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Sovietų Sąjungoje žuvo di- 
• džiausiąs pasaulyje orlaivis 

‘Maksim Gorki j”. Jis žuvo ne 
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IN TWO PARTS

PART ONE

Metai XXV, Dienraščio XVII

negera, bet todėl, kad vienas 
nedisciplinuotas elementas kitu 
lėktuvu j j sudaužė. Tai jau ne 
orlaivio konstrukcijos kaltė. Bū
na atsitikimų, kad į orlaivio 
propelerį įkliūva aras arba ki
tas didelis paukštis ir todėl or
laivis žūva. Ar todėl jau reikė
tų ir liautis lėktuvus budavoti, 
kad atsitinka viena kita nelai
mė?

Štai dabar Francija išsibu- 
davojo didžiausią pasaulyje 
garlaivį “Normandie”. Jis yra 
puikiausiai įrengtas, geriausias. 
Bet ar yra kokis užtikrinimas, 
kad jis negali žūti? Ar negali 
jam šoną perrėžti kitas kokis 
laivas? Ar tas būtų argumen
tas prieš budavojimą tokių di
delių laivų ir už jų vieton bu
davojimą kokių geldų? Nieko 
panašaus.

“Maksim Gorki j” žuvo. Jis 
metus laiko sėkmingai skrajojo. 
Atliko desėtkus tūkstančių my
lių kelionių. Galėjo ilgai dar 
tarnauti. Bet įvyko nelaimė, 
kurių visur yra.

Sovietų valdžia nusprendė bu
davoti jo vieton tris tokius pat 
milžinus — “Maksim Gorkij”, 
“Vladimir Lenin” ir “Josif 
Stalin.” Bet Sovietų Sąjungos 
gyventojai pilni ūpo. Jie nori, 
kad jų šalis visur būtų pirmoji.

Tuojaus prasidėjo aukavimas 
naujų milžinų budavojimui. Į 
kelias dienas Maskvoje buvo su
kelta 3,500,000 rublių naujų 
milžinų budavojimui. Tiflise 
darbininkai nusitarė atiduoti 
vienos dienos uždarbį tam tiks
lui. Kijeve į porą dienų sukėlė 
382,975 rublius. Darbininkai 
Gorkij mieste nutarė atiduoti 
vienos dienos algą. Raudonoji 
Armija davė šimtus tūkstančių 
rublių. Pasekė kitų miestų dar
bininkai šiuos pavyzdžius. At
siliepė milionai kolektyviečių su 
aukomis. Visi aukoja liuosa va
lia, savo iniciatyva.

Tuom pat kartu Sovietų Są
jungos darbininkai neša rezo
liucijas ir prašo Sovietų val
džios, kad vieton trijų milžinų 
būtų išbudavota net devyni. 
Jiems ir vardus jau davė: 
“Maksim Gorkij”, “Vladimir 
Lenin”, “Josif Stalin”, “Sergei 
Kirov”, “Klim Vorošilov”, Mi- 
chail Kalinin”, “Večeslav Molo
tov”, “Lazar Kaganovic” ir 
“Serho Ordžonikidze”. Aišku, 
kad Sovietų valdžia masių pra
šymą pildys. Masių ūpas dide
lis. Tam tikslui į kelias die
nas sukelta milionai rublių ir 
bus sukelta dar desėtkai milio- 
nų.

“Naujoji Gadynė” taip užgie
dojo, kad Jaunųjų Komunistų 
Lygą pradėjo lyginti prie fašis
tinių ordenų. čia jiems neva 
svarbu spalva. Ne tame daly
kas.

Kame gi dalykas? štai kame: 
30 d. gegužės buvo Jaunųjų 
Darbininkų Diena kovai prieš 
karą, fašizmą ir už jaunuolių 
reikalus. Su Jaunųjų Komunis
tų Lyga priešakyje visur buvo 
rengta demonstracijos. New 
Yorke prie demonstracijos bu
vo kviesta specialiai Lyros 
Choras (prūseikinių valdomas). 
Ten buvo nuėjęs drg. J. Orman 
ir kvietė. Bet jie atsisakė da
lyvauti.

' Kodėl tas Lyros Choras atsi
sakė? Pasiteisino tuomi, kad 
jie apsiėmę dalyvauti F. Vait
kaus lakūno parengime, kurį tą 
pat dieną rengė Grigaičio ir ki-

Pakrikštijo 14 Nauju 
Amerikos Karo Laivy

WASHINGTON, D. C. 
—Jungtinių Valstijų karo 
laivyno ministeris Swan
son davė vardus keturioli
kai naujų statomų karo 
laivų. Tai yra laivai dras- 
kūnai. Jie neperdideli, bet 
greiti, kad galėtų pasivyt 
priešų karo laivus bei, kai 
prisieina, pabėgt nuo jų. 
Draskūnai bus naujausios 
rūšies, pagal paskutinį 
kariškos technikos žodį. 
Jie bus apginkluoti nese
nai išrastomis patobulin
tomis kanuolėmis.

HITLERIS ANGLIJAI 
SIŪLO ORLAIVYNŲ 
TALKA P® SSRS
MASKVA. — Sovietų Ko

munistų Partijos organas 
“Pravda” rašo apie Hitle
rio daromus Anglijai pasiū
lymus del oriai vyno sutar
ties, su Vokietija. Tuomi 
Hitleris nori subendrint Vo
kietijos ir Anglijos kariškas 
oro jėgas prieš Sovietų Są
jungą. Savo tikslą naziai pa
rodo, bešaukdami, būk So
vietai padarę su Francija 
“tikrą karo sutartį.”

“Pravda” nurodo, jog su
tartis Sovietų su Francija 
yra tik apsigynimui nuo tų, 
kurie pradėtų karą prieš 
Francija arba Sovietus ir į- 
siveržtų į vienos ar antros 
šalies žeme. Vokietijai taip
gi yra atdaros durys prisi
dėti prie nepuolimo ir tarp- 
savinės pagelbos sutarties 
su Sovietais ir Francija. Bet 
Hitleris apie tai nenori nei 
girdėt.
MOČIUTĖS BLOOR APE

LIACIJOS BYLA
LINCOLN. Neb. — Eina 

apeliacijos bvla darbininku 
kovotojos Močiutės Bloor ir 
6 farmeriu. kurie buvo nu
teisti no 30 dienų kalėjimo 
ir $100 piniginės pabaudos 
kiekvienas už pikietavimą 
laike vištienos darbininkų 
streiko.

Kulkasvaidžiai Šaudymui 
Weyerhaeuser Žmofjvagiy

TACOMA. Wash. — Pa- 
siustą policijos ir federaliu 
valdžios agentu būriai net 
su kulkasvaidžiais gaudvti 
bei šaudyti žmogvagius, ku
rie išveržė $200,000 iš mi- 
lionieriaus Weyerhaeuserio 
už paleidima io 9 metų vai
ko George. Nežiūrint viso
kių spėliojimu, vyriausybė 
dar neturi jokios tikros ži
nios. kas tą kriminalį darbą 
atliko.

tų patriotų pasekėjai. Matote, 
kur prūseikinių choras nuėjo! 
Argi jie nežinojo, kad 30 d. ge
gužės bus jaunuolių demonstra
cijos? žinojo, nes tas kasmet 
būna ir išanksto buvo garsinta.

Taigi “N. G.” ir rėkia, kad 
riksmu užglūšinus savo auklėti
nių peiktinus žygius. Bet ne
pavyks jiems apgauti darbinin
kų, net ir dalis pačių lyriečių 
supras, kame yra dalykas.

VYSTOSI DARBININKŲ KOVOS PRIEŠ 
ALGĮ! KAPOJIMU IR DARBO LAIKO 
ILGINIM4 VISOSE JUNG. VALSTIJOSE

I

Amerikos Fabrikantų Sąjunga Prigaudinėja Žmones, būk 
Darbo Mokesnis Paliekamas Toks Kaip Buvo Pirmiau; 
Prasidėjo Eilė Streikų prieš Sąlygų Bloginimą
NEW YORK. — Naciona- (Kompanijos priėš darbo lai-

lė Fabrikantų Sąjunga iš
siuntinėjo telegramas tūks
tančiams dirbtuvių, klausi-
nčdama apie darbininkų al
gas po to, kai šalies Augš- 
čiausias Teismas panaikino 
N RA. Gavo atsakymus, kad 
“algos pasilieka tos pačios, 
kaip ir pirmiau.” Bet tai 
yra melas.

Washington. — Buvęs 
NRA admistratorius gen. 
Hugh Johnson sak|Į kad šią 
vasarą visoj šalyj samdyto
jai “iš pasiutimo” kapos 
darbininkams algas. Ir jie 
jau dabar pradėjo algas ka
poti ir darbo valandas ilgin
ti, ką matome iš sekančių 
žinių:

New York. — Tarptauti
nis Drabužių Fabrikantų 
Susivienijimas žada įvest 
40 valandų darbo savaitę 
vietoj dabartinių 36 valan
dų.

Wilkes-Barre, Pa. —Šim
taprocentiniai sustreikavo 
darbininkai Magana šilko 
dirbtuvės, kuomet jiems bu
vo numušta alga nuo 25 iki 
20 centų per valandą.

Philadelphia, Pa. — Pa
skelbė streiką 111 trokų šo- riškų skrybėlių fabrikantai 
ferių ir kitų darbininkų į rengiasi pailginti darbo sa- 
Schlorer’s Mayonnaise)vaitę nuo 35 iki 40 valandų.

..... -................-...................... .................. .......WASHINGTON. — Ar- T TT7TTT IX................................. [mi.jos vyriausybė reikalaujaL/1UL LJ V V/v) paskirt $55,312,323 iš Roose-
įvelto 4 bilionų dol. pašalp. 
darbų fondo. Sako, kad tie 
pinigai būsią naudojami ka
reivinėms ir ligoninėms sta
tyti. Bet tai tik priedanga. 
Nes jau žinoma iš praeities, 
jog už pinigus, gaunamus iš 
pašalpinių darbų fondų, yra 
statoma tvirtovės, liejama 
kanuolės ir atliekama kiti 
kariško prisirengimo dar
bai.

žmonių Kareivinimo 
“šventės” Iškilmės

KAUNAS. — Lietuvos fašis
tų valdžia gegužes 26 d. suruo
šė vadinamą “kariuomenės su 
visuomene susiartinimo šven
tę.” Į tos dienos eisenas ir pa
rodas varė ne tik visus atsar
ginius karininkus, valdžios tar
nautojus, bet ir dirbtuvių ir 
laukų darbininkus.
. Smetona, kaip ir kiti fašisti
niai diktatoriai, tokiomis šven
tėmis stengiasi prirengti karui 
visus savo šalies gyventojus.

Reikia nepamiršti, kad nežiū
rint dabartinių genj santikių 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos imperialistai gali panaudot 
Lietuvą karui prieš Sovietų šalį.

Vakarėlyje Užmuštas
MARIJAMPOLE. — Putriš- 

kėse surengtame girtame vaka-
rėlyje, fašistui Mykolui Ambra-1 markių vertė. Turintieji į- 
ziejui beeinant į kitą kambarį valias markių skuba pirkti 
atsigerti, patamsyje kažkas į jį įvairių kompanijų Šerus, 
sviedė butelį, pataikė į kaktą ir ,Bet tas nereiškia pramonės 
miltinai jį sužeidė. Ambraziejus 
jau mirė.

žuvo Du Karo Lėktuvai
“Lietuvos Aidas” išspausdi

no tokį oficialų pranešimą apie 
dviejų karinių Lietuvos lėktuvų 
nelaimę Šiauliuose:

“Gegužės 24 d. 9 vai. Šiaulių 
įgulos aviacija rikiuotėje iš 9

ką pailginimą nuo 40 iki 50 
valandų per savaitę ir prieš 
numušimą $3 algos mote-
rims darbininkėms.

Cookeville, Tenn.— Strei- 
kan išėjo Menzis čeverykų 
fabriko darbininkai, protes
tuodami prieš algų numu
šimą ir darbo valandų pa
dauginimą.

Pawtuckett, R. I. — Metė 
darbą 160 staklių taisytojų 
Waypoyset audykloje Val
ley Falls, sustreikuodami 
prieš savaitinės algos numu
šimą nuo $35 iki $30.

Macon, Ga. — Atlantic 
Mills fabrikas pailgino dar
bo savaitę nuo 40 iki 50 va
landų, suprantama, nepakel
damas algų už ekstra darbą.

Lowell, Mass. — Sustrei
kavo 300 darbininkų Mass. 
Mohair Plush Kompanijos, 
kuomet bosai atmetė darbi
ninkų reikalavimą įvesti 
unijines sąlygas ir pridėti 
15 nuošimčių algos.

Maryville, Tenn. — Ideal 
mezgyklos savininkai nukir
to 10 nuošimčių algas darbi
ninkams. Del to streikan iš
ėjo 300 mezgėjų.

Buffalo, N. Y. — Mote-

lėktuvų, vadovaujant majorui 
Liorentui, atlikinėjo karo prati
mų uždavinius.

Eskadrilės manievro metu de
šiniosios grandies (trejukės), 
staigios oro srovės mestas, už
pakalinis lėktuvas, vairuojamas 
jaun. pusk. Sebastionavičiaus, 
užlėkė ant grandies vado kap. 
Brazausko lėktuvo ir visu smar
kumu trenkė į jo vairus. Lėk
tuvai lūžo ore. Lakūnai, neras
dami kitos išsigelbėjimo išeities,
šoko lauk su parašiutais ir lai- r« J •_
mingai nusileido žemėn. Vienas uIH3fklI13 KSflIlĮ nlUSlf^ 
X”« I Bedarbiams Stovyklose
kuri taip pat sūdegė.

žmonių aukų nėra.

Krinta Markių Vertė
BERLYNAS. — Staiga 

pradėjo pulti Vokietijos

Skilimą, o tik markių kriti
mą. Prasideda finansų kri- 
zis.

Berlynas. — Už nazių pa
juokimą vodeviliuose ir ka
baretuose tapo išsiųstas į 
koncentracijos stovyklą gar
sus vodevilių aktorius Wer
ner Finck.

Passaic Policininkams r 
Įsakyta Eit Bažnyčion

PASSAIC, N. J. — Po- 
licijos galva Roegner pa
liepė visiems policininkam 
kiekvieną sekmadienį eit 
į bažnyčią. Pirmadieniais 
mėlynsiuliai bus klausinė
jami, ką matė bei girdėjo 
bažnyčioj. Roegner tikisi, 
kad gal tuom pataisys sa-
vo policiją, kad mažiau 
girtuokliautų, negemble- 
riautų išvien su krimina
listais ir neglobotų paleis
tuvystės namų. Bet jis 
greit patirs, kiek jo vais- 
kas “pasitaiso.”

AMERKAlimDINA 
VIRTINĘ TVIRTOVIŲ, 
LĖKTUVŲ STOVYKLŲ

WASHINGTON. — Ame
rikos kongreso atstovų rū
mas vienbalsiai užgyrė Roo- 
sevelto reikalavimą paskirti 

I $120,000,000 pastatymui ir 
įrengimui visos eilės karo 
orlaivių stočių, Kanados pa
sienio srityj, palei Pacifiko 
ir Atlantiko vandenynus, 
Caribbean marių ruožte ir 
kitose vietose. Ten bus į- 
rengta ne tik patalpos orlai
viams, bet pastatyta ir tvir
tovės, pritaikytos kovai su 
galinčiais atlekt priešų or
laiviais. Niekada istorijoj 
dar nebuvo tokių prisirengi
mų karui ore kaip dabar.

Už Pašalpinių Darby 
Pinigus Varo Karinio 

Prisirengimo Darbus

SAN PEDRO, Calif. — 
Verstinų CCC pašalpinių 
darbų stovyklose pietinėje 
Californijoje įsakyta jau
nuolius darbininkus daugiau 
kariškai muštruoti ir daryti 
rikiuotus maršavimus. Rei
kalaujama, kad darban ei
dami arba iš jo grįždami jie 
būtų surikiuojami į kuopas 
ir būrius ir kariškai mar- 
šuotu. Net valgyt einant ir 
pavalgius jie turi maršuoti 
po kariška komanda.

Chicago, Ill. — Praneša
ma, kad trumpu laiku čia ~____ .....................v v
bus išbraukta iš pašalpinių įe su mašina bei busu, ale pasišaukite draugą su blanks 
sąrašų 80,000 bedarbių šei- (jeigu jos pats neturi) ir visus savus draugus paraginki- 
mynų. Jiems sakoma, “gau-. te pasirašyti ant blankos, paaiškindami, kokiam tikslui 
site viešų darbų.” 1 tie parašai renkami.

Unijos Vadai su Valdžia 
Pakrikto Labai Svarbu 

Elektrininku Streiką
Toledo Elektros Darbininką Streikas Buvo Aptemdęs 23 

Miestus ir Sustabdęs Gatvekarius ir Daugelį Didelių 
Dirbtuvių; Būtų Galėjęs Virst Visuotinu Streiku
TOLEDO, Ohio. — Edi- 

son Elektros Kompanijos 
darbininkai buvo išėję strei
kan, bet vadai Tarptautinės 
Elektros Darbininkų Broli
jos (unijos): vice-preziden- 
tas Arthur Bennett ir kiti 
po 24 valandų suardė šį ne
paprastai • svarbų streiką. 
Geltonieji vadai pasidavė 
Roosevelto darbo ministerės 
Frances Perkins atsišauki
mams. Ir ta ponia tuoj pa
siuntė į Toledo savo antri- 
ninką-ministerį Ed. F. Mc
Grady tarpininkaut delei 
galutino sutaikymo darbi
ninkų su kompanija.

Išsibaigus senajai sutar
čiai birželio 1 d., darbinin
kai per savo atstovus parei
kalavo, kad kompanija pri
dėtų jiems 20 nuošimčių al
gos. Kompanija siūlė visą 
algos klausima išspręsti per 
derybas. Darbininkai, į tai 
atsakydami, pareikalavo 5 
nuošimčiais tuojaus pakelti 
algą ir derėtis tik del lieka
mo priedo. Kuomet kompa- 
nija atsisakė. 530 darbinm-• gia, pravarė 237 balsais nu- 
kų išėjo streikan, sustabdy- tarimą ant rytojaus, ketvir-
dami elektros gaminimo 
darbą.

Kadangi Toledoj buvo ga
minama elektra dideliam, 
300 ketvirtainiškų mylių 
plotui, tuojaus pakriko elek
tros šviesa ir jėga 23 mies
tuose ir miesteliuose su 500,- 
000 gyventojų. Sustreikavo 
darbininkai ir pagelbinių 

Kaip Rinkti Parašus Piknikuose?
Visi “Laisvės” skaitytojai, visi draugai žinote,, kad 

I renkami yra parašai del nridavimo Lietuvos valdžiai ir 
Viso Pasaulio Lietuviu Išeivių Kongresui reikalavimų 
už Lietuvos liaudies teises. Laiko mažai tėra. Reikia 
skubintis, reikia smarkiausiai darbuotis. Turime surink
ti keletą desėtkų tūkstančiu parašų.

Šiame atsitikime reikia išnaudoti mūsų piknikų pro
gas. Ten susirenka tūkstančiai lietuvių—jaunų ir suau
gusių. Reikia kiekvieno jų gauti parašas. Bet kaip? 
Kuomet piknikas įsisiūbuoja, pačiam gyvume, nebegali
ma prie kiekvieno prieiti ir paprašyti pasirašyti.

Tuo būdu, štai ką, draugai, darykite: Pat ryte, 
vartų, prie tikietų pardavinėtojų, reikia stovėti tuzinui 
ar daugiau draugų bei draugiu su blankomis. Atėjo bū
rys žmonių, eina piknikan, reikia prie jų prieiti ir gau 
parašus. Atvažiavo mašina, vienas draugas turi prie j 
pristoti ir lipant laukan iš jos žmonėms, gauti paraši 
Tas pats su atvykusiais bušais. šitaip mes pasieksiu 
kiekvieną ir gausime jo bei jos parašą.

Tas, žinoma, reiškia, kad reikės šiek tiek darbo padėti 
Bet tai svarbus, skubus darbas, kuriam energijos neturi 
me gailėtis.

Mūsų draugai, “Laisvės” skaitytojai, kurie važiuosite 
|busais bei mašinomis, atminkite savo pareigas. Priva
žiavus prie pikniko vartų, žiūrėkite, kad nenubėgtumė-

elektros dirbtuvių plačioje 
apygardoje Defiance, Bry- 
ne ir Wuseone. Sustojo ga- 
tvekariai. Buvo priversti 
užsidaryt fabrikai Auto 
Lite, Lakeside Biscuit, Lib- 
bey Stiklo, Toledo Scale ir 
kitų kompanijų su 30,000 
darbininkų. Apart elektros 
darbininkų, streikan tuoj iš
stojo 150 Edison Kompani
jos raštinių tarnautojų.

Komunistų Partija atsi
šaukė į visų uždarytų fabri
kų ir dirbtuvių darbininkus, 
kad sykiu su streikieriais ei
tų pikietuot; ir tuojaus su
sidarė veiklūs masiniai pi- 
kietai aplink užstreikuotas 
elektros įmones. Ir elektri
ninku streikas būtų galėjęs 
išsivystyt į visuotiną strei
ką. Bet to bijojo elektros 
darbininkų geltonieji va

ldai. Jie subruzdo brukti 
istreikieriams derybas; ant 
greitųjų sušaukė susirinki
mėli, kur dalyvavo tik 259 
unijos nariai ir čia vadai, 
šturmuodami kiek tik paje- 

tadienį grįžti darban ir vi
są algų klausimą išrišt per 
derybas tarp unijos vadų, 
komnanijos ir Roosevelto 
valdžios atstovų. Kadangi 
buvo sustreikavę 680, tai 
vadai, kaip matome, atšau
kė streiką pasiremdami tik 
vienu trečdaliu streikierių 
balsų.
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Pasaulinio proletariato griežti protes
tai buvo privertę Vokietijos fašistus lai
kinai sumažinti savo terorą prieš komu
nistus ir visus revoliucinius darbininkus. 
Bet kaip tik darbininkų protestai suma
žėjo, taip greitai Vokietijoje ir vėl pa
didėjo fašistinis teroras. Vis daugiau ir 
daugiau gauname žinių apie revoliucinių 
politinių kalinių kankinimus ir žudymus.

Colognėje areštuota 49 jauni kovingi 
studentai ir fašistinis teismas juos nu
teisė nuo 2 iki 8 metų kalėjimo. Jie bu- 
vol kaltinami, kad platino 'revoliucinę 
Jaunųjų Komunistų literatūrą. Hambur
ge—Wilhelmsburge 13 kovingų darbinin
kų nuteista iki 5 metų kiekvienas prie 
sunkių darbų kalėjiman už platinimą ko
munistinės literatūros.

Saaro srityje, Saarbruckene, fašistai 
areštavo visą eilę mainierių ir sugrūdo į 
kalėjimą.

Bet tas fašistinis teroras nesulaiko Vo
kietijos revoliucinius darbininkus nuo 
veikimo. Iš Karlsruhe pranešama, kad 
mieste buvo plačiai išskleista lapeliai, 
kurie sakė: “Mes Raudonojo Fronto Ur
mininkai reikalaujame: Kur yra Hitlerio 
pažadų išpildymai?” Mat, Hitleris de
magogiškai daug žadėjo, o davė tik bjau
riausi terorą.

Iš Constance pranešama, kad 5 d. ge
gužės buvo plačiai lapeliai paskleisti ar
timoje girioje, kur daug buvo susirinku
sių žmonių. Sekančią dieną daug tų la
pelių atsirado dirbtuvėse ir fabrikuose.

Iš Stuttgarto atėjo žinios, kad iš ka
lėjimo pabėgo gerai žinomi komunistai 
veikėjai Tom Waibel ir Lauterwasser. 
Taipgi keli revoliuciniai kaliniai išsikasė 
žemėje skylę ir pabėgo iš kempės netoli 
Kuhbergo. Nepaisant, kad kaliniai buvo 
kalinių drabužiuose, bet jiems pavyko 
sėkmingai pasprukti ir už 100 kilometrų 
pasiekti savo draugus, nes Vokietijos 
darbininkija vis daugiau neapkenčia Hit
lerio režimo ir darbininkų kovotojams 
gelbėja.

Revoliucinis darbininkų judėjimas yra 
nenugalimas. Nepaisant fašistų teroro, 
jis plečiasi. Viso pasaulio revoliucinių 
darbininkų simpatijos yra su Vokietijos 
darbininkija.
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Daugiau Vergijos Kempių 
Jaunuoliams

Jau virš 200,000 Amerikos jaunuolių 
yra suvaryta į C.C.C. kempes, kur jie 
kerta girias ir atlieka kitus darbus. Tai 
Roosevelto planas likvidavimui nedarbo. 
Tuos jaunuolius ne vien priverčia sun
kiai dirbti, bet kartu juos muštravoja 
karo muštro, ruošia prie naujo karo. 
Jiems moka į menesį laiko $30 ir iš tų 
pinigų didelę dalį jie priversti siųsti sa
vo- tėvams bedarbiams, kad tiems nerei
kėtų duoti pašalpos iš valdžios šalpos 
biurų.

Dabar Rooseveltas su savo administra
cija yra pasimoję praplėsti C.C.C. kem
pes ant tiek, kad į jas būtų suvaryta iki 
600,000 jaunuolių.

Bus atliekami darbai orlaivių laukų 
įrengimo, prieplaukų taisymo ir kiti karo 
prisirengimui žygiai.

Washington© ponai su C.C.C. kempė
mis ne vien jaunuolius išnaudoja ir ren
gia juos kanuolių sušėrimui būsimame 
kare, bet tuom pat kartu kala naujus re
težius ir visai darbo klasei.

Daugelis nesąmoningų darbininkų kal
ba, kad, kada prasidės naujas karas, tai 
bus galas nedarbui, ir darbininkai pasi
darys dideles algas. Daugelis, mat, ne
mažai uždirbo laike pereito karo. Bet 
tie darbininkai nežino to, kad Washing

tone ponai jau turi pagaminę naujus 
įstatymus, kurie karo metu bus pritai
kinti visiems darbininkams. Tie nauji 
įstatymai yra pagaminti tam, kad visi 
karo gamybos darbininkai karui prasi
dėjus turi dirbti už $1 į dieną.

.Washington© ponai šiaip argumentuo
ja: “Jeigu kareivis už $1 į dieną tarnau
ja ir yra karo lauke, stato gyvastį pavo- 
jun, tai kodėl darbininkas negali dirbti 
karui už $1? O karo metu visa gamyba 
dirba karui, ar tai audimo, verpimo, ge
ležies, aliejaus ir kitos šakos ir tokiu bū
du ponai pritaikins tą visiems darbinin
kams.

Kovokime prieš fašistinius įstatymus 
ir karą dabar! Siųskite savo delegatus į 
prieškarinį lietuvių suvažiavimą Cleve- 
landan!

“Darbininko” Bukumas ir
N achališkumas

Nei vienas net iš priešų laikraščių taip 
durnai neaprašė “Maksim Gorkij” lėktu
vo nelaimę, kaip kunigų “Darbininkas.” 
Skaitome “Darb.” editorial© nuo 28 d. 
gegužės sekamai:

“Atsilankius Maskvoje francūzų užsie
nio ministeriui Lavai i ui, Sovietai surengė 
didelius orlaivių manevrus, kurių metu 
įvyko tragiška nelaime. Didžiausias pa
saulyj orlaivis Maksim Gorkij susidūrė 
su mažu lėktuvu, nukrito ant žemės ir 
sudužo į skveldras. žuvo 49 žmonės. To 
tragingo įvykio priežastis gan paslaptin
ga. Buvo griežtai uždrausta mažiems 
lėktuvams painiotis po kojų Maksimui 
Gorkiui, bet gi mažasis lėktuvas, besivar- 
taliodamas ore, užkliudė milžinišką ma
šiną. Lyg atrodytų, kad toji kolizija bu
vo planingai pravesta, ir mažojo lėktuvo 
vairuotojas tiksliai pašventė savo gyvas
tį, kad suardytų Maksimą Gorkį.”

Šiaip rašo kunigų laikraštis, kuris mo
kina “Mylėk savo artimą.” Kas iš šio ap
rašymo iškyla?

(1) “Darbininko” redaktoriai ant tiek 
yra buki, kad jie nei to nežino, kad ne
laimė įvyko ne laike Lavalio priėmimo. 
Franci jos užsienio ministeris Lavai So
vietų Sąjungos teritoriją apleido 16 d. 
gegužės, o nelaimė įvyko už dviejų die
nų, tai yra 18 d. gegužės. Nelaimė įvyko 
ne kokių manevrų metu, bet kada “Mak
sim Gorkij” buvo ore traukiamas ant ju- 
džių kadro ir greta jo buvo pasiųstas pa
prastas orlaivis del to, kad tas aiškiai 
parodytų, kokis yra skirtumas tarpe di
džiojo “Maksim Gorkij” ir paprasto or
laivio.

(2) “Darbininko” redaktoriai leidžiasi 
į spėliojimus, “kad toji kolizija buvo pla
ningai pravesta ir mažojo lėktuvo vai
ruotojas tiksliai pašventė savo gyvastį, 
kad suardyti Maksimą Gorkį.” Ką gi ši 
kunigų išvada arba prileidimas parodo? 
Tą, kad jie gatavi užgirti kiekvieną niek
šišką žygį bent kokių kenkėjų, kurie pa
sirengę sprogdinti fabrikus, elektros ga
minimo stotis, gelžkelių tiltus, nuodinti 
maistą ir naikinti viską. Argi ne taip? 
Pilniausiai. Jeigu ir būtų niekšo tikslus, 
žygis atliktas “Maksim Gorkij” sunaiki
nime, kuriame žuvo geriausias lėktuvas, 
pabūdavo tas kultūros tikslams ir 49 gy
vastys, tat ar galėtų bent kokis protingas 
asmuo iš to džiaugtis? Ne. Del “Maksim 
Gorkij” nelaimės Sovietų Sąjungai, 
170,000,000 gyventojams ir jų valdžiai iš
reiškė apgailestavimus visas pasaulis. 
Tarpe kitų ir Lietuvos atstovas Jurgis 
Baltrušaitis, Maskvoje, ir Jungtinių Vai
šijų atstovas Bullitt įteikė varde savo 
šalių apgailestavimus. Daugelio kraštų 
atstovai, kaip ve Franci jos, atnešė gėlių 
vainikus ir sudėjo prie žuvusių karsto.

O ką daro “Darbininko” redaktoriai, 
kunigai? Jie, kaip koki žmogedos, džiau
giasi iš tos nelaimės! Jie norėtų, kad bū
tų daugiau tokių nelaimių. Jie trokšta ir 
girtų visus, kurie tik užsiimtų tiksliai to
kiais nelaimių pagimdymo žygiais.

Argi tai pripuolamas dalykas, kad 
“Darbininko” redaktoriai taip bjauriai 
meluoja apie Sovietų Sąjungą? Argi tai 
pripuolamas dalykas, kad jie su didžiau
siu pasiutimu puolė Sovietų šalį, kada 
ten buvo sugauta Kirovo žudikai ir dau
gybė užsienio imperialistų ir rusų balta
gvardiečių agentų, kurie tiksliai buvo 
atvykę į Sovietų šalį, kad šaudyti valdi
ninkus, komunistus, sprogdinti fabrikus, 
dirbtuves, ardyti kasyklas, elektros ga

minimo stotis, namus ir daryti visokias 
kitas niekšystes? Visai nepripuolamas 
dalykas, nes “Darbininko” redaktoriams 
apeina ne kas kitas, kaip tik remti visus 
darbininkų krašto neprietelius.

Iš šio “Darbininko” editorialo gali 
spręsti kiekvienas jo skaitytojas—kata
likas darbo žmogus, katalikė varguolė 
moteris, katalikas jaunuolis, kaip netei
singos ir tendencinės “Darbininko” yra 
žinios, kaip nukreiptos jos tam, kad nau-

NAUJOJOJ ANGŲ JO J “LAISVES” 
PIKNIKO REIKALAI

Darbininkų Organizacijom, Jų 
Nariam, “Laisvės” Skaityto
jam ir Rėmėjam.

Gegužes 19 d., Hudson, 
Mass., įvyko darbininkiškų or
ganizacijų ir kuopų, iš įvairių 
kolonijų, atstovų suvažiavi
mas išdirbimui galutinų, planų 
didžiajam dienraščio “Laisvės” 
piknikui, liepos 4 d., Vose Pa
vilion, Maynard, Mass.

Atstovų dalyvavo virš 30 
nuo arti 10 kolonijų.

Plačiai padiskusuota apie 
trukumus ir klaidas pereitais 
metais padarytas rengiant to
kį pat pikniką. Iš diskusijų 
daug pasimokinta ir bus iš
vengta daug klaidų šiais me
tais.

Del pikniko visų reikalingų 
daiktų parūpinimui išrinktas 
komitetas iš Hudsono ir May- 
nardo šių draugų ir draugių: 
Peredienė, Jaskevičius, Sakars- 
kis, Arlauskas, Morkūnas, Gri
gienė ir Kazlauskienė. Šis ko
mitetas iš savo tarpo išrinks 
pikniko gaspadorių, sekretorių 
ir įvairius pagelbininkus.

Kurie neturės anksčiau nusi
pirkę serijinių tikietų, įvažiuo
dami į pikniko daržą turės 
juos pirkti už įžangos tikie- 
tus ir mokėti po 25 centus už 
kiekvieną.

Valgius, gėrimus ir visokius 
kitokius piknikui reikmenis 
parūpins išrinktas komitetas.

Drg. J. Grybas parūpins šo
kiams orkestras, d. J. Bakšys 
rūpinsis “loud speakerio” gavi
mu.

Programos pildymui nutar
ta kviesti visi šios apielinkės 
darbininkiški chorai, kad ben
drai sudainuotų kelias dainas. 
Programa tęsis neilgiau va
landą ir pusę. Programos pirm, 
bus d. J. Grybas.
Visose Kolonijose Stokime į 
Darbą. Tikietų Pardavinėjimas

Visų kolonijų draugai ir 
draugės turi smarkiai dirbti, 
kad išparduoti visus tikietus. 
Jei kuri kolonija pristigtų, ar
ba nėra gavusi minimų tikie
tų, tuojau privalo kreiptis prie 
d. J. Grybo, 44 Chapel Ct., 
Norwood, Mass.

Darbininkai Piknikui.

Visose kolonijose tuojau

Waterbury, Conn. IŠVAŽIAVIMAS Waterbury, Conn

Nedėlioję, 9 d. Birželio (June), 1935. Pradžia 12 Vai. Dieną

RENGIA WATERBURIO DARBININKIŠKOS DRAUGIJOS

LIETUVIŲ PARKE, UŽ LAKEWOOD 
WATERBURY, CONN.

Muzikali© program© išpildyme dalyvaus Choras Daina iš New Haven ir 
Vilijos Choras iš Waterbury. Turėsime garsų kalbėtoją ir veikėją drg. 
A. BIMBĄ.

Visus ir visas kviečiame atsilankyti. Komitetas.

A. Bimba

dojant visokias neteisybes, rašyti melus 
apie darbininkų valdomą šalį —- 'Sovietų 
Sąjungą, kur nėra nedarbo, kur kas me
tai atidaroma tūkstančiai naujų įmonių 
— fabrikų, kasyklų, aliejaus traukimo 
svirčių, kur darbininkų ir kolėktyviečių 
gyvenimas darosi vis geresnis, smages
nis, malonesnis. Apie tai turėtų pagal
voti kiekvienas darbo žmogus. Kiek
vienas tiesą mylintis žmogus turėtų mes
ti panieką “Darbininko” redaktoriams.

rus, bet mes darbininkams tu
rim nurodyt,; kuomet karas 
įvyks prieš mūsų norą, mes, tai 
yra, darbininkai, turėsim at
grįžti ginklus prieš Valdančią
ją klasę.

Nuo audėjų unijos kalbėjo 
Mili Delvikiojo. Ji daugiausia 
smerkė miesto valdonus už ne
davimą jaunuoliam premito.

Nuo dažytojų unijos kalbė
jo lokalo prezidentas Vigorį- 
ta. Nors Vigorita yra geras 
kovotojas už dažų darbininkų 
reikalus, bet apie karą visiš
kai nukalbėjo pacifistiniai. 
Tiesa, ir jis nurodė karo ir fa
šizmo pražūtingumą ir ragino 
prieš tai kovot, kaipo prieš di
džiausią nelaimę darbinin
kams. Ir tuom remdamasis 
šaukė neit karan. Jis jau sy
kį buvęs kare, tad jis savo 
sūnų neįeisiąs į ateinantį ka
rą. šiam energingam kovoto
jui daug dar reikia pasimo- 
kint iš komunistų programos 
apie karą ir apie klasiniai są
moningų darbininkų užduotis 
imperialistiniam kare.

Paskutinis kalbėtojas ‘ buvo 
presbiteri jonų kunigas (Pas- 
terius). Jis irgi smerkė karus. 
Bet jis smerkė lygiai darbinin
kų diktatūrą, kaip ir fašistų 
diktatūrą. Bet ragino kovot tik 
prieš fašistų diktatūrą, žodžiu 
sakant, šios prakalbos parodė, 
kad komunistai yra pasirengę 
sudaryt bendrą frontą prieš 
karą ir fašizmą su bile pakrai
pų žmonėmis, kurie tik prita
ria kovai prieš karą ir fašizmą.

Prakalbose Buvęs.

reikia 
Vienas 
rinktas, 
žiūrės savo kolonijos darbinin
kus; per jį jo kolonija atsakys 
už padarytus piknikui nuosto
lius per jo kolonijos darbinin
kus jei taip atsitiktų. Jis tu
rės spręsti, kurie jo kolonijos 
darbininkai tinkami prie kokių 
darbų ; jo pareiga bus neleisti 
tokių darbininkų prie gėrimo, 
ar valgių stalų, kurie negali iš
vengti pasigėrimo, “fundini- 
mo” savo draugams pikniko iš- 
kaščiais ir tt. Jis turės prižiū
rėti, kad visi jo kolonijos dar
bininkai dirbtų; jis turės pa-j 
mainyti darbininkus, kad r- 
reikėtų vieniem dirbti visą die- gerbimo pasauliniam kare žū
na, o kitiem visai ne.

Darbininkai turi atvažiuoti 
anksčiau.

Moterų Stalas.

Worcesterio draugės rūpina- 
nasi priruošimu moterų stalo. 
Tai bus visos Naujosios Angli
jos moterų stalas. Visos mote-' 
rys prašomos paaukoti del 
stalo: įvairių valgomų daiktų, 
tinkamų leidimui laimėjimam 
daiktų ir tt.

Pereitais metais vienos Wor
cesterio draugės priruošė tokį 
stalą ir padarė gražaus pelno 
del dienraščio; jos net įvairių 
rūšių pietus pardavinėjo nuo 
savo stalo svečiams.

Skelbimai į Programą.

Skelbimai į ’pikniko progra
mą turi būti baigti rinkti ir pa
siųsti į “Laisvę” 10 d. birželio.

Visose kolonijose mūsų 
draugai ir draugės prašomi 
smarkiai parinkti skelbimų ir 
tuojau juos siųsti į “Laisvę”, 
pažymint: “Laisvės” pikniko 
programai, Maynarde.

Atstovu į Visuotiną Lietu
vių Suvažiavimą išrinktas d. 
J. Grybas, antrą atstovą palik
ta Meno Apskr. Komitetui iš
rinkti iš jaunuolių. Šie du at
stovai atstovaus visus mūsų 
apskričius.

A. Taraška.

met jie sako, kad Amerikoje 
darbininkams nėra žodžio ir 
susirinkimų laisvės. Gegužės 
30 dieną turėjo įvykti Ameri
kos jaunuolių antro kongreso 
demonstracijos, bet miesto val
donai atsisakė duot leidimą 
nepaisant, kad to leidimo rei
kalavo šilko audėjų ir dažų 
unijos abu lokalai. Leidimą at
sisakė duoti todėl, kad prieš 
demonstracijas Jaunųjų Komu
nistų Lyga išleido lapelius, kad 
bus demonstruojama prieš ka
rą ir fašizmą ir prieš militari- 
zaciją jaunuolių CCC.

Matote, Amerikos kapitalis
tai ir jų pastatyta valdžia gal
vatrūkčiais rengiasi prie karo 
ir fašizmo ir CCC jaunuolius 
mokina militarinio muštro, tai 
prieš tai demonstruot nevalia, 
o kuomet tą pačią dieną va

idinamą Decoration Day buvo 
ne- demonstruojama neva už pa- 
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vusių Amerikos kareivių, bot 
tikrenybėje tai už sukėlimą 
žmonių sentimento už ateinan
tį karą ir fašizmą, tai tokiom 
demonstracijom geriausios gat
vės buvo atdaros Patersone.' 
Vadinasi, dvi klasės, abiejų 
skirtingi tikslai, tad abiem ir 
skirtinga laisvė.

Kaip sakiau, kad Amerikos 
jaunuolių prieškarinio kon
greso demonstracijom leidimas 
gatvėmis nebuvo duotas, tad 
ir demonstracijos neįvyko, bet 
įvyko svetainėje prakalbos, 
kuriose kalbėjo įvairių pakrai
pų kalbėtojai, išskyrus Loves- 
tono sektą. Pirmas kalbėjo 
metodistų kunigas. Jis nurodė, 
kad karas yra ne tik pekla, 
kuri naikina žmonių civilizaci
ją ir milionus žmonių gyvas
čių praryja ir kitus milionus 
palieka paliegėlių ir siratų, 
bet karas yra sykiu rakietas, 
kur saujelei žmonių duoda mi
lionus ir net bilionus dolerių 
pelno. Tad jis sake, kad prieš 
karą, kaipo prieš tokį bjaurų 
dalyką, reikia protestuot kiek
vienam sąžiniškam žmogui.

Antras kalbėjo nuo Jaunų 
Komunistų Lygos d. Karšbam, 
pasmerkdamas kapitalistų kla
sę už rengimąsi prie karo ir 
fašizmo ir už militarizavimą 
jaunuolių CCC. Draugas Karš
bam yra jaunas kalbėtojas, 
tad ir savo kalboje padarė di
delę politinę klaidą. Jo kalbos 
tonas išėjo daugiau pacifisti
nis, o ne komunistinis. Juk ka
rus pasmerkia daugumas ir li
beralų. Tiesa, mes komunistai 
smerkiame imperialistinius ka- 
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Rojuje Tik iki Rudeniui
“Kaip ilgai Adomas ir Jie- 

va buvo rojuje?” klausė 
kunigas mokinio.

“Iki rudeniui,” atsakė mo
kinys.

“Kodėl iki rudeniui?”
“Nes obuoliai tik rudenį 

nunoksta,” paaiškino moki
nys.

Pirmasis Sakramentas
“Kuris yra pirmas sakra

mentas?” klausia kunigas 
paaugusios mokinės.

“Moterystė,” atsakė stu
dentė.

“Klysti! Krikštas yra pir
mu sakramentu,” tarė ku
nigas.

“Mūsų šeimoj—moterys
tė; mes esame dori žmo
nės!” piktai atsiliepė moki
ne.

Surinko Juozas šilingas.
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Gag Bill Introduced to

Stan- 
51 of 
work-

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Students Refuse to Take 
Part in Nazi Parade

COLOGNE, Ger. — Šeriuos 
putes have arisen in Cologne

remaining demonstrat-

No. 128

a Lithuanian delegate to the land that is so distant yet so close 
to every class conscious worker’s heart. Don’t let another day 
pass before you send in a contribution. Do it today I ’ w

Those who refused to take their 
.part now would never attain, the 
highest right, that of “state citizen

war mongers and the lackeys. ..
Young worker^ and students x are 

urged to send letters of, protest rto 
Elias H. Jacobs at City Hall. .

YOUTH SECTION

the bėgin-

In the youth session, the problem .

in Cl eve- 
and July

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

ELECT DELEGATES TO 
LITHUANIAN ANTI

WAR CONGRESS

This Congress will be 
ning of a strong united front of 

| Lithuanians in America. All Lithuan-
*____ ______—__ •___ A *_____ 11.____1 1 ». . . A. _• 'M3;

and impressed with the importance of 
this congress. Election of delegates

There is only less than a •; 
month left in which time to į 
elect delegates to the Lithuan- 
ian Congress Against War and " 
Fascism to be held 
land on June 30th 
first.

The bill makes it a misdemeanor 
for students -to protest conditions 
contrary to their interests, provides 
for the imprisonment of six months 

(and a fine of $500, or both to any 
student who openly defies school' au
thorities. (

The bill is aimed principally at- tho 
student anti-war movement. The 
successful april 12th student strike 
has put fear into the hearts of the

• On the heels of the mighty 
United Youth Day demonstra
tions, hundreds of thousands 
of young workers and students 
are turning their attention to 
the preparations for the Se
cond American Youth Con
gress which will be held in 
Detroit on July 4, 5, and 6.

New organizations and prominent 
individuals have endorsed the Ame
rican Youth Congress. The regional, 
congresses, greatly strenghtened 
through the United Youth Day de
monstrations conducted under their \ 
leadership, are making every effort 
to assure large delegations frohi 
their respective lacalities.

The Committee of 76, vririch is.in 
charge of arrangements, reports 
that final prepartions have been. . 
made and a program has been ar- i 
ranged that will be both interesting ' 
and result producing. This program 
will be found elsewhere in this issue.

Youth organizations should need nd 
further urging, no further pointing I 
out of reasons why they should elect 
delegates to this congress. One of 
the main points on the agenda of 
your next meeting should be the *' 
election of at least one delegate. If 
your organization hasn’t endorsed 
it yet, have it do so. All roads lead 
to Detroit on July 4th!

NEW YORK CITY YNS)— A vi- 
cious gag bill aimed at depriving 
the students of New York City of / 

. their elementary rights has been in- a, 
troduced in the Board of Aiderman

of the voting that will acknowledge one as the most suited’for 
the trip to a land that is far away, yet so near.

These youth have anticipated this voyage not once, but 
many times in their dreams; they had lived, worked, studied 
and played there in their imagination.

Add your bit towards making these dreams become a reality 
for one of the youth by sending contributions to the U.S.S.R. 
Delegate Fund. This fund will cover the expense of sending
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MAY 30th WITNESSES GREATEST 
YOUTH DEMONSTRATIONS EVER HELD

sections of the youth especially 
among the Socialist youth, that uni
ty can and will be achieved.

The United Youth Day demonstra
tions must act as a stimulus to the 
organization of an historic gathering 
in Detroit of all sections of the youth 
of American desirous of fighting 
unitedly for peace, freedom arid pro
gress.

NEW YORK (YNS)—The largest 
youth demonstrations were held in 
the United States on May 30th, Uni
ted Youth Day/ A united front of 
30,000 youth paraded through the 
lower east side of New York City. 
The demonstrators included Y’s

k-’v. w.V'.KV.A. V ILVWkJV'J, OI1C 
oy Scouts, the Young Com-

gue against War and Fascism, the 
I.W.O. and many other organizations. 
Angelo Herndon, who led the parade, 
spoke.

PHILADELPHIA (YNS) — 3,000, 
youth demonstrated in Philadelphia 
on first United Youth Day. In Buffa
lo 300 youth demonstrated. In New 
Haven 150 youth showed their de
termination to fight war and fas
cism. Baltimore saw over 300 young 
workers and students, Negro and 
white parade.

NEW YORK (YNS)—Tens of 
thousands of youth in over forty 
cities marched and demonstrated 
against war and fascism on May 30. 
These actions were a powerful blow 
against the war makers and fascists.

What was it that made these signi- 
cant demonstrations possible?

There can be no two answers. It 
was clearly the unity achieved be
tween youth groups of the most dif
ficult character and program under 
the banner of the American Youth 
Congress which made the successful 
youth day demonstration possible. Ne
ver before was there such unity, of 
action of church youth, youth of the 
Y’s, youth of the trade unions, So-1 . , L. ,.
cialist and Communist youth as there church groups settlement houses, 
was on May 30. All fighters against troop of Boy Scouts, the Young ( 
war and fascism could only have been |munist League, The American Lea- 
heartened by this inspiring show of 
solidarity.

Especially inspiring was the sight 
—for the first time in the United 
States—of the banner of the Young 
Comunist League and the Young 
Peoples Socialist League floating side 
by side over the heads of united 

| Communist and Socialist youth in 
Philadelphia.

In comparison with ’this does not 
the action of the City Committee May 
30th appear as a regrettable act ? 
Does it not constitute a weakening 
of the struggle against war and 
fascism? And is there not dissatis
faction with this policy even in the 
City Comm, of the Y.P.S.L., which 
at its last meeting was sharply di
vided on the question of endorsing 
the actiohs of Moles Most in with
drawing from the May 30 parade ar
rangements? Why then must this 
policy whose unpopularity finds sharp 
expression even in the leading com
mittee of the Y.P.S.L. be continued?

It must not and should not be con
tinued! This is the reaction of every 
real fighter against war and fascism, 
of every member of the Y.P.S.L., de
sirous of achieving unity in the 
ranks of the working class!

Let the preparations for the se
cond American Youth Congress in 
Detroit on July 4,5,6, and 7, bear wit
ness to the determination among all

Starting of Natl Tournament Postponed 
Until July 15; Enter Your Teams at Once!

In order that more youth 
organizations and clubs may 
be able to enter teams in the 
LDS National Softball Tpurna- 
ment, the Sports

YOUTH SECTION TO 
HAVE NEW FEATURE

Next week, a new feature will 
appear in the Youth Section— 
“Creditable Personalities.’’ This 
column will feature the names of 
youth who have done outstanding 
work in the youth movement.

Some of these names will be 
familiar to you, others you pro
bably never heard of. But, you 
will get acquainted with them. If 
you have done good, work in 
furthering the workingclass move
ment, you have a good chance of 
seeing your name appear in this 
honor roll.

ittee 
has decided to postpone the 
starting date from June 15th 
to the same day in July.

This means that yua nave more 
than a month in which to form a 
team and enter it into the tourney. 
Don’t let this postponement be a sig
nal to relax your efforts from fur
ther trying to contact and draw 
softball teams of other' youth clubs 
into the LDS Tournament.

The response -from the youth 
branches hasn’t been satisfactory, as 
faras entries are concerned. Not a 

' single district has been reported as 
having already formed a district 
league council. Now, what is the 

1 reason ? Let the National LDS Sports 
Committee know, and we’ll try our 
best to help you.

Connecticut in the Lead
Connecticut is taking a serious in

terest in the National Tournament 
and expects to have six teams en
tered in it. Here Is an example of

dis- 
r___ __ _ Uni
versity, as the greater part of the 
students are remaining demonstrat
ively absent from the Nazi gather
ings. At the May Day march, only 
100 Cologne students out of 4,000 
took part.

When a joint listening in to a 
broadcast was arranged, only the 
professors were present, the students 
were absent. At a “duty rolLcall” 
imposed immediately after this, a 
Nazi speaker declared that if the 
written or spoken word no longer 
took effect, then “brachial force must 
once more be applied.”

HELP SEND A DELEGATE TO USSR Suppress Student Rights
Seven youth have been nominated as prospective dele

gates to the Soviet Union. . . seven hearts are beating at a 
faster tempo—each nominee eagerly waiting for the outcome

FINAL PREPARATIONS MADE FOR 
2nd AMERICAN YOUTH CONGRESS

LDS’er Arrested for 
Distributing Leaflets
EASTON, Pa. — Walter 

chus, member of LDS br. 
this city and another young 
er had been^arrested last Satur
day for distributing a leaflet in 
front of the Elks Home exposing 
the campaign of the Elks leaders 
against labor and the Soviet 
Union. Both were defended by the 
International Labor IDefense and 
their cases dismissed.

What led to this arrest was the 
fact that the Mayor of Easton, 
together with the Elks leaders, the 
Board of Trade, and other . anti
labor organizations, is conducting 
a campaign to suppress the Com
munist Party. Mayor Roberts and 
his chief of police denied a com
mittee. from the Communist Party 
the right to distribute the leaflet, 
saying they didn’t like it.

The International Labor Defense 
is planning a broad conference of 
all LaboČ groups and liberal or
ganizations, in defense of civil 
rights, and to demand the repeal 
of the ordinance requiring a per
mit for distributing a leaflet.

hard work. The other districts should 
imitate them. The Hartford Leaders 
and Bridgeport have already sent in 
their entry blanks and fees to the 
Sports Committee. The Hartford 
team has given all of the entry fee 
to the Sports Committee. We appre
ciate your sincere willingness to help 
make this tournament go over big. 
Keep up the spirit that you have 
shown.

What is the Matter with Other 
Districts?

Yes, that is exactly what we want 
to know. We are sure that youth of 
other organizations and\ clubs would 
be interested in a tournament that 
is going to be conducted on a na- 1 
tional scale. Get going and contact- 
them. But first you must see to it £“7r"^nization7‘Sw ft" 
that your own branch is having a1 
team entered.

We want to hear from Cleveland, should be urged. 
Chicago, Michigan, Massachusetts r
and New Jersey. What plans and of^'attracting “youth "into "the*"anti- 
progress have you made ? How many i war movement will be discussed and 
teams will you have entered? And, I definite plans will be made on how 
have you formed a district league to increase the fight against this 
coViVal i. -n • , I menace. Do not fail to have yout

w,3 communicate organization or youth branch repre- 
Sports Committe very soon*. sented at this congress. Make sure by 

Phis tournament will be what you will electing a delegate as soon as pos- 
make it. Why not make it a big sjbiet
success!? i ’ _____ ______
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YCL URGES ALL YOUTH ORGANIZATIONS TO 
ENTER STRUGGLE FOR RELEASE OF HERNDON

cution of the Negro people.
We fully agree with the statement 

of Thomas that “It is time for all 
workers and lovers of justice and de
cency without regards to politics to 
speak up.”

Already, in the students field, a 
joint conference is being organized 
in New York by the N.S.L. and the 
Student League for Industrial De
mocracy for June 14th, at which a 
joint campaign for Herndon’s re
lease will be mapped out. This ex-

We welcome most hearted
ly the announcement of Nor
man Thomas that he will seek 
to get nationwide Socialist sup
port for the fight to save An
gelo Herndon from a living 
death on thb chain gangs of 
Georgia.
» As a leading member of the 

. National Committee of the ___
Y, c. L., Herndon represented ample must be followed everywhere.

Take this case into the Y’s, the 
churches, the settlement houses... 
flood the Supreme Court with tele
grams, postal cards, resolutions, or
ganize mass meetings, demonstra
tions.... not a single stone must be 

' ’a a z-i -.i j ! left unturned to force the Supreme ■’ Atlanta Georgia to demand Court to grant a rehearing.

the spirit, the loyalty to his 
. class which is expected of a

Communist, when he organized 
the united demonstration of 

:; Negro and white workers in
, Relief for the unemployed. -For this

•’ years on the chain gang. Why? 
Because the white bosses feared the 
unity of Negro and white workers. 
The Herndon case represented the 

- whole vicious attack upon the work
ingclass youth, especially against the 
Negro youth.

The Herndon case is more than the 
. fate of an individual. It represents 

the fight for free speech for the 
right to organize. It has come to re
present the struggle for Negro and 
white unity and against the prose-

. ... > The workers in the trade unions
‘crime” he was sentenced to 18-20 must be brought into this struggle

to free Angelo Herndon.
Every unit of the Young Commun

ist League, every workers mass or
ganization must approach other youth 
organizations for united action.

ONLY IMMEDIATE AND UNIT
ED ACTION WILL SAVE HERN
DON.

white unity and against the

Belgium To Prolong 
Military Service Term

BRUSSELS, Belgium. — Speaking 
at a festival in Mons, the Belgian 
mipister of war Deveze referred to 
the status of national defense in

“The Army Builds Men”

Unemployment of Youth 
Discussed in Geneva

PARIS, France. — On Tuesday, 
June 4th, the 19th session of the In
ternational Labor Office, attached to 
the League of Nations, began in Ge
neva,. and the leading point on the 
hgenda is the important question of 
unemployment among youth.

The International Youth Confer
ence for Peace, Freedom and Pro
gress (April 20-21st—Paris) has sentBelgium. He demanded that the term ! Sres? JAPn/. ^V-^st-raris; nas sent 

of military service be prolonged and .an international delegation to Ge- 
added that the increased expendi- w^lc^ vq'l submit to the Labor 
ture for this could be compensated Office a memorandum on the situa- 
for the most part by a reduction in Į tion and problems of unemployed 
the exnenditure for the unemnloved. 'youth, including suggestions for im-the expenditure for the unemployed 

“Everything depends,” ;
minister of war, “on whether our J
dangers to which they are exposed

ctntLi fhn i proving the situation. The proposals 
i-... __ ' are on the lines suggested by all14 0 x ux w cix • vii w i io v i u x i • • ; •

people are prepard, in view of the Į progressive organizations, 
dangers to which they are exposed ^ ie delegation is composed of re- 
and determined to avoid these dan- presentatives of various ye^h or- 
gers, to make, greater efforts for se- 18’anlza*;iar1^ in. ranee, England, 
curing them than were demanded in S.Pain> Switzerland, Czechoslovakia, 
1928.” The speech of the minister .etc*. . ..
of war represents the continuation Į The Catholic and Socialist Youth 
of a campaign initiated by the liberal Internationals and a number of other
press, which is subservient to the 

. heavy industries, for increased arm
aments.

Deveze stressed that the govern- 
/. ment cannot undertake anything 

without the support of the Parlia
ment. It is obvious that the minister 
of war was not speaking solely on 

• hfs/own behalf, but on the commis
sion of the whole government and 
that the purpose of his speech was 

; 'to .prepare public opinion.
“Le Peuple,” the central organ of 

.«■ the Belgian Labor Party, published 
’ Deyeze’s speech without comment, 

thus furnishing further proof that 
the socialist ministers are in agree
ment with the projected lengthening 
of the term of military service.

NEW WAVE OF TERROR IN 
FASCIST GERMANY

BERLIN, Germany. — In Cologne 
’ 49 young workers have received sen

tences of imprisonment and hard la
bor of ' two to eight years, on the 

r charge of illegally carrying on the
• work of the Young Communist 
: League,

Thirteen workers from Hamburg- 
' Wilhelmsburg have been sentenced 
to hard labor up to five years for 
circulation of illegal newspapers. 
Three inhabitants of Hamburg, in
cluding a former police constable,

* have been sentenced to thrqe years 
, hard labor each on charges of “sub

versive propaganda in the Reichswehr

With vets, many of them crippled, selling popies on street corners 
throughout the nation, the civilian population gets a good chance 
to see the glories of war. .First the soldiers get wounded; then 
their bonus plea is turned down; then the bosses praise them as 
heroes.

Anti-Fascist Students 
Demonstrate in Seville

Eight Austrian Youth 
Receive Jail Sentences

VIENNA, Austria. — Eight mem
bers of the “Revolutionary Socialist' 
Working Youth” have been tried for

SEVILLE, Spain. — An anti-fas
cist “students” demonstration took 
place in Seville, attended by many 
students and workers. Four speakers “offenses against public peace and

apd order.”gave addresses against war 
fascism, and called Upon the students 
professors and all intellectuals, to 
follow the example of the heroic 
anti-fascists of Germany and Cuba, 
and to form a united anti-fascist 
bloc in Spain to oppose the dictator
ship of the fasicst movement under 
Primo de Riveras.

A delegate of the World Students’ 
Congress in Brussels reported on the 
decisions of the Congress, which were 
received with enthusiastic approval 
by the meeting.

The prosecution asserted that they 
had distributed leaflets “inciting to 
hate and contempt of the Federal 
Government, the police and other 
authorities”, that they had painted 
walls and houses with slogans and 
organized an illegal anti-war demon
stration on April 7th in the forest 
at Purkersdorf.

All the young revolutionists re
ceived jail sentences of various 
length, up to one and a quarter 
years.

youth organizations from various 
countries have also sent delegations 
to Geneva. It is possible that all the 
delegations meeting here will decide 
to act jointly on ' the basis of the 
points which they have in common.

Program of the Second American Youth Congress
Thgrsday, July 4

Evening, 8:00 P. M. .— 
mass meeting, to which, in 
to the delegates, the youth 
neral public of Detroit and 
ąre invited. Short addresses.by prom
inent individuals from the fields of 

| labor, agriculture, the school, and 
In a preliminary game on June 2, jthe church, as well as other figures 

with Bridgeport, New Haven emerged i °f national renown. Reading of the 
victorious, the score being 7-4. Both .draft Declaration of the Rights of 
teams played very good ball and had American Youth. This Declaration 
it not been for the conditions of the will be developed and put into final 
field, the scores would 
considerably lower. The 
is as follows:

NH 0 3 0 2
B 2 0 0 1 ____ __

Our entry fee for the National 
Series will be in late this week and 
sincerely hope all other teams have 
done so too, as the District League 
games will start very soon and that 
schedules can be drawn up and sent 
out. As far as we have heard there 
will be six teams in. the Connecticut 
District battling for the district pen
nant.

New Haven’s probable line-up for 
its preliminary game with Water-

NEW HAVEN STARTS SUM
MER SPORTS ACTIVITIES

have bęen 
box score

1 0 1—7

gates will divide themselves into the 
following commissions:

1. Unemployment and Social In
surance and How to Win it.

2. Unity Against War and Fas
cism.

3. Problems of Youth in Industry.
4. Problems of Youth in Agricul

ture.
5. What the'Students Must Do.
Afternoon, 1:00 P. M. to 6:00 P. 

M.—Delegates will divide and meet 
on a state or regional basis to dis
cuss the above questions as they are 
outlined in the Declaration of the 
Rights of American Youth, in re
lation to specific local situations, and 
to prepare concrete resolutions and 
plans |o be carried forward after 
the Congress. <

The last two hours of this period 
will be devoted to questions of or-

Greeting by' Arthur Clifford, of the 1 StiesTTeading to the creation "of lo- IVTinhiAwiM I’nnn'nnfin nnrl *_ i _ _ 1 __ _•__... 1 ____ . _'i*ii**M'* _

Opening 
addition 
and ge- 
vicinity

This Declaration

form by the delegates themselves in 
the discussions of the succeeding 3 
days.

Friday, July 5
Morning, 9:00 A. M. to 1:00 P. M. 

—Registration of delegates at the 
Hotel Statler. General Information.

Afternoon, 2:00 P. M. to 6 P. M.— ganization within the particular lo-
Michigan Youth Congress and the 
Committee of 76.

Election of chairman for the! cur
rent session.

Election ‘of Presiding Committee, 
Resolution Committee, Organization 

bury" this Sunday' is: J. Stokonis, e;■ Committee
GutausŠ PkB- AMep&llS\s-! V' P Uort on8 “em- of activity 
» X’K^eMVW: j^the Ame±mlrSmhnCopgre.,s.Mby 
nas, sf; F. Aleksa, cf; W. Lewis, rf. 
Substitutes: V. Alleshunas, J. White, 
E. Alleshunas and J. Shemeth.

cal and regional committees, affilia
tion, membership, etc.

Evening, 7:00 P. M.— Entertain
ment in the form of a Moonlight 
Boat Ride or a Dance, sponsored by 
the Committee of 76, the official ar
rangements committee for the Con
gress.

&

A tennis tournament has been 
started, eliminations beginning im
mediately and by next week we

■ v;•dC

the extent that Felix Aleksa is to 

to engage other city Yearns in a 
Field Day meet in the near future.

Until next week. 4 ‘,

'4*

Saturday July 6 =
Morning, 9:00 A. M. to 12 P. Mluominę, m. vu x* x* au.—* p

Around table discussions. The dele-1

^And the police force.” The judge ex- 
pręiued his “great regret” that in 
iiaiiįing sentence he was bound by 
he maximum penalty for this ;of- 
eifrqe at the time when the defen- 

Committed their crime—in 1933. 
other defendants in this case 

sentenced to hard laoo’ft irom 
and nine months to two and

i Waldo McNutt, Chairman of the Na
tional Continuations Committee.

Evening, ,8:00 P. M. to 11:00 P. 
M.—Symposium on the subject: “The 
Position of My Party on the Pro
gram of the American Youth Con
gress,” by representatives of the De-

SiUhnd Socratic, Republican, Socialist, Com- 
m munist, and Farmer - Labor parties,as to the standing of the contestants, m. n„MTrack has also been discussed to iL^nLinn »<wth/

the extent that Felix Aleksa is to tions and discussion after the speak
coach ’ all aspirants to top form and ®rs b^e,n :heard-

Morning, 
Reports of 
Discussion; 
tion in its 
laration of 
Youth.

Report of Organization Committee. 
Discussion and decision.

Report of Auditing Committee.
Aftęrnoon, 2:00 P. M.— Report of

Sunday, July 7
9:00 A, M. to 1 P. M.— 
Credentials Committee, 
development, and adop- 
finąl form of the Dec- 
the Rights of American

Aftęrnoon, 2:00 P. M.- 
Resolutions Conimitee.

Election of tbe National Execu
tive Committee,

Summary of what the -Congress 
has accomplished.'

ADJOURNMENT

♦
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YOUTH ALLIANCE OF WORCESTER DOES GOOD
WORK ORGANIZING SHOP AND OTHER YOUTH

The Younger Generation Comes First—

In Worcester the youth have es
tablished a youth organization called 
the Youth Alliance. This organiza
tion is based on a United Front po
licy involving eight youth organiza
tions whose main purpose is to union
ize Worcester.

The Youth Alliance was started by 
the calling of a conference by the 
Metal Workers Union. Our main ob
jective at the calling of the con
ference was first to have delegates 
from revolutionary youth and adult 
organizations. Within these youth 
and adult organizations there are ma
ny shop workers, so when the call 
for the conference was received, our 
main objective was to have shop 
workers elected as delegates. At the 
conference a youth section was set 
up which later became the Youth Al
liance.

Within these revolutionarv youth 
organizations such as the Aido Cho
ras, the Finnish Youth Club, the 
American Workers Chorus, we have 
youth who work in various shops 
throughout the city, and by getting 
these youth first into the Youth Al
liance they in return have brought 
young workers from the shops in 
which they work and signed them 
up to the Youth Alliance. Through 
the work of individual members of 
these youth organizations, many of 
whom as I said before work in va
rious factories in the city, they have 
established contact with a well known 
sweat shop where a few members 
of the Youth Alliance are working. 
This shop which is called the New 
England Manufacturing Co. employs 
about 250 youth. Through the work 
of members of the Youth Alliance, ___
rnany of these youth have joined the and get acquainted with the Siety- 
AllianČe and have started to build a nites, who aren’t a bad bunch. 
Needle Trades Union within the fac- __
tory. This factory, which has the 'activity for 
worst speedup and low wages, has lovers (swimming, baseball, etc.) and 
fired young workers for not making dancing to a good orchestra, 
their rates, or anyone who complained . ............. ________ ™___ o — ____  —
about the unsanitary conditions. . Just a little way of from the park the mere mention of the ’-word, but 
Through the work of the Alliance 2 is the. historical Eagle Rock. From 'read on — it will doj you good, 
leaflets have been issued to the 
young workers of this shop, exposing 
these unsanitary conditions and the 
next day the boss of the shop saw 
to it that these conditions were re
medied immediately. This action has 
made more workers in the job join 
the Needle Traces Union and has re
doubled the efforts of the union 
members to build the union.

Since the Supreme Court’s deci-

sion on the NRA, the boss of this 
factory has increased the hours of 
work from 40 to 48 and decreased 
the wages from $13 to $10. There 
are deep rumblings of discontent and 
a strike can be expected in a very 
short while.

Besides taking in factory workers 
the Youth Alliance takes in students 
and unemployed young workers. Pre
parations are being made to start a 
baseball team and one sports club 
has been involved. One affair has 
been run to raise money for uniforms 
and raffle tickets have been put out 
for the same purpose.

The Youth Alliance can and will 
become an organization that will 
lead' the fight against wage cuts, 
speedup and the miserable -conditions 
in the factories. And most important 
of all, it will see to it that the 
youth in industry are organized and 
Worcester is made a union town.

In conclusion we urge every youth 
organization in the city of Worcester "~ 
to elect official delegates to the 
Youth Alliance. Mox;e information on ! 
the Youth Alliance can bo had by i*1 
applying at the Metal Workers’ 
Union Office, 107 Front St., Room 
404, Worcester, Mass.

By a member of the 
Youth Alliance.

SIETYNO CHORUS TO HOLD 
PICNIC THIS SUNDAY

Sietyno Chorus will hold a grand 
picnic Sunday, June 9th, at Crystal 
Lake Park, West Orange, N. J.

Everyone is urged to come down

There will be plenty of athletic 
those who are sport

——say the workers in the Soviet Union, and they spare nothing 
to give them the breaks. Here are the children of some workers at 
the Pavlov Plant in Rybinsk taking life easy in a new kindergarten. 
Thousands more of them are being erected throughout the land!.

How To Strengthen the 
Walls of Your Stomach

By THE NATURALIST
Since it is already a confirmed fact 

that most ills come from a bad con
dition of the stomach, we must be
gin looking for ways and means by 
which we can improve this part of 
our organism. There are many other 
reasons for taking good care of our 
stomach. I

At the approach of summer we 
begin to wear less clothes, which 
makes it pretty hard to hide a bul
ging “tummy”. Naturally, the only 
sensible thing to do is to trim it 
down to its normal size. This can 

, be accomplished through exercise. 
| Some of our friends who are afflicted 
I with adiposity are going to wince at

From ■ read on — it will do, you good.
x ! I know a few middle aged indivi-

•I"“ -- --------- e> "
They believe that

its point you could almost gaze into i I know a few middle aged indivi- 
the windows of the Empire State1 duals who take pride in having a 
Building, 25 miles away. i large stomach. They believe that

Early in the evening there will be it denotes strength. I hope that 
a musical program in which the by now they will be ready to replace 
Aido, Bangos, and Sietyno choruses this silly idea with a) program of ac- will participate. ] ; ‘ .......

This is something to look forward fat. 
to, so grab your friends by the arm ' 
and start for the hills.

One of ‘em.

which the by now they will be ready to replace 
r> choruses this silly idea with al, program of ac- 

'tivity that will take, off this excess

Facts and Cracks
J=- .. ---------By CHARLIE ...........  -rr—
How R U, people? Been missing us, or haven’t you? Where were we 

all this while? Why, eating fish in a downtown beanery. Again the 
question comes up in your head, “Why?”. Well, it’s this way: I heard a 
young miss thinking (yės, I heard her thinking—you know how girls think) 
that the writer of this column must be a genius. Since she was anticipat
ing meeting us, and we didn’t want to disappoint her expectations we went 
on a fish spree. "r ’ ** ' *
supposed to be 
our brain eat!! 
our absense.

You know, fish is 
brain food, and can 
Guess that explains

fish reminds me ofSpeaking of 
another favorite sea food—oysters. 
Would I eat them? Nozzir! I re
member an incident that happened a 
short time ago. A friend of mine 
had a love for oysters so one day 
he went .out to satisfy himself by 
starting on two dozen of ’em. Oh, 
he just swallowed them! One, two, 
three, four—the fifth one that he 
swallowed came up on him. He swal
lowed it again, and again it came up! 
The third time that it came up, the 
oyster clung to my friends left ton
sil and kicked it out of shape. Now, 
anytime you feel like being sawed 
in half, just yell “oysters” in front 
of my friend! Name and address 
furnished on request.

Dięl you read about the millionaire 
who, when he lost all his money in 
the stock market, contracted an ill
ness from worry and died?

It seems that no-moneyia proved 
fatal in his case! x

Dear Charlie:
I bet this one stumps you. What 

purpose does the ankle serve?
J. M.

It keeps the calves away from 
your corns! You thought it would, 
eh? Try again, my friend.

•
Another reader writes in asking 

us what kind of an insect is 
humbug!!!

Ay! Yay! Yay! Ya-a-a-a-Y!
•

Dear Charlie:
What can make dress goods go up 

quicker than a higher tariff?
Ann L.

That’s easy. A mouse!!
•

DID YOU KNOW THAT----—?
A jellyfish cannot wear suspend

ers? \
Elephants can’t be shipped by par

cel post?

a

No mątter if all the world will be 
against Hitler, there would still be 
left a pair of eyes admiring him— 
unless he breaks his mirror !

•
JNW we’ll get to the business of 

answering some questions* Here’s
■

the firrt'one

We read an article in a national
istic magazine which stated that “an 
American politician is a "man who 
speaks straight from his shqulder!”

We wish Home of them would speak 
from a little higher up!
TAKE IT FROM ME!---- —

It isn’t what you start that counts, 
it’s what ’you finish;

When you get the idea that 
world is against you—it is.

Well, so long, my friends. Guess 
I’ll rush back tb the beanery.

We

basket for a month and note the dif
ference in appearance and feeling.

Exercise 1. Stand erect with feet 
about eighteen inches apart and hands 
resting on the hips; don’t bend the 
knees throughout the exercise; 
breath in and bend forwards until 
your body is at right angles with the 
hips. Begin to twist the body from 
the waist towards the right knee in 
such a fashion that the left shoulder 
becomes nearest the right knee. When 
this is done, come back to the orginal 
position, breathing in as you do so, 
and bend forward to the opposite 
knee. When you think you have 
twisted to the limit, try to go a 
little farher. Start with three counts 
for each side and add one every 
two days until ten is reached.

Exercise 2.—In this exercise you 
actually describe a circle with the 
body revolving from the waist. You 
take the same starting position as in 
exercise one, then bend forward as 
much as you can toward the left

(Cont. on page 4)

WORCESTER, MASS

Can you recall the National Youth 
Day demonstration of 1934? Compare 
it with 1935. This year’s committee 
did some tall slipping.

The Aido Chorus rehearsals have 
been changed to Monday so that the 
young uns may enjoy dancing and 
romancing at the Olympic Park on 
Wednesdays.

Welcome to our city once again, 
Johnnie Orman. May your Visit be 

j pleasant and a valuable factor in 
{organizing the Mass, youth. But, be 

A large majority o,f our youth and prepared to untangle many knots.
grown-ups seem to have the idea that 
as long as their stomach doesn’t 
bother them it’s in a perfect con
dition and doesn’t need ally care. 
Generally, the mid-sections of these 
people are soft and flabby. This sort 
of a condition leads to constipation, 
indigestion, auto-into^ication and all 
sorts of stomach troubles. Why ? 
Here is the reason: i When food is 
swallowed, it is grasped by the mus
cular wall of the food tube and
forced downwards and along the Don’t forget that the chorus will 
muscular food tube, which is about participate in the program of the 
ten feet long. All along this tube ALDLD picnic this. Sunday, June 
are circular ring muscules that are 9th. 
constantly contracting and. relaxing --------
with a gripping urge upon the food Boy: “Can you crack nuts?” 
to digestion and evaluation. From : The old lady addressed smilqd and 
lack of physical exercise and because said, “No, my dear, I t inet-. ail 
of incorrect foods, these muscles my teeth years ago.
weaken and become unable to accom- ... ___
plish their work. The result isjthe hands full of walnuts, “please hold 
hevy of stomach troubles mentioned r ™ »
above. I . •

We could go on describing many 
othei’ ills that accompany a wėak 
stomach, but I gues We’ll get down 
to the- business of telling you how 
to strengthen it so that you can avoid 
them. Just try these on your bread

Boy: “Can you crack nuts?”

No, my dear, I can’t. I Ibst all

“Then,” said the boy, extending two . - - - - . } 
tliese while I go get some more.”

A woman doesn’t really get excited 
over anything until she realizes that 
it is none of her business.

Fare-thee-well...
Vee-ola.

Fill Out And Mail This Blank Al Once!
LDS Sports Comm.
419 Lorimer Street

Date

Brooklyn, N. Y.
We .want to enter our team in the National Softball Tour

nament. Enclosed find our entry fee of ...................... ($1.00
to EDS teams—$1.50 to others). Send us all information. 
Name of cluį .. *. .». • • • • • ■••• • - • • .* • • • .City.............. 
Naine of Manager ........ • * •.. .£................. ...=
AddrešaS^^V'i'*:..^'.:. '*^........■

of home diamond............ 
On what days do you have access to thė diamond;^^įB^|



v

LDS&Q& OUR
12

THE THEATRE .i

<jd. to-ylKer crxl/ho»< iKem all for <au/«cz
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SHENANDOAH, PA.

I

Hello Comrades; It’s Shenandoah, 
this time.

The writer of this column has just 
read three very popular pamphlets

ftcjbi omI rezt L.

L. D. xS! kfr'Vu/ kwd*d|«<l m a m«zz.
with our <rnw^x» mmwv a/ one.
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Friday, June 7, 1935
1 '."'.įr#-'■ ■■••■•■ją.

HERE IT 1S-WORDS and MUS1C-THE LDS THEME SONG
Page Four

L.D.S. brings us together 
Huddled in a one big mjass. 
We share hardships and pleasures 
’Cause we are the working class.
With our banners flying 
We’ll fight as tho’ we’re one.
With our voices raised we’re crying, 
Down with the bosses, the war’s 

begun!”

By FIORE.
The revolutionary theatre has pro

ved, now, due to the many successful 
plays it has produced in the last two 
years ,that it has an important place 
in the revolutionary movement. These 
plays always net with a responsive 
audience and a most sympathetic 
press reviews,'' which includes even 
the bourgoise critics.

The theatre, I feel, has its peculiar 
and special function to perform. 
Neither the newspapers or books can 
be effective substitutes. The theatre 
is gifted with the unique quality of 
presenting to the eye and the imag
ination of an audience situations 
and facts so quickly, directly, and 
simply that the audience can grasp 
their full meaning and significance 
at once. The theatre, too, can ap- 
eal to the illiterates and train them 
at the same time that it educates 
them.

The Theatre of Action is a young, 
growing revolutionary theatre which 
is attempting to produce plays strick- 
ly of a revolutionary character. It 
has from time to time given one- 
act plays and skits. Now, it has 
at last ventured into a three-act 
play, The Young Go First. The play’s 
original beginning was not so am-, 
bitious, but the authors became 
swamped with so much material of 
value that could not be omitted, 
therefore they decided to add two 
more acts.

The Young Go First (now playing 
at the Park Theatre, Columbus 
Circle) portrays life in a CCC camp. 
The dramatist actually spent some 
time in a C.C.C. camp before at
tempting to write the play. It is 
hard to tell what they saw and what 
they imagined. That is a writer’s 
literary license. Anyway, we are left 
with the feeling that it was meant 
for us to be left with—no C.C.C. 
camps for us.

The life in a C.C.C. camp accord
ing to The Young Go First is a ve
ry regimented and miserable place 
for young boys. The boys are forced 
to work for thirty dollars a month, 
five of which goes to them and 
twenty-five to their families. Inci
dentally, they do the work which 
was done originally by men who 
earned five dollars a day. The work 
is long and arduous for boys from 
the City who have not been used to 
any heavy manual labor, such—as 
planting trees and excavating in 
sections where men are dynamiting 
and for which real experienced men 
are necessary. To top all this, the 
food is bad, the drilling is monoto
nous and irksome, and the chances 
to go to town for dates are slim. 
Any insubordination on the part of 
the boys is met with blows and 
kicks.

Such are some of the conditions at 
Blue Hill camp. The group of boys 
with Whom' this play is chiefly con
cerned, rebelled as the camp became 
more and more unbearable. They 
learned from an experienced union 
mill organizer that it did not pay to 
grumble as individuals but to band 
together and fight. The boys get 
together, then, and decide to’ draw 
up petitions. They are caught in the 
act and are held for court martial.

It is the court martial scene which 
is the most entertaining part of the 
whole play. It is clever, somewhat 
too clever for it seems to be a con- 
cotion obviously of the dramatists 
and not ideas of the boys. Anyway, 
it was acted with such genuine spirit 
that we forgive its cleverness. To 
tell it would be to spoil it. This 
much I can say; it-is something new 
in revolutionary tactics.

If The young Go first will not be 
a success, we can blame it on several 
things. First, the weather it is a 
little too warm; another reason 
would be that the play is not reach-

0H&

Although this is a small reproduction of the LDS theme 
song, the notes are pretty clear. Very soon enlarged copies 
will pe printed and sent to all LDS youth branches and cho
ruses. Soon we will hear this tune ring all over the country!

NEWS FLASHES FROM 
WATERBURY, CONN.

Sunday, May 26th, Vilijos Chorus 
gave a fine exhibition of their abi
lity by rendering a few numbers 
at the picnic held at ~__  ' ,
farm in Southbury. The numbers 
went over very well, far beyond the 
expectations of all the chorus mem
bers and the professor.

HOW TO STRENGTHEN’ THE 
WALLS OF YOUR STOMACH

Our high spirits never fail us 
And for freedom, we will fight. 
We’ll banish fascism and slavery 
And change this world from wrong 

to right.
L.D.S! L.D.S.!
With your help we’ll do our best 
We’ll get together and show them all 
For our causes, we’ll fight without 

rest.

By JOHNNIE ~
So now the Boston “Braves” have 

fired Babe Ruth. So what?
The Babe claims he was not fired. 

He says he was a great pal of the 
boys and Bill McKechnie, who ap
proved Judge Emil Fuchs’, Braves’ 
•president's action.

I wonder if the Big Leaguers will 
ever form a union and go an strike 
sometime. By the way, Babe was 
heralded as “assistant manager,” 
“Vice President” and a few other 
handles. Ruth'* claims he quit. In the 
opinion of CHIPS, it was a case of 
the employer saying “You’re fired!” 
and the work weary slave answering, 
“You can’t fire me, I quit!”

Be that as it may. Baseball in the 
big leagues is like slavery. Teams 
buy and sell players. Babe was 
bought by the Braves from Yankees 
to help pull the Puritan team out of 
the “red.” It is a surprise to me that 
the Bambino was not .sold to anyone. 
Big league baseball is hot a sport-— 
it is a big business of so many dol
lars and cents. The lities which have 
the most fans have the most good 
players.

(Continued from Page 3) 
side, next turn to the right side, 
then backwards and continue to circle 
to the opposite side until you are 

Ivanauskas ' back in the original position. Breathe 
. ___ j in as you commence and continue to

do so as you circle. Start with six 
circular movements and work up to 
ten, adding one every second day.

Exercise 3.—Besides strengthening
your stomach, this exercise is very!of the day: “The Truth about Father 
effective in curing short-windedness.1 Coughlin/’ by A. B. Magil; “The™ ■ r. y’ d \ UI; effective in curing short-windedness.' Coughlin/’ by A. B. Magil: “The

28 held a very successful banquet at git upon the floor with the legs Real Huey P. Long,” by Sender Gar- 
their new hall at Lakewood Park. Spreaq widely apart. Twist- around lin; and “The Truth about the Arne-mill XllU A 1 U UH dl'UUV Vile X1.111C" 

from the waist until the right hand rican Youth Congress,” by Arthur 
touches the left toe and then imme- Clifford.

I Never was I more inspired to do* 
Each foot should be touched my utmost to fight fascism and war. 

one repetition The former two pamphlets deal with 
day until ten two leading demogogues of America 

i today. Both Long and Coughlin are 
1 fascist demogagues of the most vis- 

reliable sit-up cious type. The booklets explain 
your feet un- .with documents the real lives of the 

_ . j while
of the bed so that they will not rise shaming attacks on Wall Street are 
when executing this exercise. Lie on really carrying out the wishes of the 
the floor with the hands streched out greatest capitalists of America. No 
above the head. Snap up and make i Youth who waits to know what hu

man devils these two are should 
rest until they read both.

The third booklet is the one on the 
American Youth Congress. If ever \ 
there was evolved a long wanted do-» ... 
cument, a convincing story on why 

| America’s youth should unite, here

The profits of this banquet are to be 
used for the summer school for the 
youth and for the Lithuanian Con
gress to be held this summer. Just a 
few words of praise to the builders 
of this hall. I believe that it is one 
of the grandest things that the Lith
uanians in any city have. Congratu
lations to the buiders and others who 
supported this work. You must all 
make it a point to come to one of 
our banquets or picnics this summer , der the bureau or through the end , two American Hitlers, t who 
and see our lovely new hall.

diately twist back to the right side I 
until the left hand touches the right1 
toe. I__ 1. 2--'. ____ ’
about six times. , Add 
every second training 
is reached.

Exercise 4 is the old 
a bit improved. Stick

June 9th is going to be a big day 
here when Latvis comes here with 
his yodlers from New Haven to help 
Vilijos Chorus entertain the public 
at a picnic which will be held at 
our aforesaid hall (Lietuvių Bendro
ves Parke.) A good time is in store 
for everyone. Don’t leave grandma 
or the children at home.

. Preparations are being made to go 
to Laisve’s Picnic in New York Ju
ly 7th. Anyone wishing to go to this 
picnic get in touch with Joe Jesula- 
vich or Pete Lenart or any member 
of the chorus.

a few efforts to touch the toes, then 
go back to the original position and 
repeat the performance three times 
and add one repetition until you can 
do it ten times. Keep the back round 
when performing this exercise; 
breathe out when you begin it.

Here you are. Just four exercise, it is.
I but they will do a world of good .
/if practiced regularly every day. for “ anY youth in our movement is 
one month. Don’t let your enthu- e,veF accused of being “sectarian” in 
siasm run away with you and overdo their approach to organizations!' which 
them. It is best to start in easy, ara «ot as yet involved in anjti-war,. 
and work un - I anti-fascist work and work for a real

ly good program for youth, here i|s a 
Before retiring is an ideal time, guide book.

You can get these three pamplets 
from the Laisve Youth Section, 427 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. by 
sending 15 cents in cash or stamps. 
There is no better- way to spend 
your nickel than on these tnree 
booklets!

 — to exercise. Except for a few limbe- 
. , ,------ ,... .. . ring movements, don’t exercise stre-

-A-S usual we re still sending out i nuosiy jn the morning. Don’t exercise.
r xi x x within two hours after a meal—itDespite the fact that our present forces digestion. A little effort on

your part will get you a strong# 
stomach, so get busy.

As usual we’re still sending out > 
an SOS for new chorus members. I 

members are all very good we still 
would dike some more. The more the , 
merrier. What’s the matter with all 
the old members ? Why don’t you 
make a comeback? We’re waiting.

Sunday, May 26th a meeting of all 
the representatives of the different 
groups here was held at Vente Hall 
in regard,to the Lithuanian gathering 
to be held in Cleveland this summer. 
Due to the small number of repre
sentatives present, another meetXng 
has been planned for June 20th.

Correspondent.

ELIZABETH VANGUARDS 
TO HOLD BIG PARTY

should also reach those parents who : ,
are on relief in order to educate ' __ J®
them to the .fact that their sons 
will be used, after training, -for can
non fodder.

The Theatre of Action should keep 
onj growing. This, its first attempt 
at a full length play, is something

Extra, extra, Shenandoah Lyros 
Chorus is going to have its first 
picnic on Sunday June 9, at Lau- 
deman’s Park. A great big invitation 
is extended to all. Don’t forget to 
come and have a good time.

Listen girls, better keep away 
from Albert M., for awhile, can’t you 

" i still selling his 
blushes at whole sale?

ing the proper audience. Such a play which it certainly has reasons to be 
should appeal to boys of high school proud of. At least it has one aji- 
age. The C.C.C. camps to them are vantage over The Theatre Union; it 
jnoW happ/ playing grounds. It has a first rate commedienne.

Remember, Bass singing and che
wing gum do not go together, for 
best results... you must take both 
separate.

Well, peoples, my time is .up and Wg©‘‘crowd alon 
I . am singing off........ 408 Court St., f

So-Long. f i seeing you there.
Aldona Stani&kiutS. - "

Tomorrow night, June 8, at 7:80 . * 
P. M., the Elizabeth Vanguards ane 
going to hold one of’ the largest 
and most interesting parties of the 
season. Yes, sir. Every young fellow 
and girl having a little life left in 
them should not fail to attend. 
Cliffside, Linden, Newark and Pater
son—come over and enjoy yourselves.

But, this party won’t be for the v 
sole purpose of enjoyment. In be
tween merry making, the question of 
forming teams and entering the Na
tional LDS Softball Tournament will 
be taken up and discussed. This is 
quite important and branches should 
not fail to be represented. Bring a 
* 2 " * ig.. Here’s the place:
408. Court St., Elizabeth, N. J. Be.

Comm.
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šios progos, nes labai pui’ 
svetainė del šokių gera, z 
čioti tai puikiausias sodas, o
Įima ir maudytis, jergpi* norc.A
Busai išeis nuo Kliubo salies, 10 W/ 
22nd St. 10 vai. ryte. Nesivėluokite, 
nes busai nelauks. Tikietas nuva
žiuoti ir parvažiuoti—60c.

Kviečia Visus Komitetas. 
(133-185)

KELIAS Į GYVENIMĄ
"" '■■■ ' == JONYLA —.......... —

A Trijų Veiksmų, Keturių Atidengimų Drama, Parašyta Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos Dvidešimties Metų Sukaktuvėm Paminėti.

w (Tąsa)
JCUNIGAS: Tas tai tikra tiesa. Kaip 

piemuo išdykėlius galvijus ganydamas 
turi labai daug rėkauti, taip ir man ten
ka daug kalbėti, kad tik išsaugojus jū
sų dūšias nuo prapulties. (Agurkas atne
ša bonką alaus). Kai kas sako, kad tai 
velnio išmislytas gėrimas, bet tai netie
sa. Dievas sutvėrė viską, kas tik ant 
svieto yra, todėl ir šis gėrimėlis yra die- 
v*o duotas.

AGURKIENĖ: Nagi ir aš šiandien pas 
Blackienę kad išsigėriau, tai išsigėriau. 
Gerai, kad atsiminiau ateiti namo, tai iš
gelbėjau savo senį, būtų pralošęs pasku
tinį koutą.

KUNIGAS: Aš sakau, kad viską dievas 
sutvėrė, taipgi ir kortas, bet kai praloši, 
tai nekaip.

AGURKAS: Geriau, kunigėli, pirmiau 
atsigerk biskutį, bus lengviau kalbėti. 
(Pripila du stiklus). Tu, Agota, jau už
tektinai prisigėrei pas Blackienę.
• AGURKIENĖ: Tai koks pavyduolis! 
(Nueina, atsineša stiklinę) Įpilk ir man. 
Prie svečių taip elgtis negerai.

AGURKAS: Su moterim bartis nega
lima. Ar ne tiesa, klebonėli?

KUNIGAS: Aš ir taip sakau. Jei jau 
moteris ko įsinori, tai turi būti.

’’AGURKAS: Tai išgerkime, o kai iš
gersime, tai atnešiu kitą. (Visi geria).

KUNIGAS: Taigi, sakau, neklausykite 
tų bedievių. Būkite ištikimos avelės. Aš 
dieną ir naktį meldžiuosi už jus.

AGURKIENĖ: Su mumis, tai jau būk 
spakainas, mes būsime ištikimos iki gra
bo lentos. Bet su mūsų parapijonais, ku

rie pas mus gyvena, tai reikia bijoti. 
Aną dieną Skapas man sako: “Ar tu ži
nai, kam tas karas reikalingas?” Kai aš 
pasakiau, kad nežinau, tai jis man sako: 
“Ogi, kad pasidaryti daugiau pelno.” Kai 
aš paklausiau, ar tu daug padarei pelno, 
tai jis atsakė, kad kapitalistai pasidarys 
pelno. Kas tie kapitalistai yra, tai dar 
ir dabar nežinau.

KUNIGAS: Jis labai klysta. Dabarti
nis karas, tai už “demokratiją,” už pa- 
liuosavimą pavergtų tautų, taipgi ir Lie
tuvos. Tai karas, kad pabaigti karus 
ant visados. Kas mirs šiame kare, tai 
tas amžinai dievą regės danguje... Tie
sa, ar tas Skapas yra namie?

AGURKIENĖ: Yra, visus užvijau vir
šun.

KUNIGAS: Pašauk juos visus žemyn. 
Aš perspėsiu juos.

AGURKIENĖ: (Iškišus galvą pro du
ris.) Vyrai, vyrai, eikit čionai. Kunigė
lis nori matyti jus.

SKAPAS: (Iš viršaus) Aš jau nusiren
gęs, nebeisiu niekur šiandien. (Kiti du 
ateina).

KUNIGAS: Sveiki gyvi, mano mieli 
(Abu bučiuoja rankas kunigui.). Aš no
rėjau paklausti jūsų, ar jūs einate baž
nyčion?

ABU: Taip, einame kartais.
KUNIGAS: Ar mokate poterius? 
ABU: Mokame.
KUNIGAS: Labai gerai. Aš noriu 

perspėti jus, kad apsisaugotumėte nuo 
paklydėlių, kurie nori suorganizuoti čia 
Literatūros Draugijos kuopą. Jų tikslas 
išplėšti iš žmonių dūšias ir atiduoti vel

niui. (Daugiau bus)

niai piknikai visuomet būna la
bai skaitlingi ir įvairūs, tai 
taip bus ir šis piknikas, šis 
piknikas bus dar gyvesnis, nes 
dabar randasi puiki nauja 
svetainė, ant vandenio, tik 
naujai pastatyta, kurioj gali 
100 porų ant sykio šokti. Tai 
jaunimas ypatingai turės sma
gaus laiko, nes muzikantai 
bus tokie, kad ir suaugusieji 
negalės ramiai nusėdėti. Todėl 
kviečiam iš plačios apielinkės 
atsilankyti.

Chorą Mylintis.
Nuo Red.: Sykiu su šiuo pra

nešimu buvo ir pranešimas 
apie drg. Orman prakalbas. 
Laišką gavome birželio 4 die
nos vakare, o prakalbos gar
sinamos birželio 5 d. Kodėl ne- 
prisiuntėte nors keliom die-1 
nom pirmiau ?

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 8 d. birželio bus dide

lis balius, darbininkų Centro palaiky
mui, 735 Fairmount Ave. įžanga-vi
siems veltui.

Sekmadienį, 9 d. birželio, bus 
tarptautinio darbininkų apsigynimo 
(lietuvių kuopos) didelis išvažiavi
mas, Burkolme Parke. Prasidės 10 
vai. iš ryto ir.tęsis iki vėlumai. Bus 
svarbių pranešimų, skaitymai iš TDA 
10 metų gyvavimo ir iš. socialės ap
draudos kongreso, taipgi bus ir dis
kusijų. Kviečiam visus dalyvauti.

Kviečia Komisija.
(133-135)

BAYONNE, N. J.
Dvylika organizacijų rengia pikni

ką taipgi ir LAU Kliubas, įvyks ne
dėlioj, birželio 9. Pradžia 10 vai. 
ryte, Walnut Grove, Clark Township, 
Rahway, N. J. Įžanga 35 centai as
meniui.

Draugai ir draugės neapleiskite

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
Nedėliojo, ALDLD 15-to Apskričio 

Konferencija.
Nedėlioj, 9 d. birželio dd. Rūbų 

Ukėj Middlefield, Ohio, Įvyks ALDLD 
15-to Apskričio pusmetinė konfe
rencija ir piknikas. Clevelandiečiai ir 
apielinkių yra kviečiami dalyvauti. 
Neturinti tvansportaejos, būkite prie 
Liet. Darbininkų Svetainės, 920 E. 
79th St., 7:30 vai. ryte. Nes iš čia 
išeis trokas.

Komitetas.
(134-135)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos pusmetinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 9 d. birže
lio, Easton Baking Co. svetainėj,- 36 
N. 7th Street. Prasidės kaip 2 vai. 
po pietų.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
bus labai svarbus susirinkimas. Nau
ja knyga “Povilas Jurka” yra jau 
atėjus, gausite susirinkime. Atsives
kite nauju narių.

(134-135)

CIevelando Žinios tai Trades Hall, 1000 Walnut 
Ave.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 ir 155 kuopos bendrai 

rengia didelį pikniką, Olympia parke, 
įvyks 9 d. birželio. Pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki vėlumos vakare. 
Programoje turėsime virves trauki
mą vyrų su moterų kuopa. Lenkty
nės bėgimą vyrų su moterų ii' dai
nuos Aido Choras. Worcesterio ir 
apielinkės kuopa yra kviečiama da
lyvauti šiame piknike. Čia rasite gar
džių gėrimų ir mūsų gaspadinių na
mie gamintų skanių valgių. O pat 

'svarbiausia, matysit Worcesterio my
limų sportininkų ristynes, J. J. Bak
šys su C. Rice.

Kviečia Rengėjai.
(133-135)

WORCESTER, MASS.

Maliavotojy Atydai
šeštadienį, birželio 8 d., bus 

rinkimas maliavotojų biznio 
agentų ir dieninių sekretorių. 
Visi lietuviai maliavotojai ra
ginami dalyvauti rinkimuose ir 
balsuoti už Eilinių Narių Ko- 
i^iteto užgirtus kandidatus. 
Balsuokite už šiuos:

Geo. Cooper, iš 128 lokalo, 
už biznio agentą.

James McFarlane, iš 765 lo
kalo, už biznio agentą.

Walter Hertzel, lokalo 129, 
už dieninį sekretorių del dis- 
trikto tarybos no. 6.

Eilinių Narių Komiteto 
platforma bei reikalavimai yra 
šie:

1. Bedarbių paliuosavimas 
nuo duoklių mokėjimo.

2. Lygus darbo padalinimas.
3. Sumažinimas narių duok

lių.
* 4. Priėmimas bedarbės ir 
socialės apdraudos biliaus II. 
R. 2827.

5’. Numušimas visų pagalvi
nių taksų.

6. Sušaukimas Brotherhood 
konvencijos artimoj ateityje.

Subatoj Nepirkite Mėsos.
Subatoj, 8 d. birželio, 12 v. 

dieną bus pikietuojamos Kro- 
gerio krautuvės, ypatingai di
džioji, kuri randasi prie E. 4th 
ir Prospect gatvių.

Šitas pikietavimas yra dalis 
šalyje paskelbto streiko prieš 
augštas kainas ant maisto reik
menų—ypatingai mėsos. Tą 
dieną patartina moterims ne
pirkti mėsos : “Niekas nepirki
te mėsos birželio 8 dieną!”

Šiaip atsišaukia Darbininkių 
Moterų Tarybų Federacija.

Automobiliais važiuoti labai 
geras kelias. Reikia važiuoti 
keliu linkui McKeesport ir bus 
galima užtėmyti didelės iška
bos. Gatvekariais taipgi labai 
paranku. Galima važiuoti se
kamais gatvekariais: No. 53, 
54 arba 77 ir važiuoti iki galo 
linijos. Ten lauks busai ir nu
veš tiesiai į daržą.

Visi rengkimės prie šio pik
niko. Visados bendri piknikai 
esti labai geri. Galima gražiai 
laiką praleist ir taipgi naudin
gą darbą paremti. Išanksto ti
kietus galima pas draugus 
gauti.

Pikniko Komitetas.

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugijos 

susirinkimas įvyks nedėlioj, birželio 
30 d. 2 vai. po pietų, Ig. Krikščiūno 
Svet., 200 Pine St., Hanover Pa. 
Draugijos nariai būtinai turit daly- 
vaut, nes šis susirinkimas yra meti
nis ir svarbus, taipgi pribūkite į lai
ką, nes susirinkimas prasidės pažy
mėtu laiku.

(134-135)

e Balsuoti galite tarpe 9 vai. 
ryte ir 3 vai. po pietų, Me-1

Pittsburgh, Pa.
Didelis Keturių Tautų Pikni

kas Birželio 9.
Nedėlioj, birželio 9, lietuvių, 

lenkų, rusų ir ukrainų darbi-I 
ninku organizacijos rengia! 
pikniką Airport Piknikų Dar
že. Vieta labai graži. Prasidės 
12 valandą. Įžanga 25 centai, 
už kuriuos dar busai veltui ve
ža nuo gatvekarių linijos. Bet 
reikia iš anksto tikietus nusi
pirkti. Prie vartų bus 30 cen
tų.

Norwood, Mass.
Lietuvių Lavinimos Ratelio 
Choras Rengia Nepaprastą Pi
kniką Su Dainomis, Sportu ir 

Prakalbomis.

Atsibus sekmadienį, 9 d. 
birželio, gražiausioj vietoj, pui
kiausioj svetainėje ant van
dens, Grape Arbor Pavilion, 
111 Bullard St., North Walpo
le, Mass. Pradžia 10-tą vai. 
ryte, iki vėlai nakties.

Gerbiama lietuvių darbinin
kiška visuomenė! Kaip jau yra 
žinoma, kad LLR Choro meti

EASTON, PA.
Nedėlioj, birželio 9 d., Central La

bor Union Svetainėj, 214 Northamp
ton St., įvyksta prakalbos. Kalbės 
John Mooney, brolis Tomo Mooney, 
kuris sėdi St. Quentin bastilijoj jau 
kelioliką metų. .

Kalbės apie sufrėmavimą to darbi
ninkų klasės kovotojo per kapitalistų 
klasę. Prasidės kaip 8 vai. vakare.

Rengia Mooney Moulders Defense 
Komitetas ir Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

Įžanga veltui.
Visi Kviečiami Atsilankyti.

(134-135)
EASTON, PA?4

Pranešimas visiems ALDLD 13 
kuopos nariams. Susirinkimas įvyks 
9-tą dieną birželio, kaip 2:30 vai. 
vakare, Easton Baking Co. svetainėj, 
36 N. 7th St. Malonėkite visi būti 
laiku ir atsiveskite naujų narių. 
Kurie atsilankysite į šį susirinkimą, 
tai gausite naują knygą “Povilas 
Jurka.”

K. B.
(133-135)

RUMFORD, ME.
Lietuvių Dukterį! Draugija ren

gia pikniką, kuris Įvyks 9 d. birže
lio, Juozo Pleuple farmoj. Pradžia 
12:30 po pietų. Kviečiam visus atsi
lankyti ant šio pikniko, ypač kvie
čiame lewistoniecius ir auburniečius 
skaitlingai dalyvauti.

Ižd., M. Gruzinskiene.
(133-135)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas Įvyks sekmadienį, 9 d. bir
želio, 10 vai. ryte, Sweet’s Hall, pra
šau visų narių dalyvauti, nes bus 
svarbus susirinkimas.

S. Kuzmickas.
(133-134)

PIKNIKAS DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA SIETYNO CHORAS

Sekmadienį, 9 d. Birželio-June, 1935, Pradžia 10 vai. ryte.
EAGLE ROCK (CRYSTAL LAKE), WEST ORANGE, N. J.
, ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI. PRIE ĮŽANGOS TIKIETO 6 DOL. (CASH) DOVANŲ.

Bus įvairiausių valgių, pradedant su slikėm iki blynų. Puikiausias ir aukščiausias kalnas visoj 
New Jersey. Gražiausia gamtinė vieta kokia žmogus gali įsivaizdinti tik sapne, šokiams grajis puikiau
sia 5 ypatų orkestrą įvairius šokius. Visi šokėjai bus pilniausiai patenkinti. Labai gražus ežeras mau
dytis ir pasivažinėt laiveliais. ’ _

Muzikalėj programoj dalyvaus didysis Aidas iš Brooklyno, Bangos Choras iš Elizabeth) ir pats Sietynas.
KELRODIS: Gatvekaris nuo Broad St. No. 24 atveža prie kalno, o taipgi busas No. 21, Park Place ir Centre 

St. (Hudson Tubes) ar Central Avenue. Visas ir visus kviečia SIETYNO CHORAS.

TDA 13 kuopos susirinkimas įvyks 
9 d. birželio, 10:30 vai. ryte, 29 En
dicott St. Draugai ir draugės daly
vaukite visi šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti. 
Taipgi kuopos komitetas svarstys 
mainymą susirinkimo dieną, ateikite 
visi ir išsireiškite savo nuomonę.

(133-135)
, -- ‘ ■ - - -- -

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, birželio 16 d. Įvyksta tri

jų ALDLD kuopų piknikas, (22, 190 
ir ‘ 57). Mičiuto darže, prie Green 
Road. Vieta jau visiem clcvelandie- 
čiam gerai žinoma ir privažiavimas 
parankus, kaip su automobiliais, taip 
ir su gatvekariais. Euclid-Green Rd. 
karu važiuojant išlipti prie Green 
Rd. ir paėjus i kalną rasite nurody
mus, kur eiti. Šiame piknike daly
vaus lietuvių iš viso CIevelando, taip
gi bus proga sueiti daugelį savo 
pažįstamų. Bus gera muzika ir gar
džių užkandžių ir gėrimų. Įžanga tik 
15 centų.

Kviečia Visus Komisija.
(133-135)

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kuopos susi

rinkimas įvyks 11 d. birželio, 8-tą vai. 
vakare, 29 Endicott St. Draugės da
lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
labai daug svarbių dalykų aptarti, 
taipgi yra prisiųstos knygos “Povilas 
Jurka”.

Fin. Sekr., D. Lukienė.
(133-135)

DETROIT, MICH.
COLLINSVILLE, ILL.

Bendras organizacijų išvažiavimas. 
Mūsų apielinkės kelios organizacijos 
susidomėjo šaukimu Lietuvių Darbi
ninkų Visuotino Suvažiavimo, prieš 
karą ii’ fašizmą ir kad daugiau pa
siųstų delegatų, rengia bendrai iš
važiavimą delei sukėlimo finansų pa
dengimui kelionės lėšas. f

Collinsville, Ill., ALDLD kp., SLA 
ir LDS kuopos, East St. Louis, Ill., 
ALDLD kp., ALPB Dobilo Kliubas ir 
LDS kp., St. Louis, Mo. ALDLD kp. 
ir LDS kp.

Pirmu kartu mūsų apielinkėj tokis 
bendras ir skaitlingas organizacijų 
rengiamas išvažiavimas. Visų virš 
minėtų organizacijų narių yra prie
dermė pasidarbuoti, kad padaryti kuo 
skaitlingiausį išvažiavimą, kokio nė
ra buvę mūsų apielinkėj. Išvažiavi
mas Įvyks 9 d. birželio ant F. Bakai
čio farmos, Collinsville, Ill. Visus 
Kviečia bendro išvažiavimo komitetas.

(132-134)

PHILADELPHIA, PA.
Rusų ir Lietuvių Darbininkų Cen

tro Namo komisija sumanė duot dar 
vieną balių birželio 8-tą, Fairmount 
Avenue ii’ 8-tos gatvės. Pradžia 8 
vai. vakare. Bus labai geras balius, 
tik skirtumas tame, kad nebus jame 
įžangos. Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyt.

(132-134)

BAYONNE, N. J.
Birželio 8, bus rodomi Sovietų kru- 

tami paveikslai, “Deserter”, bus rodo
ma apie nazių terorą. Įžanga 25c, L. 
A. U. Kliubc, 10 W. 22nd St. Malo
nėkite visi ateiti.

Kviečia Rengėjai.
(131-133)

CLEVELAND, OHIO
Visiems ALDLD 57 kuopos na

riams: Draugai, mūsų specialis susi
rinkimas įvyks 7 d. birželio, 8 vai. 
vakare, Lenkų Kliubo svetainėj, 4015
141st St. Visi draugai ir draugės 
stengkites ateiti laiku, nes apart pa
prastų organizacijos reikalų turėsi
me dar apsvarstyti mūs organizacijos 
15 Apskričio reikalus ir išrinkti de
legatus Į ateinančią apskričio kon
ferenciją, taip pat ii’ j Visuotiną Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavimą. Atė
jo knyga “Povilas Jurka.” Šiame su
sirinkime tie gaus po knygą, kurie 
esate užsimokėję. Nesivėluokite atei
ti.

P. Buika, Sekr.
(132-134)

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Z Tel. Locust 6100.

Yra tokiu gėrimų, kaip nepaprastas 
vynas ir puiki sena degtinė, ku

riuos žmogus geria iš lėto del jų 
skonio.

Prie jų galima priskaityti ir Jacob 
Ruppert’s Alą.. . atydžiai padary
tą. .. ir paskui palengva subrandin
tą, duodant tam pilną laiką.

Jacob Ruppert’s Beer
•’MELLOW WITH AGE”

Rupp er Vs Ore—
WEAF—Ketvirtadienio rytais *10:30

Ems
s

I

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST., 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.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661
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| NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Mėsos Streiko Laimėjimai ir Eiga

Didžiajame New Yorke ir jo 
priemiesčiuos streikas eina 
stipria ir plačia papėde. Kovin
gosios šeimininkės, nors dau
gelis iš jų bėgiu dviejų savai
čių dikčiai pavargo, tačiaus 
energingai tęsia streiką ir at
siekia laimėjimus vieną po ki
tam.

Po sutarties pereitą antra
dienį su bučeriais ir paukštie
nos p a r d a v ė j a is Brighton 
Beach ir Coney Island sekci
jose, kur laimėta nuolaida po 
4 centus svarui, ir priėmimo 
tos sutarties vartototojų mitin
guose Veiklos Komitetas Prieš 
Pragyvenimo Brangumą pra
dėjo derybas su šimtais atski
rų bučerių Borough Park, Bath 
Beach ir Williamsburgo sek
cijose.

Aptarimui šio streiko ir. 
abelnai kovos prieš maisto, 
brangumą yra šaukiama plati 
konferencija šeštadienį, 8 bir-1 
želio, 10 vai. ryto, Irving Pla
za. Visos organizacijos, ypa
tingai darbo unijos yra ragina
mos atsiųsti delegatus. Tiki

masi, kad ši konferencija pri
duos naujos spėkos vedamam 
streikui.

Šimtai Krautuvių Susitaikė

Veiklos Komitetas praneša 
sekamus laimėjimus:

Borough Park sekcijoj, 
Brooklyne, 60 krautuvių susi
taikė.

Bath Beach ir Bensonhurst 
—60.

Harlem virš 100 krautuvių 
numušė mėsos kainas 25 nuo
šimčiais.

Williamsburge—15 krautu
vių. Kalbant apie mažus Wil- 
liamsburgo laimėjimus, reikia 
pasakyti, kad čia kaltė ir mūs 
lietuviškų organizacijų. Jos 
čia skaitlingos ir iš jų daug ti
kėtasi, tačiaus jos iki šiol ne
įsitraukę į tą darbą. Reiktų 
bent į pabaigą smarkiau imtis 
darbo.

Harleme smarkiai veikiama 
ant 8th Avė. prie 141st St., 
Park Ave. srityje ir 96th St. 
ir 2nd Avė. apielinkėj.

Rep.

Daily Workeriui Reikia . Kailiasiuviai Laimėjo Streiką
500 Pardavėją Daugelyje Šapą: Tęsia Kovą

New Yorke dabar parduoda
ma tūkstančiai “Daily Work-’ liasiuviai laimėjo savo reikala- 
er” pavienių kopijų, bet yra j vimus 41 iš 75 užstreikuotų ša- 
galimybių parduoti dešimterio-! pų. Jų vieningas ir kovingas 

j-------- ----- u.-.a.. ..X4. —1.„ lankymasis vis daugiau įtikina
bosus, kad neapsimoka ilgai 
streiką tęsti, nes vistiek nenu
galės stipriai organizuotus ir 
kovingus darbininkus.

Laimėta algų pakėlimas nuo 
$3 iki $12 į savaitę ir keletą 
kitų reikalavimų. Streiką veda 
Int. Neprigulminga Kailiasiu- 
vių Industrinė Unija. Apart 
sėkmingo vedimo streiko ši 
unija deda visas pastangas su
sivienyti su AF of L ir įsteigti 
vieną uniją visoj kailiasiuvių 
industrijoj.

Vienos savaitės streike kai-

pai daugiau, jei būtų užtenka
mai pardavėjų. Laikraštis rei
kalauja 500 daugiau pardavė
jų, kad galėtų pasiekti svar
biausias miesto dalis. Duoda 
geras sąlygas pradiniams pla
tintojams, o patyrę platintojai 
visuomet pasidaro pragyveni
mą. Kreipkitės “Daily Wor
ker” distrikto raštinėn, 50 E. 
13th St., New Yęrke.

Siūlo 23c j Dieną Maistui
Šalpos Biuro direktoriaus, 

pono Oswald W. Knauth, “eks
pertai” apskaitliavo, kad ‘be
darbiam užtenka 1 trečdalio 
kiaušinio, vienos septyniosde- 
šimtos dalies svaro sviesto į 
dieną asmeniui, taipgi dviejų 
svarų liesos mėsos arba žuvies 
šeimynai iš penkių į savaitę., 
Kitais mėsą, kiaušinius, svies
tą bei žuvį pavaduojančiais 
valgiais siūloma pupelės, lyšiu- 
kai, žirniai. Viso turi išleisti' 
nedaugiau 23c į dieną vienam 
asmeniui.

Taip mano ponai, kurie pa- 
trys suryja kelių dolerių vertės 
maisto ir gėrimų per dieną. 
Bet darbininkai nesutinka ba
dauti ir tariasi, kaip Čia ge
riausia sugrąžinti ponų taip 
rūpestingai apskaitliuotą por
ciją patiems ponams, o darbi-1 
ninkams pasiimti geresnę. Vie
nu iš tų žygių bus konferenci
ja šį šeštadienį, 8 birželio, 2 
vai. po piet, Irving Plaza. 
Reikia visiems susirūpinti at
mušimu to bedarbių alkinimui 
“išradimo.”

Williamsbnrgieciams
Vietos Bedarbių Taryba šau

kia didelį masinį mitingą-de- 
monstraciją prie Šalpos Biuro 
So. 4th ir Havemeyer Sts., pen
ktadienį, 7 birželio, 10 vai. ry
to. Bus reikalaujama pakelti 
pašalpa 25 nuošimčiais, kadan- 

ie dabartinės brangeny- 
edarbiai badauja, nes 

duodamos pašalpos toli neuž
tenka.

Visi darbininkai ir darbinin- 
imkime dalyvumą tose ko- 

į demonstracijas! 
laimėti dabartinį 
nupiginimą mėsos 

kainos, padėkim išgauti padi
dinimą pašalpos ir priėmimą 
HR 2827 Biliaus.

vose!

Smaugia Žodžio Laisvę
Komunistų Partijos Distrik

tas savo pareiškime iškėlė mie
sto valdžios bjaurų hitlerišką 
užsimojimą ant ateivių darbi
ninkų ir sykiu ant viso darbi
ninkų judėjimo. Assemblyma- 
nams yra priduota Fairchild

i pataisa prie miesto taisyklių, 
j kuri nurodo, kad iš kiekvieno 
ateivio būtų reikalaujama pi- 

I lietybės įrodymo ir pasporto 
! pirm, negu bus leista kalbėti 
prieš publiką. Komunistų Par
tija sako, kad ta pataisa yra 
atėmimas nuo ateivių darbi
ninkų žodžio laisvės ir kad 
Fairchild’as tą įkvėpimą gavo 
nuo savo boso pono Wm. Ran
dolph Hearst.

Komunistų Partija pareiškia, 
kad tai yra pastangos už
gniaužti darbininkams, burną 
sulaikymui protesto prieš bosų 
kapojimą šalpos, algų, gyveni
mo lygmalos ir teisių. Tai yra 
ataka prieš ateivius ir prieš vi
sus darbininkus. Komunistų 
Partija šaukia visus darbinin
kus, visus fašizmo priešus, tuo- 
jaus imtis stiprių protestų, ku
rie nušluos tą hitlerišką už
manymą.

Komunistų Partija savo 
telegramoj Aldermanų Tary
bos pirmininkui Bernard M. 
Deutsch, pareiškė:

“Komunistų Partijos New 
Yorko Distriktas griežtai pro
testuoja prieš Fairchild miesto 
taisyklių kodekso pataisą, ku
ria atimama žodžio laisvė atei
viams darbininkams. Ši patai
sa, reikalaujanti pilietybės įro
dymo ir paveikslų darbininkų 
klasės kalbėtojams, yra bjau
rus būdas, įkvėptas per reakci
nį piliorių, fašizmo provokato
rių Jungtinėse Valstijose poną 
William Randolph Hearst. Mes

perspėjame, kad New Yorko 
darbininkai aštriai priešinsis 
toms neamerikoniškoms fašis
tinėm Hitlerio pastangoms at
imti darbininkų teises. Mes 
reikalaujame atmetimo tos pa
taisos”.

Darbinin. organizacijos tuo
jau turi subrusti siųsti protes
tus. Atsiminkite, kad visuomet 
yra lengviau nedaleisti priim
ti netikusį sumanymą, negu 
kovot prieš tapusį įstatymu. 
Protestus adresuokite sekamai: 
Bernard M. Deutsch, President 
of the Board of Aidermen, 
New York City.

Komunisty Partija Kviečia 
Unijistus ir Socialistus 
Diskusuoti NRA Padėtį

Komunistų Partijos New 
Yorko Distriktas išleido specia
li pakvietimą Socialistų Par
tijos nariams ir unijistams da
lyvauti diskusijose apie panai
kinimo NBA reikšmę ir darbi
ninkų klasės užduotis dabarti
niu momentu. Tie klausimai 
bus diskusuojami specialiame 
atvirame Komunistų Partijos 
narių mitinge pirmadienį, 10 
birželio, 8 vai. vakaro, St. Ni
cholas Palace, 69 W. 66th St. 
Earl Browder, Komunistų. Par
tijos generalis sekretorius, per
statys Komunistų Partijos po
ziciją, pasakys įvadą diskusi
joms “Reikšmė Augščiausio 
Teismo Nuosprendžio,” ką NR- 
A reiškė darbininkų klasei, ko
kios yra perspektyvos dabar 
ir kokios yra tuojautinės už
duotys prieš darbininkus, kad 
galėtų atmušti naują bosų ata
ką ant algų, valandų ir darbo 
sąlygų.

Įžanga veltui.

Paremkime Sietyno Chorą
Ateinantį sekmadienį, 9 d. 

birželio, Newarko Sietyno 
Choras duos šaunų pikniką, 
Eagle Rock (Crystal Lake), 
West Orange, N. J. Pradžia 
10 vai. ryto. Įžanga 25 centai 
ypatai.

Apie Sietyno Chorą nereikia 
daug rašyti, nes jis yra žino
mas jau per desetkus metų. 
Agitacija šiuomi sykiu bus 
kreipiama biskį ir į brookly- 
niečius, nes Aido Choro busas 
išeis nuo “Laisvės” 10 vai. ry
to. Tad jeigu kas norės pra
leisti smagiai laiką—ateikite 
važiuoti sykiu su aidiečiais. 
Kelione į abi puses—vienas 
doleris.

Beje, piknike dainuos trys 
chorai: Aidas, Banga ir Siety
nas. Pasisvečiavimas su siety- 
niečiais visada būna smagus!

J. N.

Chinų Revoliucijos Problemos
Šioje temoje įvyks prakalbos 

7- birželio, 8 v. vakaro, New 
Star Casino, 107th St. ir Park 
Ave. Draugas Browderis iš
dėstys Chinų Komunistų Par
tijos strategiją ir taktiką revo
liuciniame judėjime ir kokius 
žygius chiniečiai darbininkai 
ir valstiečiai darys steigimui 
daugiau Sovietų ir tęsimui 
priešimperialistinės kovos.

Įžanga 25c. Visas pelnas eis 
paramai Chinese Vanguard, 
vienintelio chinų darbininkų 
laikraščio šioje šalyje.

Elektros Darbininką Kova
Daugelis elektros vartotojų, 

eidami mokėti savo bilas, bus 
pastebėję, kad prie Brooklyn 
Edison kompanijos raštinių 
vaikščioja pikietai su didelė
mis iškabomis, taipgi dalina li
pinamas korčiukes (stickers). 
Kame priežastis?

Tūlas laikas atgal tapo pra
varyti 6 darbininkai už unijinį 
veikimą. Darbininkai statė rei
kalavimus, bet kompanija atsi

sakė tartis. Dėlto darbininkai 
pastatė pikietus, kad išaiškinti 
vartotojams padėtį ir gauti jų 
paramą. Vartotojai atsiliepė į 
pravarytų darbininkų atsišau
kimą ir tūkstančiai lipina tas 
korčiukes ant mokamų bilų. 
Korčiukėse reikalaujama su
grąžinti 6 pravarytus darbinin
kus ir žadama sumažinti elek
tros naudojimą iki reikalavi
mai bus išpildyti.

E. V.

Tel. STagg 2-3438 
[steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS 

705 GRANŲ STREET 
14th St. Subway, 2 blokai

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
MARČIUKAI

417 Lorimer Street 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.
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Trumpos Žinutės
Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
.. Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

Paliegusių bedarbių delega
tai jau išsėdėjo šalpos komi- 
sionieriaus Knauth raštinėj 
168 valandas. Raštinių Darbi
ninkų Unija ir Paliegusių Dar
bininkų Unija laiko masinius 
pikietus prie raštinės, reika
laujant darbų ir pašalpos pa- 
Hegusiems darbininkams, šeš
tadienio rytą, 10 vai., prie 
miesto rotužės šaukiama de
monstracija.

LIETUVIS GRABORIUS 
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdnu automobilius vestuvėm, 

parėin, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pusi Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

• License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Brooklyno veteranai laikys 
masinį mitingą prie Borough 
Hali 7 birželio nuo 4 iki 5 v. 
po piet. Paskui maršuos po So. 
Brooklyną. Jie reikalauja at
mokėti bonus. Pirmadienį New 
Yorko veteranai susirinks į 
Union Square 7 v. vakaro ir 
maršuos žemojoj East Side, 
kur įteiks reikalavimus kon- 
gresmanams Sirovitch, Sulli
van ir Dickstein.

Dvi Svarbios Konferencijos
Šeštadienį, 8 birželio, Irving 

Plaza, Irving Pl. ir 15th St., 
New Yorke, įvyks dvi svarbios 
konferencijos, į kurias kiekvie
na organizacija turėtų pasiųsti 
savo atstovus.

Konferencija kovai prieš 
pragyvenimo brangumą prasi
dės 10 vai. ryto, čia bus ra
portai ir iš dabar vedamo sta- 
pičiaus prieš augštas mėsos 
kainas. Ją šaukia Veiklos Ko
mitetas kovai prieš maisto 
brangumą.

Konferencija už pakėlimą 
bedarbiams pašalpos 25 nuo
šimčiais ir plėtimą vajaus už 
priėmimą Darbininkų Bedar
bės, Senatvės ir Social ės Ap- 
draudos Biliaus HR 2827 pra
sidės 2 vai. po pietų. Bus pra
nešta apie esamą padėtį bedar
bių reikalais ir išdirbta progra
ma ateities veikimui. Konfe
renciją šaukia Bedarbių Tary
ba.

Komunistų pareiga rūpintis, 
kad organizacijose būtų iškelti 
tie klausimai ir kad organiza
cijos imtų dalyvumą tuose dar
buose, nes jie paliečia visų or
ganizacijų narių gerovę.

Amerikos Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijos Dis- 
trikto Biuras.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo puseseres Franciš- 

kos Gurskas, Andriaus duktė. Ji že- 
nota, bet po vyro pavardės nežinau. 
Paeina iš Lietuvos, Kauno redybos, 
Šiaulių pavietos, Vekšnių parapijos, 
kaimo Ogiškių. 20 metų atgal ji gy
veno Youngstown, Ohio. Kas žino 
apie ją, malonėkite pranešti man, ar
ba lai ji pati atsišaukia.

atletĮTdiena
ir

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

CLINTON BARK
Betts ir Miaspeth Avės., Maspeth N.Y. 

Grieš Du Benai
Bob Barret and his Royal Knight^ 
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys 

Įvyks Subatoj

8 d. Birželio (June), 1935
Bus duodamos dovanos už atletiš

kus pasižymėjimus. Speciales dova
nos kliubams, ląimėjusiem’s virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
knris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike.

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
Šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

ROBERT LIPrON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
$ Įvykiams

Dovanos

.^HARMAH

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

LIETUVIŲ
t

Valizy Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš .senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

S:

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
_T i -x 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. ii ryto Kampas E. 23rd St.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 1-6*01

Tcl. Stasrsr 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystes pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukit* dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 

i mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4 th Are. Ir Irvine P L 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




