojomis. Aš sakau sau: “Tai nie
kis! Širdis nesprogs. Aš jaunas. Aš 
sutinku laukti, nepaisant kiek laiko pra
eitų.” x

Vėl džiaugsmas ir meilė linkui žmonių 
pripildo mano širdį. Vėl norisi jiems 
pasakyti ką nors gero arba šūktelt: 
“Draugai, mes statome naują gyvenimą, 
mes pergalėjome, mes peržengėme per 
didžiules sunkenybes,—na/ visgi imkime 
ir pagerbkime vienas kitą!”

Kupina širdžia aš sugrįžau namo ir už
rašiau šią sceną, kurią jūs dabar skai
tote.

Tas atsitiko pereitais metais, ir nuo 
to laiko panašių įvykių su mumis nebu
vo, iš to mes sprendžiame, kad tarpe 
tarnautojų žalumynų apsaugos įstaigoj 
toks karingas ūpas pradeda atslūgti. Ir 
tas labai gerai.

Kitą nepasisekimo įvykį sykį mes ma
tėme kaime, tarpe laukų ir lygumų. Ir 
jis mus sugraudino nemažiau, kaip šis.

4. Pasakojimas apie Vardadienininkę
Sykį aš nuvažiavau į kaimą Borki. Ten 

turėjau reikalą. Nuo stoties iki šio kai
mo buvo fietaip jau toli. Gal būt trys 
kilometrai. Bet pėsčias eiti nedrįsau. Pa
vasarinis purvas buvo stačiai iki kelių.

Palei pačią stotį, prie kooperatyvo 
stovėjo valstiečio vežimas. Nebejaunas 
kaimietis tupinėjo apie arklį.

—O ką, dėde,—paklausiau aš,—ar ne
pavėžėtum mane iki Borkų?

—Pavėžėti galima,—tarė kaimietis,— 
bet veltui tave vežti man nėra prasmės. 
Rublelį, mielas žmogau, reikia nuo tavęs 
paimti. Kelias labai prastas. Vandens 
daug.

Aš įsėdau vežiman ir mes pradėjom 
judintis.

Kelias, ištikrųjų, buvo labai prastas. 
Rodėsi, kad savo laikais tas kelias buvo 
tyčia pravestas tuo išrokavimu, kad vi
sos apielinkės srutos kaip tik čion su
bėgtų. Skystas purvas veik sėmė ratus.

—Kiek čia purvo!—tariau aš.
—Vandens, žinoma, daug,—ramiai at

sakė kaimietis.
Jis sėdėjo priekyje, nuleidęs kojas že

myn, ir be perstojimo noksėjo arklį.
Pagaliaus jis visą kelią nesustojo nok- 

sėjęs. Ir kaip tik sustoja nors valandė
lei noksėjęs, tuoj aus arklys atsuka galvą 
atgal, ausis pastato ir sustoja.
* Mes nuvažiavome apie šimtą žingsnių, 
kaip staiga, palei kooperatyvą, pasigir
do žviegiantis moteriškas balsas. Ir ko
kia tai moteriškė, pilkais drabužiais ap
sivilkus, rankomis mosikuodama ir vi
saip keikdama, skubiai paskui vežimą 
žingsniavo, vartodama visą jėgą kojų vil
kiniui per purvus.

—Ką tu dabar darai, valkata!—šaukė 
kaimietė, vietomis paleisdama savo balsą 
iki žviegimo.—Tu, šėtone, ką dabar ve
žiman įsodinai? Tu, prakeiktas judošiau!

Kaimietis atsisukęs pažiūrėjo ir nusi
šypsojo.

—Ak, parazitas-boba!—tarė jis šypso
damasis.—Kaip šūkauja!

—Kodėl ji taip šūkauja?—Paklausiau

—Ogi biesas ją žino!—tarė kaimietis 
bešnypšdamas nosį.—Veikiausiai ir ji 
taikosi vežiman. Matomai nepatinka per 
purvus čiurinti.

—Tai lai sėda,—tariau aš.
—Trims negalima važiuoti,—atsakė 

kaimietis.—Kelias labai prastas.
Kaimietė, pasikaso jus sijoną veik iki 

pilvo, vis smarkiau vijosi, vienok per 
tokį purvą sunku buvo mus pasivyti.

—Ar tu susitarei su ja, kad parveši, ar 
ką?—Paklausiau kaimietį.

—Kokiems paibeliams susitarti?—at
sakė kaimietis. Juk tai mano žmona. Ką 
aš su ja turiu tartis?

Ką tu dabar sakai? Žmona?—Aš nusi
stebėjau. — Tai kodėl tu ją buvau pa
rpęs?

—Nagi prikibo bęba! Matai, ji šian
dien pas mane vardadienininkė. Važiavo
me pirkinių. Į kooperatyvą... Štai, žiū

rėk, kaip žingsniuoja ir keikia! Oi, die
važi, juokai ima!...

Man, miesto žmogui, pasidarė labai 
nesmagu vežime važiuoti, tuo labiau,- 
kad dabar vardininke vis garsiau ir gar
siau koliojo ir mane, ir mano gimines, 
ir savo pusgerbiamą vyrelį.

Aš padaviau kaimiečiui rublį, iššokau 
iš vežimo ir pasakiau:

—Lai boba sėda. Aš pėsčias eisiu.
Kaimietis paėmė rublį, ir nenusiimda

mas nuo galvos lęepurę, pakišo jį kur-tai- 
po plaukais.

Vienok jis nesustojo, kad paėmus var
dadienininkę. Jis vėl pradėjo noksėti ir 
traukti pirmyn.

Aš .besilaikydamas ranka už vežimo, 
' didvyriškai žingsniavau, o paskui už
klausiau :

—Na, tai kodėl nepaimi ją?
Kaimietis sunkiai atsiduso:
—Kelias neapsakomai prastas. Dabar 

negalima ją vežiman sodinti. Bet tai jai, 
bobai, nieko nekenks! Ji tikra velnias..

Aš vėl įsirioglinau į vežimą ir dava- 
žiavau iki kaimo, bet dabar stengiausi 
nežiūrėti nei į kaimietį, nei į vardadie- 
nininkę.

Važiuojant kaimetis pasakė:
Žinai, teisybę sakant, man arklio gaila. 

Tuo labiau, kad mes ne kolchoze. Mes— 
viensėdžiai. Kitaip aš bobą būtinai ve
žiman pasodinčiau. Bet arklys ne vals
tybinis. Bet tai jai nieko nekenkia! Ji 
gali vaikščioti tiek ir tiek. Prasčiausiais 
keliais.

Aš kaimiečiui sakau:
—Bet visgi ji vardadienininkė! Reikė

jo ją pagerbti.
—Namie aš ją būtinai pagerbsiu,—at

sakė kaimietis.—Bet čia kelias labai 
sunkus ir tu dar įlipai.

Per pusvalandį jnes atvažiavome.
Kaimietis vėl pradėjo:
—Kelias labai prastas, štai ką aš tu

riu pasakyti. Tokiame kelyje iš jūsų, 
miestelėnų, reikėtų trejetą paimti. . Juk, 
rodosi, matei, boba pėsčia klampojo, ke
lias labai blogas.

Aš sakau:
—Apie kainą neginčinu.
Ir pradėjau su juomi atsiskaityti.
O kuomet atsiskaičiau, staiga ir var

dadienininkė priėjo. Nuo jos veido pra
kaitas ritosi, kaip žirniai. Ji tuojaus nu
leido žemyn savo sijoną ir, nežiūrėdama 
į vyrą, tarė:

—Iškraut iš vežimo ar ką?
—Žinoma, iškraut,—atsakė kaimietis.— 

Juk pirkiniai nestovės vežime iki vasa
rai.

Vardadienininkė priėjo prie vežimo, 
pradėjo imti pirkinius ir nešti stubon.

Aš daviau vardadienininkei penkinę ir 
sudirginta siela nuėjau savais keliais.

O kuomet grįžau atgal į miestą, tai 
mąsčiau apie kaimišką gyvenimą. Ir apie 
tokius būdus, kurie net ir literatūroj 
neužrašyti.
. Štai, brangūs bičiuliai, kokios rūšies 
būna nepasisekimų. Gerai, kad juos pa
keičia pasisekimai.

Ir ištikrųjų, kaip puiku ir sėkminga, 
kad dabartinė permaina kaime kaip tik 
uždavė smūgį tokiems vyrams, kurie turi 
tokias vardadienininkes! Ir uždavė smū
gį tokiai buičiai, kurią čia mes tik ką 
jums piešėme.

Ir mes dabar turime didelę viltį, kad 
ten greitai išdulkės, kaip sakoma, visas 
kaimietiško gyvenimo idiotizmas.

Gal būt čia, kaip tik, ir glūdėjo vienas 
stambiausių rusiško gyvenimo nepasise
kimų.

Taigi ve, jums nepasisekimo pavyzdys, 
kuris ir mums ir jums kalba apie per
mainų reikalingumą.

Dabar, bičiuliai, ar nenorėtumėt drož
ti į miestą? Ten su mumis atsitiko nedi
delis nepasisekimas. Ir mes, taip sakant, 
dėlei juoko norime apie jį papasakoti.

5. Smulkus Įvykis iš Asmeninio 
Gyvenimo

Žinoma, tramvajuje pamesti kaliošą 
nesunku. Ypatingai,; jeigu-,kas nors iš Ju
lies prispaus, o iš užpakalio koks nors 
kerėpla ant užkulnio užmins,—štai jums 
ir nėra kaliošo. .

(Daugiau bus)

Nuo sekamų kuopų ir aps
kričių jau aplaikėme pasveiki
nimus būsimam Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos suvažiavimui, kuris 
įvyks 1—2 dd. liepos, 46 Ten 
Eyck, St., Brooklyne.

Brangūs Draugai ir Draugės!
Kanadoj 4-to rajono komi

tetas svarstė pasiuntimą dele
gato į ĄLDLD suvažiavimą. 
Labai apgailestaujame, kad 
neleidžia ekonominės sąlygos 
mums pasiųsti delegatą.

Mes sveikiname draugais ir 
drauges vienminčius. zA^oTina-^ 
me išdirbti planus/Kaip plės
ti mūsų organizaciją plates
niam apšvietos darbui ir sklei
dimui klasinio supratimo tar
pe darbo žmonių. Linkime 
draugams pasiryžimo ir ištver
mės, gerai apsvarstyti suvažia
vimo dienotvarkio punktus. 
Mes jūsų nutarimus stengsi
mės įvesti gyvenimai!.

Draugiškai,
J. Pašukoms,

IV Rajono Sekreto Aus.

Mes ALDLD 61 kuopos na
riai sveikiname visus delega
tus ir Centro Komiteto nartus, 
kurie darbuojatės dėl labo, ir 
apšvietos darbininkų klasei. 
Darbuokitės ir ant toliau dėl 
labo visos darbo žmonijos.

Mes delegato neišgalime pa
siųsti* tai siunčiame $1.00 au
kų dėl suvažiavimo reikalų.

J. Adomaitis,
ALDLD 61 Kp. Sekretorius.

Auburn, Me.
Mes ALDLD 31 kuopa svei

kiname suvažiavimą ir siun
čiame keletą sumanymų. Iš 
priežasties brangios kelionės 
negalime pasiųsti delegato. 
Siunčiame $1.00 aukų.

A. Kaulakis,
31 Kp. Sekretorius.

viams, bet visame pasaulyje, 
kur tik randasi lietuvių. Mes 
linkime, kad mūsų organizaci
ja savo apšvieta aptemdytų 
amžinai kruvinąjį fašizmą. 
Aukaujame $2.

J. Ramanauskas, 
už ALDLD IX Apskritį.

sų organizacijos, kad ji atei
tyj galės dar daugiau skleisti 
apšvietą lietuvių tarpe.

Draugiškai,
P. Sprindis, 

Laikinas 8-to Apskr., Rašt.

gal Japonijos įstatymus, 
dargi karinius, (O chinai 
ten kietai japonų paverg-

Cleveland, Ohio
Mes nariai ALDLD 57 kuo

pos sveikiname ALDLD suva
žiavimą ir linkime geros klo
ties. Mes tikimės, kad po su
važiavimo mūsų apšvietos dar
bą padvigubinsime. Kartu 
Siunčiame suvažiavimui ir $2 
\ukų\

Edmonton, Alta 
Brangūs Draugai,

Mes ALDLD 18 kuopa svar
stėme pasiuntimo delegato rei
kalą. Labai apgailestaujame, 
kad negalėsime . prisiųsti, dėl 
ekonominių sąlygų. Tai svei
kiname delegatus ir linkime 
išdirbu planus, kaip sėkmin
giau pleĮsti mūsų organizacijos 
darbą, platinti literatūrą ir 
klasinį susipratimą tarpe dar
bo žmonių. .. Mes stengsimės 
jūsų nutarimus pravesti gyve
nimam . čia siunčiame $1 au
kų organizacijos reikalams ir 
atsiprašome, kad tiek mažai 
išgalėjome.

Su draugiškais linkėjimais,
P. Zaleckiene,

ALDLD 18 Kp. Sekretorė.

Philadelphia, Pa.
Gerb. Draugai Delegatai!

Mūsų ALDLD 10 kijo p a, 
Phila., Pa., siunčia geriausius 
linkėjimus Draugijos delegatų 
suvažiavimui, kuris įvyksta 
liepos 1 — 2 dd., Brooklyne. 
Mes linkime geriausio pasise
kimo, nutiesime sėkmingų pla
nų ateities darbui. Su pasvei
kinimu siunčiame nors mažą 
auką—$2.

J. Bender,
ALDLD 10 Kp. Sekret.

aldl:
D. P. Boika,

57 Kp./Sekretorius.

Nashua,^N. H.
ALDLD 42 kuopa siunčia 

širdingiausį pasveikinimų Dr- 
jos suvažiavimui ir $2.00 au
kų. Taigi, siunčiame ir $2 au
kų Agitacijos Fondui. Mūsų 
kuopa nuo 7 narių į metus lai
ko išaugo jau iki 18 narių ir 
tikimės dar daugiau įtraukti 
lietuvių į mūsų Draugiją.

J. Blazonis,
ALDLD 42 Kp. Sekretorius.

Seattle, Wash.
Gerb. Draugai ir Draugės 
Delegatai!

Mes 161 kuopa, iš tolimų 
vakarų, sveikiname jus, drau
gai delegatai. Mes taip toli 
gyvendami negalime su jumis 
dalyvauti iš priežasties didelių 
delegatų lėšų. Mes pažadame 
pildyti suvažiavimo nutarimus.

čia įdedame $3 kaipo auką 
suvažiavimui. Nors tai maža 
auka, bet tiek tik išgalėjome. 
Mes plačiai apdiskusavome 
ALDLD reikalus. Mes sutinka
me su Centro Komiteto da
bartine tvarka, su jo leidžia
momis knygomis be apdarų, 
bile gero tik turinio, su “švie
sa”, kad ji ir ateityj būtų leid
žiama tokia, kaip dabar. Mes 
stojame, kad duoklės būtų pa
liktos tos pačios. Centro sek
retorius turi būti apmokamas, 
kaip iki šiol.

Mes esame priešingi mai
nyti Draugijos vardą, nes 
Draugija yra įkorporuota šiuo 
vardu, kuopoms čarteriai iš
siuntinėti, kuopos turi pasida
rę savo antspaudas, keitimas 
vardo padarytų daug nereika
lingų išlaidų centre ir kuopose.

M. Baltrušaitis,
ALDLD 161 Kp. Sekret.

Westville, Ill.
Brangūs Delegatai!

ALDLD 205 kuopa sveikina 
Draugijos suvažiavimą. Mes 
pasitikime, kad jūs tinkamai 
apsvarstysite Draugijos reika-: 
lūs. Kartu siunčiame suvažia
vimui $5 aukų.

K. P. Jokūbaitis, 
ALDLD 205 Kp. Sekretorius.

Japonai Neduos Svetimša
liam Daugiau Teisių kaip

Užkariautiem Chinam
Shanghai.— Japonijos at

stovybė užreiškė, kad euro
piečiai ir amerikiečiai nega
lį reikalaut sau daugiau tei
sių negu chinai gyventojai 
tose vietose, kurias japonai 
užima Chinijoj. Sako, tos 
vietos yra valdomos tik pa-

Casablanca. — Ispanijos 
f a š i s t ai išlaužė vagoną 
Franci jos traukinio, važia
vusio per Ispanišką Morok- 
ko, ir išplėšė laiškus ir 
laikraščius.

Perpignan, Franc. - Ispa
nijos pasienis. — Praneša
ma, jog tūkstančiai žmonių 
serga karštinėmis (šiltinė
mis) Katalonijoj.

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOLTU

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja
Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 

nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sclatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimų. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

LIETUVIŲ LIAUDIES DIENRAŠTIS

ŠIRDINGAI KVIEČIA VISUS Į SAVO

Kuris įvyks dviejų dienų šventėje 

s-July 
AMS

Sekmadienį 3 Lie]
DVI ORKESTROS GRIEŠ Š

Kaip visuomet, taip ir dabar bus daug svečių iš kitur

Piknikas bus naujai pertaisytoje

ULMER PARK MUSIC HALL
25th Avenue Brooklyn, N. Y.

West End, Coney Island

PROGRAMOJE DALYVAUS SEKANTI CHORAU
Laisvės Choras,

iš Hartford, Conn.
Bangos Choras,

iš Elizabeth, N. J.
Lyros Choras, Pirmyn Choras,

iš Philadelphia, Pa. iš Great Neck, N. Y,

Sietyno Choras, Aido Choras,
iš Newark, N. J. iš Brooklyn, N. Y.

e Ateikite smagiai pasišokti, išgirsite gražios muzikos
• ir pasimatysite su daugeliu svečių, iš kitų miestų.
• Pradžia 10 valandą ryto. Įžanga 40c asmeniui

KELRODIS Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ

Los Angeles, Calif. 
Brangūs Draugai ir Draugės!

Mes ALDLD 145 kp. nariai, 
kurių esam per 100, sveiki
name Draugijos suvažiavimą 
ir tikimės, kad šis suvažiavi-. 
mas tinkamai išriš visus Drau
gijos reikalus ir padarys Lite
ratūros Draugiją suprantames
nę ir prieinamesnę lietuvių 
masėms.

Mes tikimės, kad suvažia
vimas tinkamai išspręs visus 
patobulinimus, kas liečia Dr- 
jos vardą, knygas, “šviesą” ir 
t.t. Kartu su pasveikinimu 
siunčiame ir $5 aukų. Tegul 
gyvuoja Literatūros Draugija!

ALDLD 145 Kp. Valdyba: 
Henry Rado, pirmininkas, 
P. Prapuolionis, užr. rast. 
M. Pūkis, fin. rašt.
P. Richards, kasierius.

Minersville, Pa.
Gerbiamieji Atstovai!

Jūs suvažiavote aptarti 
svarbiausi kultūrinį ir apšvie
tos darbą. Nuo jūs priklauso, 
kaip jūs pasuksite tą kultūrinį 
švyturį į darbininkų klasę. 
Bet mes turime viltį, kad jūs 
pataikysite jį padaryti dar 
šviesesniu. Linkime geros klo
ties. Jau baigiasi 23 metai, 
kaip gyvuoja mūsų Draugija...

Kaip būt linksma, kad ji 
dar ilgai galėtų gyvuoti ir 
veikti. Ši mūsų kultūros ir ap
švietos organizacija gimė silp
na, kąįp visi^geirm-^kūdikiai. 
Bet per 23 metus išaugo |\stip- 
rų milžiną. Nors augant teko 
sutikti stiprias audras. Bet 
šiandien ALDLD tarnauja ne 
tik Amerikos jr Lietuvos lietu- naudingų nutarimų labui mū-

Kenosha, Wis.
Mes ALDLD 8-tas apskri

tys, ' Wisconsin, » sveikiname 
ALDLD suvažiavimą ir siun
čiame $5, aukų. Mes tikime, 
kad suvažiavę delegatai iš 
įvairių zfnjestų padarys daug

Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu (bridge) tiesiog 
Flatbush Ave., iki Prospect Park. Pervažiuokite parką pasi
sukite į Ocean Parkway, važiuokite iki Bay Parkway, sukitės 
po dešinei ir važiuokite iki galo kelio, sukitės po kairei į 
Cropsey Avė., iki gatvekarių linijos ir čia bus 25th Avė., Po 
dešinei rasite Ulmer Park.
TRAUKINIAIS:

Iš Williamsburgh imkite 14th St. požeminį traukinį ant bile 
stoties ir važiuokite iki Union Square, New York City. Iš
lipę paimkite West End traukinį iki 25th Avė. Tie kurie ims 
Broadway “L” važiuokite iki Chambers St., ir paimkite Coney 
Island traukinį iki 36th St., paskui mainykitės ant West End 
Traukinio iki 25th Avė. Iš New Yorko miesto važiuojant, 
imkite B. M. T. traukinį West End, ant Times Square sto
ties, ir važiuokite iki 25th Avė. Išlipę eikite po dešinei iki 
parko.
DIRECTIONS FOR AUTOS:

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

DIRECTIONS:
From Williamsburgh'-take 14th St. subway at any sta 

tion and ride to Union Square, New York City. Get off an* 
take West End train to 25th Ave. Those who ride on t’ 
Broadway “L”, ride to Chambers St., and take the Cor 
Island train to 36th St., there change to the West End if 
to 25th Ave. From Uptown New York City, take B. M. T 
West End Train on Times Square station, and ride to 25tl 
kve. Get off there* and walk to the right to the park.
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A.L.D.L.D. Diskusijos
ŽINGSNIS pirmyn ir 

ATGAL!
kaip iki šiolei diskusuoja- 

ma, tai kad ir pažengsim kiek 
pirftiytij bet turėsim žengti at
gal. Sekant dabartines disku
sijas, reikale ALDLD leidimo 
khygų ir visos organizacijos, 
negalima iškęsti nieko nesa
kius. Dėlto, kad, mano su
pratimu, tokios diskusijos, tai 
bereikalingas laiko eikvoji
mas ir užėmimas brangios vie
tos laikraštyj. Dėlto, kad 
diskusuojama tik viena meda
lio pusė. O kita, svarbesnė, 
neliečiama visai.

Dabartiniai diskusantai dau
giausia kalbėjo apie knygų 
viršelius, kietus ar minkštus. 
Užsiminė apie žurnalą “švie
są/’ kaip turėtų tankiai ar re
tai eiti ir kokio turinio būt ir 
tt.

Aš sutinku su dabartine tak
tika leidime knygų. Svarbes
nio turinio, didesnio formato 
turėtų būti apdarytos, o ma
žesnės brošiūros šių dienų 
klausimu gali būti be, kietų 
viršelių.

Tik nesutinku su diskusan- 
tais, kurie bara draugą Bui
vydą, kam anas pareiškė prie
šingą mintį leidime knygų ir 
kitų organizacijos reikalų. 
Draugai, jeigu nesirastų prie
šingos minties diskusijose ar 
debatuose, tai nebūtų disku
sijos, ale betikslis pasikalbėji
mas.

Mano manymu, draugas šo- 
iomskas gerai atsakė Buivy
dui, darodydamas faktais, iš
traukom iš knygų, kokie buvo 
darbai, kiek už tuos darbus 
bUvo išmokėta, tai pusė algos 
sekretoriaus. Aš nesmerksiu 
draugą Buivydą, nediskusuosiū 
apie knygų viršelius, kietus ar 
minkštus ir kokio turinio turė
tų. būt leidžiamos knygos. Ma
no manymu , tai antraeilis 
klausimas. Negyvas daiktas 
nepasakys, kuris draugas skai
to knygas ar kiša į šėpą.

Gerai, kad centras sumanė 
leisti nariam padiskusuot apie 
organizacijos reikalus,
svarbu '• būtų, kad mes dau
giau diskusuotum apie 
kaip gauti daugiau narių, kaip 
atkelti vartus organizacijos ir 
užtverti tą spragą, per kurią 
nariai išeina. Nekurie drau
gai sako, kad leidžiant geras 
knygas galima gauti daugiau 
narių. Iš dalies tiesa. Bet, 
mano manymu, visų pirma mes 
turiin būti nuoširdūs, nesidi- 
džiuoti savo žinojimu, gavę 
naliją narį apseiti kuodraugiš- 
kiausia ir patarnauti jo neži- 
nystei, duoti pirmenybę susi
rinkime išreikšti mintį. Taip 
elgrdamiesi, gausime daugiau 
narių, negu rodydami knygą. 
Draugas išeis iš susirinkimo ir 
pasakys ir kitam, kad verta 
prigulėti, nejieškos spragos iš
eiti.

Kas Link Ldvinimosi
Turėtų suvažiavime dele

gatai apkalbėti ir padaryti 
taisykles kuopom.

Dėlei lavinimosi mano min
tis tokia. Kuopos turėtų lai
kyti du susirinkimu į mėnesį— 
vieną dėl apkalbėjimo kuopos 
if organizacijos reikalų, o ki
tą dėl tarpsavinių diskusijų, 
ir lavintis kituose reikaluose.

vienas, lankąs susirinkimą, 
užimti pirmininko vietą iš

i, sutinkant tai atlikti su 
Ūba draugo, kuris žino 
ininko pareigas. Buvęs 
ninku vienam susirinki

me, kitam susirinkime turėtų 
pareikšti savo mintį apie or
ganizaciją, ar ką nors pagal 
savo 'supratimą. Taip tvar
dant, būtų proga visiems pra- 

hiVint ir negalėtų didžiuotis, 
rie jau tai suprantat
Jnk Susirinkimų Tvarkos!
Kaip sakiau, pirmininko 

. pareigas turėtų atlikt kiekvie
nas, iš eilės, neskiriant drau-

6

Svarbus Susirinkimas
CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Siaučia Lietus ir Bedarbe

e
G ai aš

Philadelphia, Pa
akcijos susirinki-

UŽKVIEČIA SAVININKAI

Clement Vokietaitis
Bet

tai

IBenton, III I avi. juvurgrceii o-iAiu
BiniiiiiiiiiiiiiininiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimininniiiiniimnniiniiiniiiniiiiiiiHiniiniiiniiniimTnnS

apie-

VARPO
i

SO Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

York 
sukit 
kelią

adrid. — Mussolinio lė- 
tuvai bombomis užmušė 
O nekariškių žmonių ir su

žeidė per 150 Alicantėj, Is
panijos prieplaukos mieste.

Bet
tai- 
rei-

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 28 d. birželio^ 8 v. v., 29

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

' Tel. Evergreen 8-7179

tad galėsime pasiskirti 
Pirm. J. Burba.
(150-152)

malonėkite susirinkti, išduoti pasku
tinę atskaitą iš praeito pikniko. — 
P. B.

pas 
ky- 
pa- 
tai 

biz-

30 d. įvyks svarbus 
susirinki-

SO. BOSTON, MASS.
Visos mūsų organizacijos, LDS, 

ALDLD, LPK, LKP, Laisvės Choras, 
kurie išrinkote darbininkus, o kurie 
dar neišrinkote, tai gali valdybos 
komitetas paskirti darbininkus dėl 
"Laisvės” pikniko, 3 d. liepos (May-

530 Summer Ave., arti
. NEWARK, N

VALANDOS :2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

ir nacionalinis šokiais; 
daugiausia gavo paplot.

bedarbė pranyks.
Reporteris,

BALTIMORE, MD. 
, Lietuvių Kom. 
mas įvyks paskutinį ketvirtadienį 
šio mėnesio, 30 d. birželio, 7:30 v. 
v. po num. Ill S. Poppleton St. 
Draugai ir draugės, malonėkite susi
rinkti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir sykiu atsiveskite 
naujų narių, prirašyti į Partiją. — 
Valdyba. (150-151)

Choras ir 
rėmėjai. Bušai išeis 
143 Pierce St., ir 8 

735 Fairmount Ave.

mo- 
jei 

kitų 
be
tik

ų. Taipgi paskirta $2 
fondui. Tai, berods,

Liberty Park
Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj

Galima laikyti išvažiavimus bei piknikus ir šiaip 
galima bile kada nuvažiavus pasilinksminti.

Parke yra daug stalų. Taip pat ant vietos 
galima gaut šiltų užkandžių, visokio alaus.
YRA PUIKI PLATFORMA ŠOKIAMS

Prašome lietuvius atsilankyti į parką. Galite atsivežti ir
** savo pietus. Vieta veltui.

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystės Sodės-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖJAS JONAS SIDARAS

Jis daro tohiicų moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausių skonio subalansavimų ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodės bei fonikai yra iŠrihktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

Čia parodoma vėliausio' išdirbimo sodėin daryt mašina.
Tokių mašinų nebilė kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo jų operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės i

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTĖLLO, MASS.

įiiiiiiiiiiifliiiiiiiraiiii^
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LIETUVIS ADVOKATAS I
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ŽYDŲ IR ARABŲ TARP- o 
savings žudynes !:

K \

gių moterų. Pirmininkas tu
ri patvarkyt, kad visi dalyviai 
susirinkime kreiptų atydą į 
apkalbamus draugijos reika
lus ir neleisti kalbėtis tarp sa
vęs. Tarimai turi būti užra
šyti trumpai ir aiškiai, be jo
kio užkliudymo kitų draugijos 
narių.

Tokios tvarkos prisilaikant 
susirinkime, nebus kada bartis 
už teisingas pastabas ar pada
rytas klaidas. Gal kas pasa
kys: “Mikolaitis mokina tai, 
ką daugelis jau senai žinom.” 
Taip, kai kurie žinom, 
iš to žinojimo draugijos 
syklių taip iškrypom, kad 
kia pyktis.

Prie pabaigos priminsiu 
draugių moterų klausimą. Ma
no manymu, didelę klaidą 
padarėm, susivienydami orga- 
nizatyviškai. Tai turėtų su
važiavimas pasvarstyti.

Taipgi duodu naują suma
nymą suvažiavimui. Ar ne
būtų galima sudaryti fondą 
dėl paramos progresyviam 
laikraščiam — “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Daily Workeriui,” į 
kurį mūsų idealistai mirdami 
paliktų Vlalelę užpelnyto tur
to, kaip daro tikintieji į po- 
smertinį gyvenimą ? Galima 
sutverti tokį fondą,
pirmas įneščiau į tą fondą nors 
mažą dalelę užgyvento turto.

K. Mikolaitis.

Kas Girdėt Philadelphijoj
Birželio 18 d. čia buvo ap- 

vaikščiojimas j. V. 150 metų 
nepriklausomybės paskelbimo ir 
Konstitucijos priėmimo. Ap- 
vaikščiojimas tęsėsi 3 dienas. 
Birž. 18 buvo suorganizuotas 
ateivių bendras masinių organi
zacijų ap vaikščiojimas Miesto 
Stadiume, kuriame telpa apie 
200,000 žmonių. Ateivių susi
rinko apie 30,000. Jie visi minė
jo savomis programomis, at
vaizduodami kiekvienos šalies 
nacionalius šokius, muziką, dai
nas. Tai buvo įvairus vaizdas.

Tarp lietuvių buvo įtraukta 
masinės organizacijos, tarp ku
rių ir darbininkiškos organiza- 
cijos. Programą pildė 5 chorai 
į vieną. Lyros choras taipgi da
lyvavo. Laidojimo direktorius 
Kavaliauskas buvo direktorium 
nuo lietuvių programos. Lietu
viai gerai pasirodė su dainomis 

veik

Organizuojama Bušai 
“Laisvės” Piknikų

Liepos 3 d.
Į “Laisvės” pikniką, Brookly- 

nan vyksta Lyros 
šiaip “L.’ 
7:30 ryte, 
vai. ryte,

Birželio 
mūsų organizacijų 
mas, 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. Ant -šio susirinkimo būki
te visi norintieji važiuos ir 
nusipirkit busų tikietus.

Liepos 4 d. Įvyks 3-čio Kom.
Partijos Distrikto Piknikas
Atsiminkit visi revoliucinio 

nusistatymo ir darbininkišką 
judėjimą remianti draugai ir 
draugės, kad 4 d. liepos įvyks 
metinis Komunistų Partijos 3- 
čio Distrikto piknikas. Jame da
lyvaus visų tautų darbininkai, 
profesionalai ir inteligentai. 
Bus puiki programa iš sporto, 
dainų, vaikų geimiai, įvairių 
visokių tautų valgių. Kalbės ge
riausias kalbėtojas Clarence 
Hathaway, “Daily Workerio” 
redaktorius.

Kaip Nuvažiuot j College 
Settlement Farmą

Autotnobiliais važiuokite 
lload į Willow Grove ir 
po kairei ir į pirmutinį 
po dešiniai į Route 63. Važiuo-

kit 2 Vii mylios ir tėmykit iš
kabą : “College Settlement 
Farm” ir sukit po dešinei.

Gatvekariais važiuokit į Wil
low Grove karais No. 55 ar No.

nuo Broad ir Olney Ave.

Birželio 30 d. įvyks visuoti
nas organizacijų susirinkimas 
dėlei svarbių reikalų. Bus ra
portuota apie naują “Laisvės” 
bankietui svetainę, kurį rengsi
me 6 ar 13 d. lapkričio — ru
denį. Bus raportų apie “Lais
vės” pikniką ir kitus svarbius 
reikalus. Dalyvauki! visi mūsų 
organizacijų nariai.

Šiemet labai tankiai lyja ir 
dėl tos priežasties buvo labai 
daug sugadyta piknikų.

Bedarbė plečiasi įvairiose in
dustrijose, o dėl to viską palie
čia, ypatingai didžiuosius ir 
mažuosius biznierius. Smulkūs 
biznieriai irgi labai . nusiminę; 
nors jų yra labai daug, kurie 
pataikauja reakcijai — ponams, 
darydami biznį vien iš darbi
ninkų. Ar saliūnininkas, ar 
krautuvininkas ir kitas smul
kus biznierius žiūri per langą 
į darbininką, nes turtingi 
tokius neateina. Ir štai, jei 
la koks svarbus klausimas, 
liečiantis darbininkų klasę, 
dar labai daug šių smulkių 
nierių niekina darbininkišką ju
dėjimą, vietoj pragelbėti darbi
ninkams; nes jei darbininko 
būklė pagerėjo, tai ir smulkaus 
biznierio pagerėjo. Kunigai vi
sada plūstasi ant darbįninkų, o 
iš jų jie pasidaro gerą gyveni
mą. Jei šuo gauna paėst, tai 
savo gaspadorių geriau saugo...

Plačiai visi kalba apie bedar
bę, apie kapitalistų pelnus,' tur
tus, trustus, monopolius ir abel- 
nai prieš neteisybę, supuvimą 
tvarkos, bet nestoja į darbinin
kiškas organizacijas, unijas, ne
kovoja bendrai už geresnį gyve
nimą, nesišviečia, nesimoko vi
suotino žmonijos gyvenimo 
kslų. Kas .iš to dejavimo, 
nieko nedirbi dėl savo ir 
gerovės 1 Prie kapitalizmo 
darbės. niekas neprašalins;
panaikinus kapitalistinę sistemą 
ir pakeitus į socialistinę siste
mą,

Kad palengvinus šios 
linkės LDS kuopom pasiųsti 
delegatus į LDS Seimą, tai 
LDS šeštasis Apskritis prisiža
dėjo padėti visais galimais bū
dais.

Tam tikslui LDS VI Apskri
tis rengia pikniką liepos (Ju
ly) 3 ir 4 dd. (dvi dienas), 
tarp Herrin ir Zeigler, Big- 
Muddy, ant kelio 148.

Užkviečiam visus dalyvauti 
piknike, ypatingai šios apie- 
linkės LDS kuopų narius, nes 
nuo šio pikniko pasekmių pa
sirodys, ar tikrhi bus galima 
delegaciją pasiųsti į LDS Sei
mą.

Taipgi, LDS VI Apskritis 
rengia pikniką liepos (July) 
10-tą d., tarp West Frankfort 
ir Johnston City, Summit 
Grove, ant kelio 37-to. Pelnas 
šio pikniko yra skiriamas, kad 
padėti sugrįžimui sužeistų 
Amerikos liuošnorių iš Ispani
jos.

Šiuo tarpu Paryžiaus ir kitų 
Franci jos miestų ligoninėse 
randasi arti trijų šimtų su
žeistų amerikiečių liuošnorių, 
kurie per metus ir daugiau 
laiko Ispanijos laukuose nar
siai kovėsi su tarptautiniu fa
šizmu. Dėlei žaizdų sunku- 
ko, jie daugiau kautis jau ne
begali, bet ir neturi ištekliaus 
sugrįžti į Ameriką. Valstybės 
departmentas pažadėjo jų grį
žimą netrukdyti, bet turi jie 
.grįžti savo lėšomis. Todėl 
pareiga mūsų visų gelbėti 
šiuos kovotojus už demokrati
ją, kurie negailėjo nei savo

Nashua, N. H
Iš Mūsų Kolonijos

Viename pastarųjų ALDLD 
42 kuopos susirinkimų gauta 
3 nauji nariai. Prisirašė dd. 
K. žalanskas ir V. ir B. Brie
džiai. Naujieji draugai už
simokėjo duokles už šiuos me
tus. Dabar kuopa turi viso 18 
narių.

Buvo . pakeltas klausimas 
kaslink siuntimo delegato į 
ALDLD suvažiavimą, kuris 
įvyks Brooklyn, N. Y. Bet dėlei 
tam tikrų kliūčių delegato 
siuntimas pasirodė negalimu. 
Vieton to, nutarta pasiųsti su
važiavimui pasveikinimas ir 
$2 auk 
ALF 
neblogai sulyg mūsų išgalės.

Komisija pranešė, kad prisi
ruošimas į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks liepos 3 d., Maynar- 
de, Mass., eina neblogai: ti
kietai platinami, busas jau 
nusamdytas. Draugai turėtų 
iš anksto pasirūpinti tikiėtu 
ir užsiregistruoti sau vietą 
se. Kelionė į abi pūsi tik 
Busas išeis1 nuo High7 St 
10:30 ryte. Tikieta'ų gau ami 
pas šias ypatas: J. EgerįĄF. 
Buslavičių, V. Kašėtą ir 
Blažionį.

Sulyg Hudsono reikalavimo, 
kad kiekviena kuopa paskirtų 
savo kapitoną prižiūrėjimui 
savo kuopos darbininkų, mūsų 
kuopa paskyrė kapitonu dj F. 
Buslavičių, o kiti visi draugai 
apsiėmė, kur katrą paskirs.

Pastaruoju laiku mūsų mies
te veik visos išdirbystės duoda 
darbininkams tūlam laikui 
“vakacijas.” Nashua Mfg. Co. 
pranešė, kad su 1 d. liepos 
duoda savo darbininkam “va- 
kacijų” porai savaičių. Tas 
pats ir su Jackson Kompani
ja. Avalų ir' popierinės išdir
bystės žada tą pačią “malo
nę,” tik nežinia kaip ilgam 
laikui. Darbininkai dėlei to 

sveikatos, nei gyvasčių, kada 
kovoti prieš fašizmą. Fašizmo 
pralaimėjimas Ispanijoj ir Ki
nijoj bus smūgis' viso pasaulio 
fašizmui!

Todėl visi garsinkime, reng- 
kimės ir dalyvaukime abiejuo
se piknikuose, nes abu labai 
svarbiam tikslui rengiami. Bus 
gera muzika dėl šokikų; už
kandžių ir gėrimų dėl visų.

LDS VI Apskr. Sekr.

nelabai gerai jaučiasi, mes m a-Endicott St. Svetainėje. Visi nariai 
žai dirbdami mažai galėjo su
taupyti centų tokioms “vaka- 
cijoms.” D&lei to daugelis nu
siminę . . .

Jeruzalė. — Karinis an
glų teismas vieną žydą jau
nuolį nusmerkė mirt, kitą 
pasiuntė kalėj iman iki gy
vos galvos už tai, kad jie 
šaudė į arabų auto-busą.

Rado nežinia keno už
muštą ir sužalotą kunigą 
M. Rozzinį, galvą italų vie
nuolyno arti Jeruzalės.

Arabai Jaffoj nudūrė 
vieną žydą. Žydų mesta 
bomba į arabų kafeteriją 
tame mieste sužeidė tris 
arabus.

PRANEŠINA] IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Luzerne County gyventojai ap
vaikščios liepos 4 d. dideliame pik
nike, Wende’s Parke, Ashley. E. G. 
Flynn, pasižymėjus darbininkų vado
vė bus vyriausia kalbėtoja, taipgi 
kalbės ir Joe Drill, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos, sužeistas kovoje 
prieš fašistus. Bus įvairi programa: 
šokiai, žaislai, sportai, valgiai ir ki
tokį dalykai. Tikietai: 3 po 25c ir 
10c už vieną. Bus ir dovanų. 1-ma 
$3.00; 2-ra $2 ir trys kitos dovanos. 
Ateikite visi! (150-152)

’Edward V. Warabow
Laidotuvių Direktorius 

ir. Balsamuotojas
Registruota Moteris Padėjėja 

Prieinamos Kainos, Teisingas ir 
Mandagus Patarnavimas 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ
24 Field Street

BROCKTON, MASS.
Telephone Brockton 2005

1000 Washington Street
NORWOOD, MASS.

Tfelephone Norwood 1503 

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J,
Telephone: Waverly 3-9515

Telefonas: Humboldt 2-7964 |

DR. J. J. KASPUČIUS

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, cielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta, duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen 
Doughnuts, Pieš, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duonų per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, Suteiksime informacijas apie svorj ir KtiNfaAh. . 

Varpas Bakery 36-42 Slagg Street Brooklyn, N. Y

nardė). Bus laikomas darbininkų 
ekstra susirinkimas, 2 d. liepos, 7 
v. v. po num. 376 W. Broadway, S. 
Bostone. Prašome visus darbininkus 
dalyvauti, 
darbais.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 8 P./M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.
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SVEIKINAME A. L. D. L. D. SUVAŽIAVIMĄ!

REPUBLIC RESTAURANTEpa

ne
ls to niekam

Namų: Evergreen

Norime Pasimatyti su Delegatais

Kas Radot, Matėt?

kad jo buvi- 
neišbego nei

2-1500 
2-J6000 
8-7871

žino kas 
pranešti

Kom.

426 SOUTH 5th STREET 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą • 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

J. Nalivaika,
Skyr. Koresp. • PRANEŠIMAI—SKELBIMAI—

MUZIKA — NAUJIENOS

Kad geriau vyktų suvažiavimai 
patartina delegatam užvalgyti
DIDELIO, MINKŠTO STEAKO

IR IŠGERTI STIKLĄ-K1TĄ ŠALTO ALAUS

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

kainuos 
susi- 
New 
City,

CHARLES 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge»Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietu viii Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

TRU-EMBER FUEL CO., INC
485 Grand Street Brooklyn, N

Telefonas EVergreen 7-1661

Programą Veda

Ona Valaitienė 
676 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Telephones:

Stoties: Ingersol

HMM

Neu YoIlo^Mife/Ziiikw
Iš Lindeno atvyksta senas 

veikėjas drg. G. Kardauskas, 
ALDLD kuopos sekretorius. Iš 

, Chesterio atvažiuoja drg. P.
Šlajus.

Iš Chicagos atvyksta drg. 
V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius ir drg. F. Adomėlis.

Iš Pittsburgho atvažiuoja 
net 5 delegatai, būtent: J. 
Purtikas, J. Paulauskas, E. 
Kairienė, E. Sliekienė ir J.

Čiuplis.
Bus ir daugiau draugų iš 

įvairių kolonijų. Jie dalyvaus 
ALDLD suvažiavime ir “Lais
vės” metiniame piknike.

Piknikas įvyks jau šį^ekma- 
dienį, liepos 3 d., Ulmer Par
ke, gale 25th Avė., Brooklyne. 
Dvi orkestros be pertraukos 
grieš šokiams. Įžanga 40c. 
Prie išanksto pirktų bilietų 
bus 4 piniginės dovanos. Įsi
gykite. Žinąs.

Iš Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

Antradien., Birželio 28,1938

Ispanijos Naudai Fėrai 
Prasidės Šiandien

Medikalės Pagelbos Biuras 
ir šiaurių Amerikos Komite
tas Pagelbai Ispanijos Demo
kratijos rengia didelius fėrus. 
Jie įvyks Washington aikštė
je, kur prasideda Fifth Ave., 
New Yorke, atvirame ore. 
Prasideda šiandien, birželio 
28, ir tęsis per 29 ir 30 dienas.

Fėrai neišpasakytai gerai 
prirengti. šokiams įrengta 
medinė platforma, benai grieš 
nepertraukiančiai, “Hitle ris, 
“Mussolinis” ir generolas 
“Franco” bus pastatyti šaudy
mui. Maisto visokios rūšies, 
daugybė visokių dalykų, paga
mintų Ispanijoj ir Amerikoj. 
Gi trečiadienio vakarą, 29 d., 
čia bus traukiama visų daly
vių judamieji paveikslai, kur 
galėsite vėliau ir patys save 
pamatyti judžiuose.

Popiečiais “karuselė” ir spe- 
cialės žaismės vaikams, taip
gi pasirinkimas puikių drabu
žių.

Įžanga bus prieinama. PeŲ 
nas skiriamas taip svarbiam 
tikslui. Todėl visos ir visi pa
silikite liuosus vakarus ir da
lyvaukite šiuose fėruose. At
minkite, kad kiekvienas jūsų 
cbntas bus didelė Ispanijos 
liaudžiai parama.

“Naujosios Gad 
• kas Buvo'
Nyku ir šalta 

šeštadienį įvirusiame “Naujo-

tęf, Parke, Brooklyne, nors
• įgyventoj ai*^nesitvėrė 

nųų šiĮuijaos. šalta buvo dėl- 
• to, ■ ja^publikos buvo mažai, 

kadmeėmė, joks ūpas pikni- 
nikaut. Tik vakarop, suėjus 
jaunimui pasišokti salėj, atro
dė į viešą sueigą. Visos publi
kos, su programos pildytojais 
ir darbininkais, galėjo būti 
apie porą šimtų. Rep.

ALDLD II Apskričio pikni
ke, 26 d. birželio, Union, N. J., 
prapuolė popierinis baksas su 
laikrodžiu, vacuum cleaner ir 
electrical shaver.

Kurie surado ar 
surado, malonėkite 
“Laisvės” ofisui.

Gaisras Tunelyje 90 
Pėdų po East Upe

Apie 9:20 sekmadienio va
karą elektros vielos padegė 
statomą Queens Midtown Tu
nelį 90 pėdų gilumoj po East 
Upe. Gaisras sudarė nepa
prastą pavojų gaisragesiams, 
kadangi jie turėjo dirbt ne
paprastam oro spaudime. Prie 
to, išdegant mediniams pa
ramsčiams, . tunelį bile kada 
galėjo užgriūti arba eksplozi
jos sunaikinti.

Buvusieji prie upės kranto 
matė didžiulį vandens geyserį 
iššaujant 15 pėdų aukštyn į 
orą, kada suspaustas oras, 
stumiamas įgriuvusių skalų ir 
molio, prasiveržė aukštyn pro 
upės dugną. Sykiu krėtė 
šiurpas dėl padėties esančių 
ten po upės dugnu gaisrage- 
sių. Tikėtasi nelaimių, tad 
prie atvaros 1st Avė. ir 41st 
Sts., N. Y., laukė daug dakta
rų su ambulansais ir nepa
prastos pagelbos priemonėmis.

Gaisrininkai dirbo trumpo
mis pakaitomis. Per pirmas 
valandą ir pusę laiko nuleisti 
tik 4 gaisrininkai, kadangi jie 
turėjo pereit bandymą, ar jų, 
širdis išlaikys 28 svarų spau
dimą per ketvirtainį colį. 
Normaliai atmosferos spaudi
mas jūrų paviršiaus lygmaloj 
yra 15 svarų per ketvirtainį 
colį. Aukštas spaudimas pa
laikomas prilaikyt tunelį nuo 
įgriuyimo. Gesint galėjo tik 
chemijtalais, vandens “paipų” 
negalėjo suvest. Vėliau palik
ta upės vandeniui pribaigt 
darbą.

Gaisro departmęnto viršinin
kai sako, kad 100 pėdų, tunelio 
turėsią būti iš naujo gręžiama; 
daūg žalos padaryta.

Tunelio statyba
$58,000,000. Juo bus 
siekiama iš vidurmiesčio 
Yorke šu Long Island 
Queens’e.

Trečiadienį, 22-rą birželio, 
Amalgameitų Svetainėje, Lie
tuvių Kriaučių Amalgameitų 
unijos 54-tas skyrius turėjo 
extra susirinkimą. Narių daly
vavo jame koki penki šimtai, 
ką matysime žemiau, kaip pri
eisime prie dalinimo balsų 
rinkime delegato.

Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas V. Zavec- 
kas ir perskaitė vakaro die- 
notvarkį, susidedantį iš 23-jų 
punktų, ką susirinkusieji vien
balsiai priėmė, o paskui jo ne
pildė, nes kaip tik išrinko de
legatą, tai daugelis pradėjo 
eiti savais keliais ir kiti, žino
ma, paprastesni raportai 
siliko neišduoti.

Delegato Rinkimas
Pirmiaus, negu atidarė

minaciją į delegatus, Baniu
lis kalbėjo, kąd reikia atidė
ti rinkimus į rugsėjo mėnesį, 
nes tada visos šapos jau dirbs 
ir naujam delegatui būtų daug 
lengviau pradėti darbą, kuo
met buvusio delegato būtų 
viskas sutvarkyta. Dabar gi, 
kuomet visos dirbtuvės tuščios, 
žmonės nedirba, tai naujas de
legatas įeina ofisan, kaip dur
nas, nežinodamas ką pradėti. 
Tačiaus jo pasiūlymo susirin
kimas nepriėmė ir prasidėjo 
delegato rinkimas metams lai
ko. Į delegatus kandidatavo 
šeši unijistai.

Michelsonas pirmam balsa
vime gavo 257 balsus, Herma
nas—81-ną, Palionis—58, Pe
traška—24, Baniulis—18, Čer- 
ka—11. Kuomet ėjo antras 
balsavimas pasirinkimui vieno 
iš dviejų, tada Michelsonas 
gavo 320 balsų, b Hermanas 
— 96. Vadinasi, Hermanas 
paaugo 15-ka balsų, o Michel
sonas—63-mis.

Einant namo iš susirinkimo 
buvo girdima daugelį šnekant, 
kad laisviečiai išsirinko savo 
delegatą, kas nėra tiesa. Ne 
laisviečiai rinko delegatą, bet 
kriaučiai. Jie diduma balsų 
paskyrė atsakomingon vieton 
tokį žmogų, kuris jiems atro
dė tinkamiausias, ir pabaig
ta. Balsavimas buvo viešas, 
be jokios agitacijos susirinki
me, be jokių užgauliojimų ki7 
tų kandidatuojančių žmonių. 
Pirmiaus, negu atėjo laikas 
kelti rankas aukštyn, pareiški
mui savo nuomonės 
nors kandidatą, 
visus kandidatus 
kriaučiško svieto 
nijos už svetainės
balsavimui pasibaigus 
skelbė amnestiją—vėl 
kė juos visus plačion 
Tik, žinoma, ne visi 
linksmi . . .

Po to kalbėjo buvęs dele
gatas Bubnys ir naujai išrink
tas Michelsonas. Senis dėka- 
vojo čermanams, komisijų na
riams už dviejų metų gerą 
kooperaciją, žadėdamas visais 
galimais darbais remti jauni
klį. Jauniklis gi dėkavojo vi
siems už išrinkimą ir prašė 
visų kooperacijos, kaip čerma- 
nų, taip ir veiklesnių unijis- 
tų.

bandoma pasipriešint parėmi
mui progresyviško žurnalo 
“Voice,” bet susirinkimas davė 
$10, pasveikinimo formoj. 
Tas parodė, jog kriaučiai jau
nimo reikalus geriau supran
ta, negu tas, > kuris kiekvie
nam klausime muša pats save.

Kita auka, tai davimas $10 
pieno fondan. šiai aukai nie
kas nesipriešino, nes už pie
no fondą veda vajų Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas, kad sukėlus $6,000 kali
nių vaikučiams, kurių yra as
tuoni šimtai per visą šalį, ši
tas klausimas jau yra laikraš
čių skaitytojams plačiai žino
mas.

Delegato Bubnio Paskutinis 
Raportas

Kaip aukos, taip ir Bubnio 
raportas buvo atlikta prieš 
rinkimus, pradžioje susirinki
mo, o ne pabaigoje, bet ši ko
respondencija pasitaikė pradėt 
vėžišku stylium, tad tegul jau 
taip ir baigiasi, 
nuostolių nebus.

Bubnys sakė, 
mo laiku ofise
viena firma iš lietuviškų šapų, 
jeigu ji gyvuoja New Yorke, 
bet jeigu savininkas numiršta 
arba lekia kur nors į laukus, 
tai juk nei vienas delegatas to 
nesustabdys. Prie to, kelios 
firmos buvo šiaip taip gautos 
lietuviškoms Šapoms. Augū- 
nas su Armakąusku pasidarė 
biznišką bendrą frontą, susi
nešė vienon šapon 36-šias ma
šinas ir bandys siūti vyriškus 
ir moteriškus/ aprėdalus. Reiš
kia, Augimo/ buvusioji šapa 
pasinaikino. Velionio Budrai
čio šapa veikiausiai eis pas 
buvusįjį savininką. Nupirki
mui ir palaikymui tos šapos 
nesiranda tinkamų žmonių. 
Kitos šapos vis dar neprade
da dirbti. Yra tokių dirbtu
vių, kurios nieko neveikia jau 
baigias devintas mėnuo. Jeigu 
taip dalykai eis ir toliau, tai 
kriaušiams priseis visiems uni
sonu giedoti: ^'Aleliuja, I’m 
bum!”

parūpino N. Y. Miesto Svei
katos Departmentas. Rengia 
Komunistų Partijos 14-to As
sembly Distrikto 1-ma kuopa. 
Kviečia visus atsilankyti.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
O

Graborius (Undertaker
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Patkway 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

Dr. Herman Mendlowitz 
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1--3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto 
t ——r——

FLATBUSH OFISAS
2220 Aįenue J

Kampas E. 23rd St.

LIETUVIŲ 
Radio Balsas 

iš Stoties 
WCNW 1500 Kc. 

Brooklyn, N. Y. 

5:30 vaL vakaro 

Antradieniais, Ketvirtad. 
ir Šeštadieniais 

pradedant 
Birželio-June 14, 1938

GERIAUSIOS DEGTINES, BRANDES IR VYNAI 
Amerikos išdirbinio ir importuoti

VIETA PAČIAME LIETUVIŲ CENTRE

J. SUTKUS, Savininkas
451 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Mateušas SimOnavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA *

Staiga Mirė Kazimieras 
Baisokas

Birželio 26-tos rytą, eida
mas į Metropolitan prieplau
ką Važiuoti laivu $u katalikų 
rengiama ekskursija, K. Bru- 
sokas puolė ant gatvės ir nu
mirė. Pribuvęs gydytojas su 
ambulansu jau rado mirusį, 
tokiu būdu, neėmė, pašaukė 
policijos vežimą. Velionis bu
vo Maspetho gyventojas.

Brooklynietis,

už kurį 
pirmininkas 

išvarė iš 
ant posele- 
durų ir tik 

jis pa- 
pašau- 

laisvėn. 
sugrįžo

Šį Vakarą Prelekcija ir 
Judis Apie Sveikatą

Antradienio vakarą, birželio 
28-tą, “Laisvės” Salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne, bus 
prelekcija ir judis; apie sifilį 
ir kaip prieš 'jį kovoti, taipgi 
nurodoma, kokios socialės 
problemos surištos su kova

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

NOTARY PUBLIC

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Tel. Stagg 2-5043

TEN EYCK BEER GARDEN
J. MOKOLA, Savininkas

• MRS. KULAK, Vedėja
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

Norime Pasimatyti su ALDLD Suvažiavimo Delegatais 
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
PATARNAUJAME UŽKANDŽIAIS 

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

49 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 4-8520 

GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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FRANK DOMIKAITIS
Degtine Pabrangs

“Laisvės” piknikui arba išvažiavimui 4 d. liepos šven
tėms, nusipirkite degtinės dabar, nuo 1 d. liepos degtinė 

bus brangesnė.
Lietuviško Monopolio Nupiginimai iki 1 d. Liepos:

Two Naturals, 90 proof, 1 metų, $1.47 kvortai—
Mint Springs, 90 proof, 15 mėnesių, $1.47 kvortai 
National Club, 90 proof, 2 metų, $1.47 kvdrtai 
Lietuvos Valstybinė, $2.91, 4-5 kvortai

4 d. Liepos Monopolis Bus Atdaras Visą Dieną
Pasitikėkite Savaisiais. Mūsų Kainos žemiausios ,

REPUBLIC LIQUOR STORE
• 415-17 Keap St. arti Grand street Brooklyn, N. Y.

Kiti Rinkimai
Buvo ir kiti rinkimai, vie

nok /palikta veik pusė buvusių 
narių atsakoming^se unijos 
vietose ir ant .toliaus. Tik 
Suvienyton Tarybon (Joint 
Board) išrinkta nauji: Bub
nys ir jaunasis Linkus. Trade 
Board (Amato Tarybon) — 
Buivydas. Visiems gerų pa
sekmių naujose vietose.

Aukos
Perskaityta laiškas nuo A- 

merikos lietuviško jaunimo, 
kurie leidžia savąjį žurnalą 
anglų kalboje ir prašo finan
sinės paramos. Nors buvo

Lietuviškas Kabaretas
MUZIKA IR ŠOKIAI KAS VAKARĄ

Tik dabar naujai išmaliavotas, pagražintas, 
ir pertaisytas geresniam komfortui.
Patarnaujame visokiais gėrimais ir vaD 
giais. Šis lietuvių kabaretas yra vadinamas

PARAMOUNT CABARET
Stanley Misiūnas, Savininkas

473 Grand Street, Brooklyn, N. Y

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami EuropiŠko ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie* 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

• *

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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