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ŽINIOS IŠ LIETUVOS i

Dabar sunku įspėt, kaip

ir

kompanija nesilaikys savo 
duoto prižado, tai darbinin-

Darbininkų organizacijos tu
ri neduot Rooseveltui ir jo lai
vyno ministerial Cl. Swansonui 
ramybės, kol jie neišmes iš savo 
laivyno tarnybos admirolą Y. 
Stirlingą, kaipo karo kurstyto
ją prieš Sovietų Sąjungą.

mislu “katalikų, protestonų 
ir komunistų.”

Admirolas Stirling rašė, kad 
Vokietijai reikia naujų žemių 
ir tų žemių jinai tegali gauti 
tik iš “Rusijos ir kitų šalių, gu
linčių Vokietijos pasienyj.”

Viena iš tų pasienio šalių yra 
Lietuva. Tatai turėtų būt pri
minimas ir tautiškoms ir kata
likiškoms lietuvių organizaci
joms mušti telegramas Roose
veltui ir jo karo laivyno minis
teriui Swansonui, reikalaujant 
pavaryt admirolą Stirlingą.

WILKES-BARRE, Pa. —| Dabar sunku įspėt, kaip 
Šioj apielinkčj mainieriai | viskas toliau bus. Jeigu

dabar dar streikas nėra pil
nai atšauktas.

Veisiejiškis.

Vis Dar Bėga Iš Latvijos
Trakų apskrities viršininko 

įstaigon beveik kasdien atvyks
ta grąžinti užsienio pasus par
grįžę iš Latvijos darbininkai, 
buvę išvykę lauko darbų dirbti. 
Visi jie nusiskundžia sunkiomis 
darbo sąlygomis ir blogu nepri
prastu maistu.

ir “breikeris” 
valykla) buvo nuversta, —

Kalbėdamas baigusiems moks
lą naujiems Amerikos armijos 
oficieriams West Pointe, N. Y., 

< prezidentas Rooseveltas nude- 
klamavo, kad ši šalis yra “pa- 
sišventus taikos palaikymui.”. 
Bet kodėl Roosevelto valdžia 
nepalyginamai daugiau pinigų 
išeikvoja ginklavimuisi, negu 
bet kada visoj Amerikos isto
rijoj ramiais laikais? Jokia ka
pitalistinė valdžia šitaip nesi
rengia “taikai palaikyti.”

Kaišiadorių Miškuose Yra 
Nemaža Briedžių

Pereitų metų daviniais, Kai
šiadorių miškų urėdijos miškuo
se esama dvidešimt penkių 
briedžių, šie stambūs miško 
žvėrys laikosi šilasėdų ir Vadų 
girininkijose.

Taip pat urėdijos miškuos yra 
nemaža privisę stirnų. Prieš po
rą trejetą metų čia buvo atsi
radę šernų, kurie didesniu skai
čium pasirodydavo Gegužinės ir 
Šilasėdų girininkijose. Tačiau 

(šernus greit užpuolė kiaulių 
maras ir jie visi išnyko.

ir delegaciia nuo vietinio t Waley SU Molerfa Išsigina 
Prekybos Rūmo. Tų teisėjo Dalyvavimo ŽmOgVagystėi 
Valentine apgvneju susida- J s
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Neduot Jiem Ramybes! 
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Rašo T. G.
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Gali Pasinaujint Angliakasių Streikas 
Prieš Glen Alien Kompaniją, Kuri Laužo 
Savo Prižadus; Unijoms Reikia Vienybės

KARO PALIAUBOS 
BOLIVIJOS SU 
PARAGUAJUM

Sovietų Sąjungos Draugų or
ganizacijos veikėjas Alexander 

, Lev telefonavo Socialistų Par
tijos organo “New Leader” re
dakcijai: ką ji mano apie socia
listus, kurie su kitais Amerikos 
darbininkų delegatais vyko į So
vietų Sąjungą ir jau sugrįžo iš 
ten? Gal “New Leader” atsiųstų 
savo atstovą į tų delegatų pri- 

•* imtuvių vakarą?
“New Leaderio” redakcijos 

žmogus atsake: “Galite jūs tuos 
delegatus susikišt sau į......... ”

Taip senieji Socialistų Par
tijos vadai pyksta, kad bent 
keletas jų narių patiria tiesą 

> apie Sovietų šalies pažangą. To
dėl tie vadai apie tai ir kalba 
lygiai taip, kaip “Saulė” Balt
ruvienė.

Admirolas Stirling pataikė iš- 
spausdint Hearsto laikraščiuose 
savo karišką straipsnį prieš So
vietus kaip tik tuo laiku, kai 
Anglija pripažino Hitleriui tei
sę pasistatyt tiek karo laivų, 
kad Vokietijos laivynas lygina
si 35-ms nuošimčiams Anglijos 
laivyno. O Hitlerio laivynas pir
moj vietoj yra atkreiptas prieš 
Sovietij šalį.

Bet klaida būtų manyt, kad 
admirolas Stirling tik vienas 
Jungtinėse Valstijose teremia 
Hitlerį prieš Sovietus. Stirlingui 
už pečių stovi visa eilė šios ša- 
lies imperialistų. Su jais gi 
skaitosi Roosevelto valdžia, ku
ri, todėl, jokio žingsnio nedaro 
prieš Stirlingą.

VOKIETIJA. — Keli šim
tai darbininkų užmušta per 
eksploziją ginklų ir amuni
cijos fabrike Reimsdorfe, 60 
mylių nuo Berlyno. Visas 
fabrikas išneštas į padan
ges.

Namą Savininkai Tel
kias prieš Darbininkus

CINCINNATI, Ohio. — 
Suvažiavime didelių namų 
savininku kalbėdamas, Wal
ter G. Merritt, nejudamojo 
turto kapitalistu advokatas, 
ragino savininkus geriau 
susivienyti kovai prieš grę
siančius streikus namų dar
bininku ir aptarnautojų. 
Prisimindamas pereitą New 
Yorko namų aptarnautojų 
streiką, jis išreiškė baimę, 
kad kitame jų streike prie 
namų aptarnautojų gali pri
sidėti ir važiotos darbinin
kai, ir laivakroviai, ir kiti.

*

Reikalauja Kongresui 
Teisės Tvarkyti Darbo 
Valandas ir Kt. Sąlygas

WASHINGTON.—Kong- 
resmanas Wood iš Missouri 
įnešė kongresui sumanymą 
taip pataisyt šalies konsti
tuciją, kad kongresas galė
tų tvarkyti darbininkų al
gas, darbo valandas, pro
duktų bei dirbinių kainas ir 
vykdyti arba naikinti skolas 
ir visokius priteisimus.

Jeigu šis įnešimas taptų 
konstitucijos pataisymu, tai 
Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausias Teismas prarastų 
ligšiolinę savo galią naikinti 
kongreso nutarimus mini
mais k 1 a u s i m a is, kaipo 
“priešingus konstitucijai.”

Ang. Herndonui Iškovo
tas Atidėjimas Bausmės

WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų Aukščiausio 
Teismo teisėjas atidėjo įka
linimą Angelo Herndono, 
negro darbininko kovotojo, 
kuris buvo Georgia valstijoj 
nuteistas 18 iki 20 metu 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
negrų ir baltųjų darbinin
kų organizavimą į vienybe. 
Bausmės atidėjimas yra 
Darbininkų Apsigynimo 
darbo masių laimėjimas.

Italija Papirkinėja Vadus 
Abyssinijos Genčių

ADDIS ABABA. — Itali- 
ja papirkinėja vadus įvairių 
genčių Ogadeno srityj Abys- 
sinijoj.

Kada Abyssinijos kara
lius Haile Selassie atvyko į 
Jigjigą, kai kurie iš tų va
dų sveikino ji, sudedami 
prie jo kojų pinigus ir dova
nas, ką buvo gavę iš Itali
jos agentų-papirkėjų.

Chinija Stosianti į 
Karą prieš Japonijos 
Naujus Reikalavimus

streikuoja jau apie 4 ir pusę 
mėnesius. Streikas atsibo
do streikieriams , taip ir kai vėl stos į kovą, nors ir 
Glen Alden Kompanijai; ir 
jau buvo susitarta eit prie 
užbaigos.

Bet kompanija nepildo #,
savo sutarties. Kompanija ^ Arkivyskupai įkalinti i 
buvo davus pasiūlymą strei- , , n • ir i į . i 
kieriams, kad išvarys visus 
farmerius ir iš kitur atvy
kusius, kurie dirba, ir suims

Kare per 3 Metus žuvo iki 
150,000 Vyrų

BUENOS AIRES. — Tre
čiadienį Bolivijos užsienių 
reikalų ministeris T. M. Elio 
ir Paraguayans užsienių 
ministeris Luis Riart pasi
rašė sutartį, pagal kurią 
nuo pietų šiandien bus per
braukta mūšiai tarp Bolivi
jos ir Paraguayans armijų.

del Senojo Kalendoriaus: J™
A T H E NAI. — Įkalinta da sustabdyt karo veiksmus 

atgal darban naujosios uni- trys graikų “pravoslavų” per 12 dienų.
jos darbininkus. kompanija; arkivyskupai, kurie sukilo Paraguay  aus su Bolivija 
žadėjo su pirma diena padėt Tries augščiausią dvasišką taikymo konferencijoj daly- 
j darbą 2,000 vyrų ir bėgyje I vyriausybę del jvedimo nau- vavo Argentinos ir Brazili- 

jos užsienių reikalų minis
terial; į pabaigą atvyko ir 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius iš Brazilijos.

Bešališka karininkų ko
misija nustatys liniją tarp 
Bolivijos ir Paraguay aus 
armijų, ir tuo tarpu bus de- 
rimasi del karo visiško bai
gimo.

Karas ėjo per trejus me
tus; jame žuvo tarp 100,000 
ir 150,000 kareivių. Buvo 
kariaujama del nepasidali
namos Chaco žibalo vers- 

■ mių srities. Standard Oil 
| Kompanija ir kiti Amerikos 
kapitalistai rėmė Boliviją, o 
Paraguayui davė ginklų ir 
pinigu' paramos Anglų im
perialistai.

Kivirčai tarp Bolivijos ir 
Paraguayans del Chaco plo
to tęsėsi jau 50 metų.

Atėjus žiniai anie karo 
paliaubas tarp Paragua
yans ir Bolivijos, neapsako
mai nudžiugo abiejų šalių 
paprastieii gyventojai ir su
rengė didžiausias iškilmes.

60 dienų visus sudėt į dar-ijęsnio gregoriško kalendo- 
bus, taipogi atsidaryt kasy- riaus. Jie šaukė tikinčiuo- 
klą Plymouthe, kur net jau 1 sius laikytis senoviško ka- 

(laužykla - lendoriaus, tokio, kaip buvo 
muvv HuvC1Ova, _  carinėje Rusijoje. Naująjį

bebandant kompanijai kaip ■ kalendorių jie apšaukė iš- ___ * Y1__ _ 1_1_____ * _ _ in Iii aviiinors iškrikdyt naujos unijos 
lokalą, kuris ten gerai lai
kėsi.

Kompanija buvo prižadė
jus nekliudyt naujajai uni
jai gyvuot. Bet to jinai ne
daro. Ir dabar visi strdikie- 
riai turi eit išriaujo regist
ruotis pas bosus: ir jei ku
riam darbą ir duoda, prie 
tūlų kasyklų senosios unijos 
komitetas nori priverst isi- 
rašvt į senąją uniją. Tokiu 
būdu streikas ir nėra bai
giamas.

Valstijos kazokai (trape
riai) dar visur tebelaikomi; 
ir net susikirtimų būna, ka
da senoji unija nenori pra
leist į darba naujosios uni
jos narius. Tarp senosios ir 
naujosios unijos yra didelis 
nesutikimas; jųjų tarne vie
tomis įvyksta ir muštvniu, 
ir jie taip pat rengiasi šaukt 
streiką.
Advokatai ir Didieji Biznie
riai Susivienijo Aušint Tei
sėją Valentine, Mainierių 

Persekiotoją
Birželio 11 d. prasidėjo 

Harrisburge teismas prieš 
Wilkes-Barre teisėją Valen
tine už jo' neteisėtus smur
tiškus pasielgimus prieš 
streikierius. Mainieriai ir 
jiem pritarianti žmonės rei
kalauja išmest jį iš teisėjo 
vietos. Tad jį apginti išvy
ko į Harrisburgą visi šio 
Luzerne, pavieto advokatai

Paliuosavo E. Torglerį
BERLYNAS. — Iš Ploet- 

zensee kalėjimo, tapo paliuo- 
suotas Ernst Torgler, buvęs 
komunistų atstovas Vokie
tijos seime. Torgler 1933 
metais buvo teistas ir ištei
sintas sykiu su drg. G. Di- 
mitrovu, B. Popovu ir V. 
Tanevu. kurie buvo kaltina
mi už Reichstago (seimo) 
rūmo padegimą. Paskui pa
aiškėjo, kad seimo rūmą pa
degė Lubbe ir kiti Hitlerio- 
Goeringo agentai; ir tą gai
srą jie norėjo panaudot, kai
po priekabę pradėt naujus 
persekiojimus ir teriojimus 
revoliucinių darbininkų.

Nors Torgler buvo pripa
žintas nekaltu ryšvi su sei
mo rūmo gaisru, tačiau s jis 
iki šiol išlaikytas kalėjime. 
Dabar, paliuosavus Torgle- 
rj, nebūsią jam leista gy
venti Berlyne, o šiaip kur 
nuošaliai, ne arčiau kaip už 
30 mvliu nuo sostinės.

Hitlerio valdžia, tačiaus, 
nei prisimint nenori apie na- 
liuosavima žymiausio Vo- 
kietiios komunistų vado 
drg. Thaelmanno ir dirba 
provokatoriškus “dokumen
tus,” pagal kuriuos galėtų 
jį nusmerkt ir nukirst jam

Anglija Skubiai Stato 
Daugybę Karo Lėktuvų

LONDON.—Anglijos val
džia pradėjo statydinti neri
botą skaičių kariškų lėktu
vų, kad “neatsiliktų nuo jo
kios kitos šalies ore.” Kiek
vienas lėktuvas galės neštis 
po 2,240 svarų bombų ir lėk
ti po 190 mylių per valandą. 
Šie-lėktuvai bus aprūpinti 
geriausiais radio įtaisais ir 
pagerintais, ginklais.

Japonija Atsiuntė 5,800 Daugiau Savo Kareivių; Rengias 
Grobi Platesnius Chinijos Plotus; Chinų Darbininkai Ir 
Valstiečiai Verčia Valdžią Griebtis Ginklo.
NANKING. — Japonija 

pastatė Chinijai tokius rei
kalavimus: sustabdyti viso
kį judėjimą prieš Japonus: 
tu o j aus sutvarkyt Chinijos 
skolų mokėjimą Japonijai; 
panaikint nepageidaujamus 
muitinius mokesčius už įve
žamus iš Japonijos tavorus; 
nevarinėt jokios diplomati
jos su kitomis šalimis prieš 
Japoniją; šiaurinėje Chini- 
joje patenkint visus Japo
nijos armijos reikalavimus; 
Hopei provincijoj su Peipin- 
go ir Tientsino miestais pa
statyt draugišką Japonijai 
gubernatorių, perleist Japo
nijai vieną gelžkelio liniją, 
pilnai pripažint Manchukuo 
valdžią ir tt.

Tie ir kiti reikalavimai 
buvo įteikti Chinijos karo 
ministeriui generolui Ho 
Peipinge su grumojimu, kad

jeigu Chinija paskirtu laiku 
nepatenkins Japoniją visais 
tais punktais, tad Japonija 
ne tik galutinai užims Pel
ningą, Tientsiną ir ištisą 
Hopei provinciją, bet dar ir 
kitus didesnius plotus.

Fašistinė Chiang Kai-she- 
ko valdžia nieko į tuos rei
kalavimus neatsako, ir jo 
Centralinė Politinė Chini
jos Taryba leidžia suprasti, 
kad ji rengiasi kariškai pa
sipriešint Japonų imperialis
tams. Prie to Chiang Kai- 
sheką ir kitus parsidavė
lius valdovus verčia tik Chi
nijos darbininkų ir Valstie
čių subruzdimai prieš japo
niškus grobikus.

Tuo tarpu Japonija at
siuntė dar 5,800 savo karei
vių į Chiniją su kanuole- 
mis, tankais, orlaiviais "ir 
kitais karo pabūklais.

12 Valstybių Nemokės 
Amerikai Paskolų

WASHINGTON. — 
trylikos prasiskolinusių Am
erikai šalių vien tik Finija 
(Suomija) žada šeštadienį 
sumokėti priklausomą savo 
skolų ir nuošimčių dalį, 

gali turėti 35 nuošimčius $165,453. Tai tiek Jungtinių 
kiekvienos rūšies tokių karo Valstijų valdžia tegaus iš 
laivų, kokius turi Anglija.

Hitleris per savo atstovą lauso” kaipo pripuolanti da- 
Joachimą von Ribbentropą i lis karinių ir pokarinių sko- 
’................................

Anglija Užgina Nazių 
Karo Laivyno Didinimą

LONDQN.—Anglijos val
džia sutinka, kad Vokietija 
įsitaisytų karo laivyną, ku
ris būtų lygus 35 nuošim
čiams Anglų laivyno, bet su 
tokiu apribojimu: Vokietija

rė net 4 pilni busai ir apie 
20 automobiliu.

Čia darbininkams turėtų • 
būti geriausias pavvzdvs iri 
namoka. kaip visi darbiniu-1 
kai turi stot i kova, kada 
vienas iš jų klasės būna pa
trauktas prie kokios teis
ini škos atsakom vbės;
visi darbininkai kaip vienas 
turėtu kovoti už savo drau
gą. Tik tokiu būdu mes ga
lėsime laimėti savo streikus 
ir kitas kovas ir pagerinti 
sau būklę.

TACOMA, Wash. — H. 
M. Waley ir jo pati sakosi 
nedalyvavę pagrobime mi- 
lionieriaus Weverhaeuserio 
vaiko. Bet jiedu nurodė 
valdžios agentams, kur bu
vo paslėpę $90,000 pinigų, 
kuriuos buvo gavę kaino da- 

tadilį iš $200.000, išmokėtų už 
vaiko naleidimą.

Washingtono v a 1 s t i jos 
įstatymai reikalauja pakarti 
žmogvagius net tada, kai jų 
pagrobtas asmuo būna svei
kas paleistas.

Dar $9,000,000 Šalpas 
Pinigų Karo Darbams
WASHINGTON. — Pre- 

zidentas Rooseveltas davė 
karo ministerijai dar $9,- 
398,000 iš pašalpinių darbų 
fondo. Už tuos pinigus bus 
taisoma tvirtovės, karo lai
vų prieplaukos', karui pritai
komi geležinkeliai, statoma 
ginklų ir amunicijos sandė
liai, būdavo j ama kareivinės 
ir atliekama kiti kariški 
darbai. Taip po skraiste pa
šalpinių darbų bedarbiams 
yra varoma milžiniški prisi
rengimai karui.

Londone pirmiau reikalavo, 
kad Vokietijai*- būtų leista 
turėti 35 nuošimčius kariš
kų laivų tonų, lyginant su 
Anglijos laivynu, o kokius 
laivus Vokietija statysis, tai 
jos pačios dalykas. Anglijos 
imperialistai suprato, kad 
šitokiame atsitikime Hitle
ris gali prisistatyt tūkstan
čius pojūrinių laivukų (sub- 
marinų) ir daugybę kitų ne- 
perdidelių, bet labai greitų 
ir pavojingų karo laivų; 
tuomet Anglam kada nors 
susikivirčijus su Vokietija, 
galėtų būt pavojus ir pačiai 
Anglijai.

Norėdama patenkint An
glų imperialistus, todėl, Hit
lerio valdžia dabar padarė 
nusileidimą ir sdtiko didinti 
savo karo laivyną tik pagal 
Anglijos nurodymą. Hitle
rininkai mano, kad tas jų 
nusileidimas pagelbės dary
mui ir karo orlaivynų sutar
ties su Anglija.

Kubos Valstiečiu Sovietas
Kuboj, Realengo srityj, 

valstiečiai jau metai atgal 
yra įsisteigę savo Tarybą. 
Fašistinė Kubos valdžia pa
kartotinai bandė juos iš ten 
išmušti nuo žemių, kurios, 
sako, priklauso Kanados 
Royal Bankui. Bet valstie
čiai vis atmuša ir išveja at 
siunčiamus kareivius ir vai 
džios agentus.'

Geneva. — Įvairių šalių 
fabrikantai k o n f e rencijoj 
Tarptautinės Darbo Organi
zacijos priėmė neva “darbi
ninkų” rezoliuciją už palai
kymą 40 valandų darbo sa
vaitės.

Philadelphia, Pa.
Svarbus Susirinkimas del 

“Laisvės” Pikniko
Birželio 17 d., 8 vai. vak. 

bus svarbus susirinkimas 
reikale “Laisvės” pikniko. 
Komitetas, kuris teiravosi 
apie daržus delei pikniko, iš
duos raportą, kur ir kokius 
daržus yra užėjęs. Tad visi, 
kaųi tik rūpi “Laisvės” 
piknikas, dalyvaukite kuo 
skaitlingiausiai. Sus irinki- 
mas bus Liaudies Name, 
735 Fairmont Ave. Taipgi 
dalyvaus ir draugai P. Buk- 
nys ir R. Mizara šiame su- 
sirinkime.

Komitetas.



Antras Puslapis LAISVB Penktadienis, Birž. 14, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisvė Inc.

every day, except Sunday
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year____________ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year________$7.50
Canada and Brazil, per year______$5.50
United States, six months$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months -— $3.00

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

of March 3, 1879

Ką Darote, Mainieriai?
Pirmadienį, 17 d. birželio, virš 450,000 

mainierių atsidurs padėtyje, kad jie ne
turės jokio unijos kontrakto su anglies 
baronais. Kontraktas baigiasi 16 dieną.

Anglies baronai jau nuo senai rengėsi 
prie šio laiko, kad sudaužyti mainierių 
uniją, kur ji yra silpna, kad užkerus 
mainieriams vergiškas darbo sąlygas.

‘ Reformistinė United Mine Workers 
unija priešakyje su jos prezidentu John 
Lewis prie streiko tinkamai nesirengė, 
Lewis tik kalbėjo mainierius raminda
mas.

Tuom kartu Washingtone Pvoosevelto 
valdžia, kuri yra gynėja visų išnaudoto
jų reikalų, ne juokais rengiasi prie pa
geltos anglies baronams. Jau dabar Ro- 
oseveltas pareiškė, kad jis darys, viską, 
kad neprileidus mainierius prie streiko 
17 d. birželio, kad davus įvalias laiko val
dininkams ir anglies baronams apsvars
tyti Guffey bilių, kuris yra pateiktas “iš
rišimui” mainierių ir anglies baronų rei
kalų, žinoma išnaudotojų naudai. Bet ir 
net to biliaus reikale Melono Corp, vadas 
J.D.A. Marrow ir eilė kitų išstojo prieš 
tuos punktus, kurie nors kiek buvo at
kreipti prieš anglies baronus.

Mainierių niekas nepagerins būvį, dar
bo sąlygas,- žmoniškesnį atlyginimą, jei
gu jie patys nestos visa energija kovon. 
Mainieriai nieko negali laukti gero nuo 
Roose velto valdžios, reformistinės unijos 
vadų, kaip Lewis, kuris jau ne kartą yra 
išdavęs mainierių reikalus, kuris ir da
bar neparodė to, kad jam rūpėtų mainie
rių reikalai.

Eilinių darbininkų pareiga sudaryti 
galingą bendrą frontą, sujungti savo jė
gas, drąsiai ir pasiryžusiai stoti į kovą 
už penkių dienų darbo savaitę, 6 valandų 
darbo dieną, 30 valandų darbo į savaitę 
ir po $6 į dieną atlyginimo.

Darbininkų Vargas Auga
Vokietijos darbininkų padėtis kas kart 

vis darosi sunkesnė. Laikraštis “Arbei- 
tertum” paduoda, kokios darbininkų al
gos buvo 1933 metais ir kokios jos buvo 
gale pereitų metų. Čia pažymėsime tik
tai kaip kurių darbo šakų savaitines dar
bininkų algas.

1933 m. 1934 m.
Darbo šaka markių markių 

Budavojimo darbininkai 43,44 28,51
Mainų darbininkai 34,08 24,72

Metalo darbininkai 41,76 32,14
Audimo darbininkai 33,60 21,47
Maisto ind. darbininkai 47,04 25,64

Čia paimtas palyginimas 1934 metų 
pabaigos, bet ir dabartinė padėtis nėra 
geresnė. Gi tuom pat kartu gyvenimo 
reikmenys nenupigo, bet dar gana žy
miai pabrango, nes fašistai rengiantis 
karan tūlus konservuoja, o kitus veža už
sienin, kad apmainius ant karinių me
džiagų.

Suprantama, kad blogėjimas Vokieti
jos darbininkų padėties pas didesnį dar
bininkų skaičių išblaško viltis bent ką 
geriau susilaukti prie fašistinio viešpa
tavimo.

Vokietijos fašistai, besiruošdami ka
ran, keldami visokius skandalus, patys 
nei nepastebi, kad vis daugiau ir daugiau 
šalies gyventojų nusistato prieš jų viešpa
tavimą ir tam tikroje valandoje kirs fa
šistiniam režimui mirtiną smūgį.

A.L.D.L.D. Suvažiavimas Kanadoj
Kanadoje tvirtai ant kojų stovi Ame- | 

rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopos. Kiekvieną metą ten 
susitveria kelios naujos kuopos, o ir pir
mesnės paauga skaitlingai nariais. .

Sekmingesniam veikimui yra ALDLD 
Kanados Veikiantis Komitetas, kuris va
dovauja toje šalyje visų kuopų veikimui. 
Daugiausiai kuopų yra Ontario valstijo
je, bet jos gyvuoja Montreale, Winnipe- 
ge, Vancouveryj, Edmontone ir eilėje ki
tų miestų, kurie yra kitose valstijose.

Birželio 23 d., Toronto mieste, bus vi
sų Kanadoje esančių A.L.D.L.D. kuopų 
suvažiavimas, kuriame bus aptarta, kaip 
sėkmingiau veikti. Jau dabar į tą su
važiavimą vyksta draugai iš tolimų ša
lies kraštų. Jie kelyje aplanko lietuvių 
kolonijas ir aiškina mūsų organizacijos 
svarbą. KVK sekretorė drg. E. Kovai
tė praneša, kad delegatas vykdamas iš 
Vancouverio buvo apsistojęs Calgary, Al
ta., mieste ir ten sutvėrė naują mūsų 
kuopą. Vien šis įvykis parodo, kaip ka
nadiečiai rūpinasi plėtimu kultūros ir 
apšvietos organizacijos.

Mes manome, kad kanadiečių ALDLD 
kuopų atstovų suvažiavimas bus skaitlin
gas ir padarys daug gerų nutarimų.

Ruošia Pančius Ateiviams
Darbo departmento sekretorė panelė 

Perkins pareikalavo, kad jai Rooseveltas 
dar suteiktų $4,675,440 pinigų. Pinigai 
reikalingi įvedimui visokių registracijų 
del ateivių darbininkų. Iš to matosi aiš
kiai, kad planuojami visokiausi prieš at
eivius darbininkus suvaržymai — regist
ravimai, deportavimai ir kiti terorizavi
mo žygiai. Ateivių darbininkų ir visų 
darbo žmonių pareiga kovoti prieš tuos 
teroristinius planus ir varžymo bilius. 
Puolimas ant ateivių darbininkų planuo
jamas tam, kad suskaldžius darbo žmo
nių jėgas, sugriovus tarpe čiagimių ir at
eivių vienybę ir visą darbo žmonių kla
sę dar daugiau pavergus. Darbininkų 
organizacijos privalo būti sargyboje savo 
klasės reikalų.

Paskolos Namu Pataisoms arba 
Permainoms

' Sekantieji praktiški klausi
mai ir atsakymai užinteresuos 
visus namų savininkus, kurie 
tik pageidauja pasiskolinti pi
nigų savo namo pataisoms arba 
permainoms.

Kas Gali Prašyti?
Kiekvienas nuosavybės savi

ninkas, asmuo, bendrovė arba 
korporacija, su reguliariškomis 
ineigomis nuo algų, nuošimčių, 
biznio, arba kito užtikrinto šal
tinio. Nėr reikalinga būti de- 
pozitorium finansiškoje įstaigo
je prie kurios kreipiesi.
Kur Reikia Paduoti Prašymą?

Kreipkis prie bile finansiškos 
įstaigos Federal Housing Admi
nistration užgirtos, arba prie 
kontraktoriaus, statymo aprūpi
nimų pardavėjo arba išrengimų 
išdirbėjo.

Kiek Galiu Prašyti?
Nuo $100 iki $2,000 patai

soms kiekvienai nuosavybei. Tas

priguli nuo ineigų.
Kaip Ilgai Notos Bėga?

Mėnesiais nuo vieno iki pen
kių metų. Bet notos laikas pri
guli nuo finansiškos įstaigos, 
kuri savo pasirinkimu gali rei
kalauti atmokėjimo paskolos į 
trumpesnį laiką, bet tas priguli 
nuo kiek pinigų žmogus išgali 
mokėti kas mėnesį.
Kokį Užtikrinimą Turiu Duoti?

a) Turi parodyti, kad esi 
nuosavybės savininkas.

b) Kad metinės pilnos inei- 
gos tavo notos pasirašytojų yra | 
nors penkis sykius didesnės už 
metinius mokesčius, kuriuos tu
rėsi ant notos užmokėti.

c) kad tavo morgičius, jeigu 
turi morgičių, yra tokiame sto
vyje, jog ta finansiška įstaiga 
gali užgirti paskolą.

Koki Parašai Reikalingi Amt 
Notos?

Parašą nuosavybės savininko; 
ir (išskiriant specialius atsitiki
mus) jeigu savininkas yra as
menis ir vedęs, tai irgi parašą 
žmonos arba vyro. Nereik ki
tų pasirašytojų arba užtikrin
toj ų, tik jeigu reikalinga pa
lengvinti davimą paskolos, kuri 
kitaip nebūtų išduota.
Kiek Kainuoja Tokis Kreditas?

Finansiška įstaiga negali ko- 
lektuoti kaipo palūkanų (inte
rest), arba atitraukimą nuo 
sumos (discount), arba bile ko
kį mokestį, kaipo pilnus kaštus 
virš sumos, kuri lygios vertės 
$5.00 del kiekvieno $100, ant 
vieno meto notos, išmokama 
mėnesiniais mokesčiais. Mokes
tis ilgesniam laikui negu 1 mej 
tui taip pat vokuojama.

Kaip Turiu Mokėti Notą?

d) kad vartosi gautus pinigus 
vien tik nuosavybės pataisoms, keta.

Padarydamas reguliariškus, 
lygius, mėnesinius mokesčius 
(sezoniniai mokesčiai ūkinin
kams), pakol nota pilnai išmo-

Ar Savininkas Bile Kokios Nuo
savybės Gali Prašyti Paskolos?

Aplikacijos del kredito bus 
svarstomos pagerinti vienos šei
mynos, dviejų šeimynų ir kitų 
rezidencijų, apartmentų, krau
tuvių, ofi.sinių triobų, fabrikų, 
sąkrovų ir ūkės triobų.
Kur Reikia 'Mokėti 'Mokesčius?

Reguliariai daliniai mokesčiai 
turi būti užmokėti asmeniškai 
finansiškos įstaigos biznio vie
toje, arba paštu, jeigu kitaip 
sutikta. Mokesčiai nemokėti 
valdiškiems ofisams arba orga
nizacijoms.
Ar Galiu Pilnai Mokėti Notą 

Prieš Laiko Išsibaigimą?
Taip, bile kada. Tau pavėlins 

tinkamą atrokayimą už greitą 
atmokėjimą, jeigu kaštai iš ank
sto sukolektuota.

Vyksta į Sovietų Sąjun
gą Studijuoti

Ar Galiu, Padaryti Daugiaus 
Kaip Vieną Mokestį 

Vienu Sykiu?
Taip, kiek tik nori. Bet jeigu 

tavo mėnesinis mokestis yra 
$10, tai gali padvigubinti tą 
sumą arba patrigubinti, kitais 
žodžiais, didesni mokesčiai pri
valo būti $20, $30, $40 ir t.t. ne 
sumos kaip $18, $25, arba pa
našias nelygias sumas.
Kas Atsitiks, Jeigu Mano 'Mo

kesčiai į Laiką Neužmokėti?
Nereikia pavėlinti mokesčius 

užsivilkti. Jeigu mokestis dau
giaus kaip 15 dienų užsivilks, 
tai turėsi užmokėti finansiškos 
įstaigos išlaidas, dalinai ratoje 
nedaugiau, kaip penki centai 
už dolerį del kiekvienos užvilk
tos mokesties. Jeigu žmogus 
perdaug mokesčių praleidžia, tai 
finansiška įstaiga ims tinka
mus žingsnius rinkti pilną su
mą.

Pirma negu sutiksi priimti 
paskolą iš anksto apsipažink su 
viskuom.
Vkių Gyventoją Skaitlius Did

žiausias Tautos Istorijoje
Ūkių gyventojų skaitlius da

bar didžiausias tautos istorijo
je—sausio 1 d., 1935 m., buvo 
rokuojama net iki 32,779,000 
žmonių. Tai yra 270,000 dau-’ 
giaus žmonių negu suskaityta
1934 m. Tikima, kad tas žymus 
padidėjimas yra del didesnio 
skaičiaus gimimų negu mirčių, 
ir ne del kokio žymaus “atgal 
į ūkės” judėjimo.

Agrikultūros Biuras sako, 
kad daugiaus žmonių nuo ūkių 
persikėlė, negu vyko ant ūkių. 
Rokuojama, kad 783,000 žmo
nių persikėlė iŠ miestų, mieste
lių ir kaimų į ūkės bet net 994,- 
000 žmonių apleido ūkės ir vy
ko į miestus ir miestelius.

Kitais žodžiais, 211,000 dau
giaus žmonių apleido ūkės, bet 
ant ūkių įvyko net 481,000 dau
giaus gimimų, kas žymiai padi
dino ūkių gyventojų skaitlių
1935 m.

F. L. L S.

Adv. Sabina V. Baušiutė 
(Bush)

iš Lawrence, Mass., vyks
ta į Sovietų Sąjungą studi
juoti. Maskvos Universite
to vakariniuos kursus jinai j 
studijuos teisėtumą Sovie
tų Sąjungoj. Kaip žinia, 
minėtam universitete įsteig
ta vasariniai kursai angliš
kai kalbantiems intelektua
lams, kurių daug suvažiuo
ja iš Amerikos ir Anglijos. 
Šiemet nemažai ten studi
juos Amerikos profesorių ir 
šiaip intelektualų.
Advokatė Baušiutė (Bush) 

turi savo ofisą Lawrence, 
Mass. Ji jau gerokai apsi- 
pažinus su bendrų darbinin
kų judėjimu Jungtinėse 
Valstijose, nors jame akty
viai kol kas nedalyvauja. Į 
Europą p-lė Baušiūtė (iš 
New Yorko) išvyks Califor
nia laivu birželio 29 d., 1935. 
Podraug jinai aplankys An
gliją, Daniją, Vokietiją, 
Lietuvą, Lenkiją ir Franci-

Advokatė Baušiutė tur
būt pirma Amerikos lietu
vaitė profesionalė, vykstan
ti į Sovietų Sąjungą studi
joms. Iš ten jinai sugrįšž 
rugsėjo mėnesį ir tuomet 
vėl užsiimdinės savo teisine 
praktika.

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas Lietuvos Rev. 

Spaudai Remti
Drg. Susninkų Jurgio Stambi 

Auka

Visi paskaitykite ir įsitėmy- 
kite sekamą laišką iš Conn, 
nuo draugo Susninkų Jurgio: 
Draugai:

“Laisvėje” matėme, kad 
Cleveland© draugai jau sukėlė 
virš $40 į Drg. Kapsuko Vardo 
Fondą Lietuvos Revoliucinei 
Spaudai Remti, o daugiausia 
darbuojasi d. Kirstukas. O kas 
jau tas d. Kirstukas, kad jis 
gali taip pasirodyti ? Paga- 
liaus, kas jau tie Ohio drau
gai? Ar mes, Connecticut 
draugai, pasiduosime Ohio 
draugams? Manau, kad nepa
siduosime. Mes turėtumėme 
tokius narsuolius iššaukti į 
socialistines lenktynes ir kad 
aš nešposauju, tai čia rasite 
money orderį ant $20. Tai jei
gu jūs, Conn, draugai, su
rinktumėte nors $40, tai Ohio 
draugai būtų sukirsti.

Kitų valstijų draugai gali 
mus iššaukti į lenktynes. O tai 
bus gražu. Atminkite, draugai, 
kad kiekvienas doleris į drg. 
Kapsuko Vardo Fondą yra iš- 
lupimas vienos plytos iš Lietu
vos buržuazijos fundamento ir 
kuo daugiau bus tų plytų iš
lupta, tuo greičiau sugrius vi
sas fašistų namas su visomis jo 
nedorybėmis.

Aš sutinku su draugu Kirs
tuku, kad mes amerikieč. galė
tume ir turėtume sukelti ne 
penkius šimtus dolerių, bet ma
žiausia tūkstantį į drg. Kap
suko Vardo Fondą Lietuvos 
Revoliucinei Spaudai Remti. 
Tik reikia noro ir supratimo. 
Kurie neįstengiate po kelius 
dolerius, siųskite po pusę, arba 
po 25 centus, o matysite, kiek 
daug susidės.

Draugiškai, 
Susninkų Jurgis.

Jokių komentarų prie šio 
laiško nereikia.

Pirmiau buvo skelbta $44, 
pridėjus šiuos Susninkų Jurgio 
$20, viso pasidaro fonde $64.

A. Bimba.

Baltimore, Md.

ŠYPSENOS

Bajoriška Kalba
Duonos vežėjas vieną die

ną atvežė duoną biskį neda- 
rūgusią.

Antrą dieną atvežus, ba
jorė jam sako:

“Aczemu ty wczorai przy- 
viozlaš klieba . taka salda- 
rukštę?”

W■ I ■«■■■■ I ■

Teisingas Atsakymas
Gatvė buvo į vieną pusę 

važiuojama.
Žmogus važiavo į priešin

gą pusę.
Policistas sustabdė ir sako:
“Ta gatvė yra į vieną pu

sę važiuojama!”
žmogus jam atsako: “Aš 

tik į vieną pusę ir važiuo
ju.”

F. P. Malkaitis.

Vienodas Likimas
“Kas atsitiko su tavo 14 

punktų, už kuriuos tu taip 
kovojai ant žemės?” klausia 
Maižius Woodrow Wilsono 
danguje.

“E! toks pat paibelis, kai 
ir su tavo dešimčia ‘dievo’ 
prisakymų,” mostelėjęs ran
ka, atsakė Wilsonas.

Klaidos Atitaisymas
Z •

“Laisvėj” No. 139, antra
me puslapyje, “Klausimai ir 
Atsakymai” straipsnio gale 
stovi raidės F.L.I.S., jos buvo 
ne sayo vietoje, nes tie atsaky
mai parašyti “L.” redakcijos.

Duryea, Pa.
Jau ir Duryeos vienas jau

nuolis, Joseph Wilbik, 17 metų 
amžiaus, slavas, norėjo išrei
kalauti $500 iš George Jukas, 
karčiamininko. Jis parašė du 
juodranklaiškiu, reikalaudamas 
pinigų, nes jis norėjęs pirktis 
automobilių. O dabar skaudžiai 
nukentės, nes reikalauja $5,000 
parankos. Tai nedarbo auka.

Gegužės 23 d. strytu eidamas 
įpuolė, kasyklon Mike Ivančio ir 
tapo užgriūtas. Tai dabar eina 
tyrinėjimas. O kontraktorius, 
kuris turėtų būti kaltas žmog

žudystėje, tik po $500 kaucijos

Philadelphia, Pa.
Birželio 16 Diena ir Kas Bus?

Amerikos komunistinis dien
raštis “Daily Worker” rengia 
pikniką birželio 16 d. 1935, ant 
Clauss Farm. Bus gera progra
ma, kalbų, dainų, ir sporto, 
šokiams bus gera orkestrą. Bus 
visokių valgių ir skanių gėri
mų. Tad visi ir visos būkite mi
nėtam piknike, 

i
Kad ‘‘Daily Worker” turim 

remti, tai kiekvienas klasiniai 
susipratęs ir atjaučiantis revo
liucinį judėjimą darbininkas ži
no. I

Važiuoti reikia sekamai: 
Frankford EI. iki Margaret St. 
ir paimt gatvekarį 59 ir va
žiuoti iki Rhawn St., išlipus 
paeiti į pietus tris blokus ir 
ten bus pikniko vieta. Važiuo
jant Broad Sub. ar 50 gatveka- 
riu reikią persimainyti ant 26 
gatvekario ir važiuot iki Rhawn 
St. ir išlipus paeiti 4 blokus į 
rytus.

Rept.

London. — Anglijos kara
lius Jurgis serga sunkiu įde
gimu plaučių dūdų.

paleistas ir varo .savo darbą to
lyn, kol daugiau žmonių užmuš. 
Ir dar daugeliui neaišku, kam 
valdžia tarnauja.

J. Kaspariunas,

Trumpai Peržvelgus

Vietinės ALDLD 25 kp. lai
kytame 3 d. birželio susirinki
me padaryta pažymėtini veiks
mai. Aplaikyta knyga “Povi
las Jurka” nariams, taipogi 
platinimui “Janonio Raštai” 
5 ekzemp., “Darbininkės ir Po- 
niulės” 15 egzemp. Mat, reikia 
ne tik pasiskaityti, bet ir už 
paskaitymą atidirbti platinant 
literatūrą. Gudrių žmonų yra, 
pamanėm sau, bet nusitarėm, 
kur kas galint, stvertis už dar
bo.

Be to, atlyginti centrui už 
visą siuntinį pirm parduosiant, 
kas galima parduoti, o už knj^- 
gą “Povilas Jurka” iš neužsi
mokėjusių narių iškolektuoti 
metinę duoklę, kad centrą pa- 
liuosavus nuo rūpesčio apie 
baltimoriečius, kad davus pro
gos daugiau dirbimui naujų 
planų mūsų organizacijos ge
rovei.

Prisirengimui prie karo, ka
pitalistai leidžia-aukoja milio- 
nus dolerių, o darbininkai cen
tus prisirengimui prieš karą. 
Tai smarki kova. Bet ėmus do
mėn, jogei darbininko centas 
yra šimta-procentiniai vertes
nis, nes centas už idėją, o ne 
už pavergimą kito darbinin
ko, kad iš jo išsunkus paskuti
nę spėką savo pelnų aukurui, 
todelei, tarpsavinę draugų- 
draugių susirinkime rinkliavą 
$1.50 skaitau vertinga auka 
Prieš Karą ir Fašizmą Lygai. 
Kad ją kiek padidinus, iš i£do 
išimta 1 dol., $2.50 iš viso.

Kuopos Korespondentė

Smetonos Pilnas
“Baronas”, “grapas” “ku

nigaikštis”,—tie titulai lie
tuvių kalboj skamba labai 
keistai. Pagerbimui mūsų 
“ekselencijos” patarčiau di
dikams tituluotis grynai lie- 
t u v i š k ai: “smetonuotas”, 
“smetonesnis” ir “smetonos 
pilnas.”

Surinko J. šilingas.

Minersville, Pa.
Svarbu žinot Visos Apielinkės 

Lietuviams
Bus didelis ir svarbus išva

žiavimas (piknikas) White Ci
ty Park, tarpe Port Carbon ir 
New Philadelphia. Įvyks 23 bir
želio, 1935 m. Prasidės nuo ryt
mečio. šokiams grieš iki 5 vai. 
vakaro Zeikai, po jų didžiulė 
orkestrą iki vėlai naktį. Prakal
bas sakys geri oratoriai; P. 
Reid, A. Bimba ir dar vienas 
iš New Yorko.

šis parkas yra gražus, su vi
sais patogumais, prie to, iš ren
gėjų pusės dedama geriausios 
pastangos, idant publika būtų 
visu kuo patenkinta. Apie svar
bą šio išvažiavimo užtenka pa
žymėti, kad jo visas pel
nas eis del naudos Visuotino 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimo Cleveland, Ohio., 
kuris bus išdirbimui planų ko
voms prieš karą, fašizmą, ir už 
Lietuvos liaudies ciyiles teises.

Kam nebaisus karo siaubū
nas, kuris siekia praryti milio- 
nus gyvybių?! Prieš fašizmo 
šmėklą vis labiau ir labiau įsi- 
judina plačiosios masės! Lie
tuvos biednuomenė ir abelnai 
darbininkija sukaustyta kruvi
nojo fašizmo retežiais—reikia 
juos gelbėti, už juos kovoti! 
Link to viso atliksime savo 
priedermę darydami paramą 
minėtam suvažiavimui Cleve- 
lande, Ohio.

Šį išvažiavimą rengia viso
kių sriovių 16 organizacijų. 
Rengimo komitetas žadėjo pasi
tarti su busų savininkais, gal 
šen ten pasiseks padaryti pi
gesni važiavimai. Mananti bu- 
sais važiuoti, apie tai pasitei
raukite. Taigi, iš visos plačio
sios apielinkės, didžiausiais bū
riais traukit į šį taip svarbų, 
taip žingeidų išvažiavimą.

Kviečia Rengėjai,



THOMAS PLEDGES AID TO HERNDON

Be
The postponement of the 

starting date of the LDS Na
tional Softball Tournament

Angelo Herndon (left), a young Negro worker facing twenty 
years on a Georgia chain gang because he led a relief demon
stration in Atlanta, has another supporter in his fight for free
dom. It’s Norman Thomas, Socialist leader, who’s shaking his 

hand and pledging his aid.

expressed by Foster’s
of Selma revealed no
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not just

If you still have not, then be sure to do so. Only two weeks 
are left in which time ballots for the USSR delegate will be 
sent in and the elected delegate will be announced. . . •

Add your bit towards financing this trip of a Lithuanian 
vouth to the land where workers rule. Send all contributions

Have You Donated To The Delegate Fund?
common practice of 
other assistants of the 
owners in this region

BIRMINGHAM, Ala.-A growing tion
belief that John Foster, militant Ne-( pub-llc Persecution, 
gro worker, who disappearered May 
19th, after being arrested in Selma, 
Alabama, has been murdered and his 
body hidden away in some country 
shack, was 
friends and co-workers upon learning 
that a search 
trace of him.

It is the 
Klansmen and 
big plantation 
to take Negroes to vacant shacks or 
barns, torture and murder them, and 
leave their bodies.

Foster went to Selma to find out 
what happened to Robert Washing
ton, another Negro worker who was 
kidnapped and beaten by a -land
lord’s gang. When he had been in ■

YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

2nd American Youth 
Congress to be

Largest Ever
The Second American Youth 

Congress is looking forward 
to the largest body of delegat
ed youth in the history of the 
United States to assemble in 
Detroit on July 4,5,6, and 7.

Under the sponsorship of 
every important group in the 
nation, calls to the Congress 
have been sent to every section 
of the United States and out
lying possesions from New 
York to Hawaii. Regional 
congresses have been held in the 
past year in fifteen different states 
and over a score of towns and cities 
and in Honolulu.

Speakers on the four-day program 
of the Congress will include such na
tional figures as Langston Hughes, 
prominent Negro writer; Dr. Harry 
F. Ward of the Union Theological 
Seminary of New York City who is 
also national chairman of the Civil 
Liberties League; the Methodist Fe
deration for Social Service,' and the 
American League Against War and 
Fascism; Dorothy Detzer, national se
cretary of the Women’s International 
League for Peace and Freedom; A. i 
Clayton Powell, Jr. of the Abyssinian I 
Baptist Church of Harlem, one of the 
largest Negro churches in the world; I 
and James Waterman Wise, former 
editor of Opinion and author of “Na
zism”; An Assault on Civilization”; 
Prominent student speakers will be 
Celeste Strack, national debate cham
pion from the University of Califor
nia, Hal Dunleavy of the University 
of Washington, and Albert Hamil
ton, national chairman of the Student

Postponement of Starting Date Gives 
Teams More Time to Enter Nat’l Tourney

League for Industrial Democracy and 1 . _ i
many others. | gives youth organizations and

Each one of these speakers will I clubs all over the country a 
speak on a particular problem that | 
confront the youth of today. Each 
youth branch should contact other 
youth organizations and urge them 
to elect delegates to this congress al
so.

Ballots for U.S.S.R.
Delegate Pour in

BROOKLYN, N. Y.—Ballots 
for the election of a Lithua
nian delegate to the Soviet 
Union have begun to come in, 
although not in large num
bers.

The early ballot returns 
show that Johnnie Orman is 
in the lead, with Bertha Ful
ton and Frank Witkus follow
ing. These returns are only a 
small minority of the number 
that were sent out to all LDS 
youth branches and choruses. 

. The determining number is ex
pected to come in this coming 
week or the one following it.

Besides the above comrades, the 
rest of the nominees have also se
cured, quite a number of votes. Here 
are the names of them: John Stasiu- 
lis and Kay Augulis of Elizabeth, 
N. J., Joe Papp, of Cleveland, Ohio, 
and Jennie Mureika, of Bridgeport, 
Conn.

The ballots indicate the fact that 
the youth and adults casting them 
cautiously pick out a nominee who 

‘ they think is best suited 
the Soviet Union and do

(Continued on page

chance to enter teams into it.
Youth organizations of other 

nationalities have taken up 
the call of the LDS Sports 
Committee for more teams to 
participate in the tournament. 
The Finnish paper Uj Elore 
has featured an article urg
ing the Finnish youth to join the National Tourney be pushed to a 
the LDS tourney. That’s swell! How successful climax. So how about it 
about some of the other youth pa-. a “f^ ua-
JJUX S • |

This shows that youth organiza- away! _____ _____ _
tions see the importance of partici- -I£icm iinoro VAITTU TA 
pating in a sports movement that is. II\\K luUlli 1U
conducted on a large scale. It can .. ____
be utilized as a means by which they HONOR LOVE AS A VIRTUE

■ Į MOSCOW, U.S.S.R.—Love was or-

FEAR NEGRO WORKER WAS viet social structure by Pravda, of- 

MURDERED BY KLANSMEN ty, and~ young Communists were 
i warned that they “must be capable 
of this noble feeling” under pain of

“Love is the whole foundation of 
the Socialist family”, said Pravda. 
“Without it, that family cannot ex
ist. Young Communists must be cap
able of this noble feeling. Those 
who are selfish and parasites. We 
demand that public opinion perse
cute them and hold them up to 
contempt.”

Save Angelo 
Herndon

can increase their membership.
District League Councils Should 

Formed Immediately
We have constantly urged all dis-1 

tricts to form league councils, but so 
far, except Chicago, we haven’t heard 
of any being formed. Reports come 
in stating that so many and so many 
teams are excepted to participate in 
the tournament, but not a word about 
the formation of a council.

In order that city and state sched
ules may be worked out, district lea
gue councils are quite necessary, 
liiey would be in a position to draw 

-up plans and make decisions that 
would be best adapted to their par
ticular locality. Only with the help 
of these district league councils can

A committee to petition the 
^Justices of the United States 
Supreme Court for a rehearing 
on the Angelo Herndon case 
was met by the judicals with 
a brutal refusal to even see it.

Organizations on the com-^ 
mittee which represented the 
broadest masses of American 
people included the Young 
Peoples Council of St. Philips 
Church the Young Liberators, 
New York Continuations Committee ’ 
of the American Youth Congress, In
ternational Labor Defense, Six O’
clock Circle of the St. James Pres
byterian Church, and the Citizens 
Committee for the Defense of Ange
lo Herndon among others.

The refusal of the Supreme Court 
to . see the Committee further 
strengthened their determination to 
continue the fight for the release 
of the heroic Negro youth and car
ry the struggle back to their organi
zations.

The International Labor Defense 
said: “Upon the demonstrations, meet
ings, and other mass actions which 
will now be organized rests the fate 
of Angelo Herndon. The same mass 
action which has saved him so far, 
which has saved the Scottsboro boys 
for 4 years can, if intensified, force 
the United States Supreme Court to 
grant a rehearing and act favorably •’? 
on it.”

The united front of organizations 
fighting for Herndon’s release gain
ed the promise of new support re
cently when Norman Thomas told 

i the 22-year-old Negro fighter for 
workers’ relief that he would ask 
the National Executive Committee 
of the Socialist Party to give offi
cial support to the Herndon cam
paign.

Liths to Hit Fascism and 
War on June30-July 1

Lithuanian organizations all 
over the country are electing 
delegates to the Lithuanian 
Congress Against War and 
Fascism that will convene in 
Cleveland June 30th and July 
1st.

The youth session of this 
congress promises to be a 
large one because quite a num* 
ber of youth have been dele
gated.

This convention is going to be one 
of the largest that was ever held 
against these two evils of capital
ism. Reports have come in from LDS 
youth all over the country stating 
that dances, picnics, outings, etc,, are 
being run by the youth branches as 
means of raising finances’ for the 
sending of a delegate to Cleveland..

After the Lithuanian Congress is 
over, each youth delegate can stop 
over in Detroit to attend the Second 
American Youth Congress. ,



Not only in

their

EDITORIAL

CONFERENCE OF NEGRO 
YOUTH HELD IN DETROIT

To Look For Work In USSR 
Proves Anti-Sstate Tendency

Y.C.L FIGHTS AGAINSTl 
FRENCH WAR PLANS

Friday, June 14, 1935

ANTI - WAR ACTIVITIES 
AMONG ITALIANS GROW.

the Workers Unemployment Relief, does any woker believe 
that those nine grey beards would have gotten away With it?

Now the question of unity of the adult Workers and the 
young workers is more imperative than ever. Regardless of 
whether We agree on what the purpose of the NR A was, we 
can all agree to fight wage cuts, long hours, speed-up and 
child labor. Let us unite then to defeat* this latest attack re
gardless of political views, regardless of past differences. 
Every wage cut, every attack on our conditions must result in 
Strike action, in a solid working dw front against the employ
ers! ~ ; ■. . i' ‘ V ’ ’ ’ ■' 'P ' . <

KONlGSBEltG, Ger.—A foreman 
in a shoe factory in Marienwerder, 
after hearing the Moscow broadcasts, 
wrote to Soviet Russian factories ask
ing whether he could obtain Work 
there. The letters were intercepted

MILAN, Italy—Reports come in 
from all parts of Italy of the grow
ing indignation and opposition of the 
maraes of the population against the 
fascist war adventure in East Africa, 
and of increasing activity in the 
Struggle against war preparations. 
The feeling of opposition is great
ly increased by the news leaking 
through on conditions in the military 
and labor camps ni East Africa.

The murderous climate of these 
East African regions is just at its 
Worst at the present season. Tropi
cal diseases find an easy prey among 
the badly nourished Italian soldiers 
and Workers, weakened by the un
employment in the towns and the 
chronic starvation of the rural pop
ulation. The military censorship is 
Suppressing all such news as far as 
possible in the letters from the sold
iers, but it cannot prevent the re
lations at home learning Of the many 
deaths.

The indignation of the population 
ht the fascist war policy is result
ing in actions, frequently led by the 
Women and youth. In Genoa, wo
men pushed their way into the bar
racks, to prevent their sons and hus
bands from being taken aWay to 
East Africa. A violent conflict with 
the sentries ensued, and some wo
men Were wounded, a large number 
arrested.

In Veneto the opposition to the 
war is especially strong, although 
ttw Church still posseses much influ
ence among the workers here. Ca
tholic workers, and even fascist work- 
erpi have-taken part in the anti-War 
dwmmstrations.

ntiMiy places the young fascists 
Jure down during the night the fas* 
-dst posters calling upon them to vo- 

for service in East Africa.

application was

broadcast, ahd tb apply for work in 
Soviet RUSsia, “proves an anti
state tehdency, so that discharge 
without notice was justified.”

The foreman was discharged from 
He made a com- 
r Court, but his 
•ejected on the

NEW YORK (YNS)—June 
16 is the date set by Lewis 
for the strike of the coal mi
ners. The miners remember 
that April 1 was also set by 
Lewis for strike. He defeated 
the strike then by holding 
long conferences with the coal 
operators, telling the miners 
that their demands would be 
won through these negotations.

The result of the negotations 
has been the refusal of the 
coal operators to better the 
present unsatisfactory con
tract. “Better the contract,” 
they say, “swell chance! Not 
only will be not better this 
contract but we’re going to 
give you one that provides for 
even less wages and longer 
hours than the one you have.” 

That the miners are demanding 
the six hour day, thirty-hour week 
close shop and better working con
ditions doesn’t bother Lewis very 
much. He threatens strike, not for 
the workers’ demands, but to force 
through the passage of the Fuffey 
Bill.

This Guffey Bill would close down 
the mines of the smaller operators, 
increase the government domination 
of the union and would strengthen 
the monopoly of the big operatos, 
enabling them to prevent strikes and 
greatly worsen the conditions of the 
miners.

The miners know through bitter 
experience that they cannot depend 
on John L. Lewis to prepare strikes 
to better their conditions.

They must immediately themselves 
prepare a strike NOW, under their, 
own leadership and for their own 
demands and not for the bosses’ 
Guffey Bill.
; This means the immediate elec
tion of rank and file strike commit
tees in each local and sub-district. It 
means that mass meetings should be 
held in every section of the coal 
fields to take up immediate strike 
preparations. And it means the 
drawing in of the young workers

DETROIT, Mich. (YNS)—A con
ference against war and fascism with 
broad representation from 50 Negro 
youth organizations was held Satur
day, May 25th at the Bethel Church, 
one of the largest Negro churches 
in the city.

Among the organizations and chur
ches represented were the Young 
Peoples Bethel League, Shileh Bap
tist Church, Metropolitan Trojans, 
St. Stevens League, Girls Athletic 
Club, Ebenezer League, Junior Fe
deration of Colored Girls Clubs, St. 
Paul AME League, Young Commu
nist League, Young Girls Association, 
Nat Turner Club, League of strug
gle for Negro Rights and others.

This is the first time in Detroit of Guyot represents an attack upon 
that a broad conference of this type a section of the. world united youth 
was held among the Negro youth.movement against war and fascism. 
The outstanding feature of the con-We in America must raises our voic- 
ference was the degree of interestes in the demand for his release, 
shown by the delgates in the neces-The French consulate must be bom- 
sity for struggle against war and barded , with telegrams and delega- 
fascism. tions.

NEW YORK '(YNS)—Not only in 
the United States, but throughout the 
world, the Young Communist League 
is organizing and leading the fiht 
of the Young workers against war 
and fascism.

The Young Communist League of 
France has been especially active in 
the fight against the conscription 
of youth and war preparations of 
the French government.

The French bosses, seeing the 
growing support „the Y.C.L. is re
ceiving from the great masses of 
young workers and students, are at
tempting to crush the anti-war move
ment.

Word has come from France that 
Raymond Guyot, secretary of the 
Y.C.L. of France, and beloved leader 
of the young workers and students 
of that country has been sentenced 
to one year imprisonment. His 
“crime” ? He, together with the 
United Front Committee Against 
War and Fascism, issued a pamphlet 
to the soldiers in the French army, 
calling upon them to unite with the 
workers in the struggle against im
perialist war. A tremendous mass 
movement for his release is develop
ing in France.

But the fight for the release of 
Guyot is not only a job for the 
youth of France. The imprisonment

This most recent example of the 
militant struggle the Communists of 
France are carrying on against the 
war preparations of the French go
vernment gives the lie to all of the 
slanderers of the Communist Party 
of France and of the Soviet Union 
who want to make the workers be
lieve that with the signing of the 
Franco-Soviet peace pact the French 
Communists have given 
struggle against the war plans of 
the French ovemment. This strug
gle, far from being given up, is be
ing intensified all along the line.

PHILADELPHIA’S JUDGE 
TURNS ‘SCIENTIST’

Judge (after charging jury): “Is 
there any question that anyone would 
like to ask before considering thfe 
evidence?” ... . ..

Jtffor: “A couple of us wotjld like 
to know if the defendant boiled the 
malt ohė of tivo hoiirs, aha Mow does 
he keep the yeast out?”

into taking an active part in the 
preparations for the strike.

And miners, don’t let Lewis put 
over i another sell-out agreement on 
you; insist that the new contract be 
acted upon byj a referendum of the 
miners.

By Felix Olekis
Philadelphia has another member 

to be added in “Whose Who” as well 
as in the ranks of science. Judge 
Harry, S. McDevitt “the clean-up 
chief”, suddenly switched titles from 
Judge to Doctor. Dr. McDevitt will 
carry on, to advance science’s cam
paign against one of the World’s most 
baffling epidemic diseases.

It was the Philly’s May Day dis
aster that really lead “Doc” McDe
vitt to his deep research work. It 
was then that Harry McDevitt saw 
red. He sent a police call to all 
high school principals. What took 
place at this meeting no one knows, 
but I am sure there were many pled
ges of loyalty.

He is not alone in this great fight. 
Our own Frankford Post of the Ame
rican Legion together with some 
Daughters of the Revolution started 
an investigation of Communism in 
the schools. “America for Ameri
cans” is their slogan; “If they don’t 
like it here why the hell don’t they 
go back where they come from.”

A recent added side attraction to 
“Doc’s” research laboratory is Miss 
Bessie Burchutt of Girls High School 
of Philadelphia. She teaches a dead 
language, do you remember your 
Greek and Latin. It seems that this 
young lass was strolling along the 
hall one day minding her own busi
ness—suddenly, from a history class 
she heard something terrible. At 
first she could not believe it,—but 

I yes,—she heard it again. “Lenin 
was a leader of the Russian Revol
ution” the voice said. That was all 
she Waited to hear. She rushed out 
of the building, grabbed a taxi and 
then stood before our fighter of 
crime. He did his duty by sending 
out a squad of flat-feet but luckily 
the history teacher was a church 
member.

On Memorial Day some 5,000 yoiith 
Went out on a demonstration against 
war and fascism. “Keep on walking” 
ordered a fat police captain as the 
head of the parade started from 
Reyburn Plaza appeared. .“And I 
don’t care if you keep walking until 
your hates float in the Deleware Ri
ver”. “Doc” must have forgotten the 
promise to let these youth demon
strate.

Such “Red Scare” shows are pre
sented by Hearst and the Police De
partment of Philadelphia. But this 
is a new show altogether different 
from) the old] list. This show takes 
in the students in Philadelphia. The 
students must not tolerate such lies 
against them. They must strike back 
at them the same Way they struck 
at the students! Demonstrate against

LEWIS SETS JUNE 16TH AS DATE FOR 
STRIKE OF COAL MINERS

Once the NRA was declared unconstitutional by nine old 
gray beards, many questions arose which were posed by the 
young workers and students. From the very beginning of the 
NRA the Young Communists were opposed and fought it.* We 
understood that this NRA which was supposed to save the 
working people from misery and regulate pay and hours was 
a plan to lower the living standards, cut pays and raise the 
cost of living. Especially to the youth, this NRA presented the 
worst form of discrimination in codes which had learners’ 
clauses and beginners’ clauses.

Wages for the textile workers were reduced 25 percent in 
the South and 15 percent in the North. Whatever wages were 
increased and better conditions won was accomplished only 
through the militant fights, strikes and the unionization of the 
workers. • Minimum wages were the maximum wages in a 
great many cases where the workers were not strongly organ
ized. A strong sentiment arose against the NRA and the 

workers were daily expressing their dissatisfaction.
On the other hand the bosses of this country cashed) in on 

the NRA. In the first six months of 1934, profits of 402 lead
ing corporations according to Donald Richberg, chief of the 
NRA, were more than 600 per cent higher than in the corres- I 
ponding period of 1933.

Then why are the bosses scrapping the NRA, many young 
workers want to know ? The bosses had two ways of putting 
the burden of the depression on the shoulders of the workers. 
One way was to lower the cost of living and cut wages twice 
as much. The second way was to raise the wages and boost 
the cost of living twice as much. The bosses have used the .......    „.........o.
second attack in the NRA. Now they feel that they can more them and demand such fascistic me 
openly attack without the hampering boundaries of the NRA |thods to stop! 
and they have done away with it. The NRA originally was 
used to control and hold back labor. Now it was seen that 
the plan is no longer useful as it has lost whatever little value 
it had in battling labor.

Large masses of workers have seen through the NRA and 
have realized that only through their own struggles will they 
gain better working conditions.

The action of the Supreme Court in ruling the NRA uncon
stitutional shows the real character of the government as an 
instrument of Wall Street. The reactionary position of the 
Supreme Court ruling out all social legislation on the part of by the pollce 
Congress shows what a “democracy” exists in the United 
States. Because the NRA was hated by the masses there ]bis.Pja^e 
was no fight made to keep it in existence. On the other hand, 
were the Supreme Court to rule Unconstitutional a fneaSUre as grounds that to listen in to a Moscow 
XI. _ TTT- .I TT 1 X JI 1 ’ ’ ’ ' ................................................“ ’ [

anti-
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On the Question of
Attraction-Magnetism

Page Three

ALONG THE CONN. SPORT FRONT
-■ _______  By Ben Medley__________ _____ _____

How to Organize 
Pioneer Groups

By The Naturalist
When it comes to the mysterious 

forces of attraction, the average per
son is at a standstill. Why? Because 
people hardly take time out to ana
lyze this something that they can’t 
resist. When lacking a more scienti
fic explanation, they would sum the 
matter by stating that it all centers 
around the physical make-up of a 
person.

This might be true in some cases, 
but a man or woman can be physi
cally perfect, and yet entirely devoid 
of that strange magnetism which is 
responsible for half this world’s 
triumphs and tragedies.

We admire such people like beauti
ful statues, or entrancing landscapes, 
our pulses are unstirred after the 
first few moments of novelty. How 
can one explain the undoubted fact 
that another person, though crippled, 
consumptive, epileptic, or even ad
dicted to drugs can surround him or 
herself with swarms of admirers, and 
leave behind at death love letters 
which have made history?

Lord Byron, for instance, although 
extraordinarily handsome, had a 
club foot and was seldom in good 
health.

To preserve his slim figure he 
would live weeks on biscuits and so
da, varied by boiled rice, soaked in 
vinegar, and washed down with 
Epsom salts! This curiuos diet (as 
well as acute digestive troubles) was 
said to have produced that interest
ing pallor which characterized him, 
and with his charms of voice and 
intellect made him the rage of 
fashionable London.

It was certainly not physical ex
cellence in this case, which attracted 
people to him. Sex appeal was By
ron’s strong point, and gave him 
tremendous “pull” with the women, 
in the ..days when there were no 
“talkies,” dirt tracks, motor cars, 
or dance halls, and love intrigues 
were as good a way as any of pass
ing one’s spare time.

Many people confuse sex-appeal 
with vitality, in the hope of at
tracting admiration for their high 
spirits. Personally, I think there are 
infinite varieties of aliute, and not 
always of the noisy, obvious brand.

We must remember, too, that phy
sical allure may mean different 
things to different people, according 
to age, temparament and inviro- 
irient.

The older a man, for instance, the 
more he is attracted, usually, to girls 
in their ’teens.

True, they may be giggling, unin
telligent, perhaps a few morals, but 
they typify something that has long 
passed him by, and in their com
pany he seeks to recapture a little 
of its fervour.

Younger men often rush into a 
hectic first love affair with a wo
man in her thirties. She has gla
mour and, above all, the situation 
imparts that Casanova feeling which 
no lukewarm flirtation with the 
prettiest of flappers could ever ap
proach.

Happily^ this type of sex attrac
tion is seldom lasting. It passes like 
measles, leaving one immune. Though 
some women posses physical allure 
which is more than deadly to all Who 
come in contact With it.

Mind and Body
But we must not let our efforts 

after stronger, lovelier bodies swamp 
all other consideration. I have knOwh 
fine athletes appear at a disadvan
tage in a mixed gathering, just be
cause once their grand physique was 
covered by , conventional clothing, 
they had ho compensating mental 
qualities.

And, too, I would like to remind 
readers that physical allure is not 
necessarily something nasty, to be 
whispered about, but a precious gift 
of natdfe. A judicious mixture of 
healthy sex appeal is no bar to phy
sical excellence; in fact quite the re
verse—they make better friends.

Connecticut’s Baseball League
There are five teams organized 

here in Connecticut patiently waiting 
for the firing of the gun that will 
officially throw them into actual 
league competition. Somehow .or 
other, things are not progressing as 
they should be at this late date in 
the season. There seeihs to be some 
laxity on the part of the comrades 
in charge of the league. And it is 
this laxity that will inevitably lead 
this year’s league into chaos, unless 
something is done immediately. As I 
have said, five teams are organized 
and waiting to play, but due to the 
unscrupulous reasoning and utter 
disregard for the league’s success by 
the district sport committee, we have 
to starid by and see things go to 
naught. I think it’s time the other 
members of he district committee 
saw to it that something is done im
mediately. We still have no schedule 
after three weeks of clamoring for 
one.

New Haven rind Bridgeport
A few weeks ago, these two 

teams played a game that was ip- 
tended to be a league game, but due 
to technical reasons, one of which 
was failure by both teams to send 
in a dollar with the official entry. 
However the game played, and both 
teams show intense desire to see the 
league started and games that would 
go toward elimination played. Despite 
the fact that Bridgeport had its 
usually strong team and almost all 
of its veterans, New Haven managed 
to defeat them by a decisive score, 
7 to 4. The game did show the need 
of more games as both teams had 
numerous errors. I have a letter from 
the Bridgeporters demanding another 
game. They no doubt seek revenge. 
Well, I hope that things can get 
started and that Bridgeport is given 
the chance to avenge themselves.

Waterbury — Hartford — New 
Britain—? ? ?

The Other three teams have not 
been heard of in any other way than 
that they are in the league. But 
through actiial contact with members 
of the teams I learned that the up
state teams are threatening the 
hopes Of the teams inhabiting the 
lower hamlets of Connecticut. Water- 
biiry boasts of having a tOam df 
six-footers^ and a powerful line of 
batters. They too are anxious to 
play New Haven in a triple header 
to settle the count in league elimi
nation, but the same must be said to 
them. No schedule, and there isn’t 
much time for preliminary games. 
However whOn the schedule is finally 
made, you too will have your chances. 
New Britain, the latest team in our 
League and Hartford were to do 
battle in New Britain last Sunday, 
but due to ol’e man weather it

SHENANDOAH, PA
Howdy Comrades; It’s Shenandoah, 

again with a little news and a few 
snapshots about this and that.

First of all, let’s give a great big 
cheer and a great deal of credit to 
our professor and directoress, who 
has been working so very hard with 
our Lyros Chorus operetta to make 
it a success. We all know that she 
certainly does deserve the credit. 
Here goes-three cheers! Hurrah! hur
rah ! hurrah 1

............ .... 1 r *
©h yęs, I almost fotgot to iriehtidri, 

Lyros Chours gave a performance of 
its operetta at Mahanoy City on June 
2i a great deal of people attended the 
performance, and a good time was 
had by all who attended its perfor
mance.

Cėreal Ffdit Mold
Two cups frtshly cooked whole 

turiity to thaftk all the fine com- 
wheat ceriai, one-half cup peaches, 
cut in small pieces, one-quarter cup 
sugar. To the deteal ; 
ės arid sugar, mixing 
six individual molds Oi 
and chili until firm, 
sdrve with < ,

pittapt 
&Oį$ns may be used i

far, mixing Well. Put in 
iril molds brdustard dips

□ firm. Urimold and
jhlfic dt drtatti. Sliced ori-

He W dW 
riatead of pwt-

Our Lyros Chorus is greatly im
proving and gaining a great deal of 
popularity.

Listen girls—a diary would be a 
very good thing for some of us, to 
keep. It would be a great help for 
us to keep up with ddr ddte-y evehtsz

Better keep away from, the sing
ing rotriėo J. M., riš wė rill know he

dėttt these days. į ' ■"?;

Won so-ionjf illA ifiB you, • ifa 
my time is upH -S

seems as though they went game
less. They too claim to have 
powerful teams and are hopeful of 
attaining the championship berth 
thus enabling them the chance of į 
Nat’l playoff. But all remains to be I 
seen in the actual competition which days> seems that there is more 
is much looked forward to.

Tennis Makes its Debut
In the vicinity of New Haven’s 

East Rock Park last Saturday one 
would have seen the first sets of 
the tournament being scheduled 
there. Already four or more teams 
are playing their preliminary rounds 
to determine those who can be 
classed as up and coming tennis 
stars. You see 'there are many nfew 
to the game since it was started and utlva ......... 1V1.

must be in time trained. De- 1 as jg progressing now it not ex
spite the opinions and remarks of actly what it should be. What forces the sidehners, you must give them • ... ...
credit. for at least possessing . the 
gumption to start and organize ac
tual competition between member’s 
of the team. It would be great if 
some sort, of state competition could 
be launched.

It would bring our sports activity I the .— -------- ----- j ---------------------- ~ ~—

out of the confines of just baseball, |that they do not want their chil
and it would also give those unap- dren to come in contact with any- 
preciative of baseball a chance to due who is at all inclined to be 
bring out of hiding their other latent “red”. This is indeed a very nar- 
talentš. I believe the whole thing was row viewpoint, on the part of the 
put up to the entire district not so parents. 
long ago, but up to now, only New 
Haven has responded. This makes 
them deserving of much credit.

Connecticut’s Field Day
Back to the transient sport of 

track and field events. It looks „„ 
if there will be a possibility of hav
ing such an event materialize. That 
is if the full response of the other 
youth clubs iš present. The idea of 
the whole thing is to have towards 
the end of summer a district meet 
Of all LDS youth clubs to determine 
the ablest team of track stars. Also 
to start off another sport in which 
the district as a whole can partici
pate in. As I have already men-... , . .. ,. ...
tioned previously, a local comrade, times, educational activities, such as 
Felix Aleksa, has already agreed to ~1cJ'ures al?L tours, can be arranged, 
train a number of our own track be _c_h°se“ wbo
stars. And to make the matter a c—- - 
little more workable Felix and your 
correspondent have taken it upon - - ... . ...
themselves to Work out plans for, Pioneers did. They built a pro-
such an event. This is all without 1 JĮct out of cardboard and twine, 
sanction df the district committee of/^mga slum district with childreh 
our own youth club, however, to get platink in the streets, thus endanger- 
it started we will start off as the 
committee. So if your bfarich re
ceives letters or notifications per
taining to such a meet, please help 
us along by answering and giving 
your opinions.

YOUNG ANTI FASCIST
LYNCHED IN MEXICO

By Mary Sineus
(LDS Pioneer Leader)

With the coming of the warmer

and more of an urge to stay out
doors to enjoy the benefits of Mother 
Nature. More so than others is it 
ture especially of the children. It 
is indeed a problem to keep a young
ster indoors on a bright sunny day. 
With this problem in view, the pio
neer leaders of Brooklyn, have set 
up plans which will enable the chil
dren not only to enjoy the bene
fits of sports but also educational 
activities as well during the warm 
days. The Brooklyn Pioneer School

i we have are working to make thia 
i group, not only a large one in mem- 
I bers but one that will be ablexto 
accomplish things. The first problem 
to deal with in the organization of 
children into these Pioneer groups 

1 is to erase from their parents’ minds 
the “red scare”. Many parents feel

as

MEXICO—A large crowd of fa
natic Catholics and .Mexican fas
cists raided the home of a 'young 
anti-fascist named Herrera during the 
night, seized him, and hung him on 
a tree near by.

in the anti-fascist and anti-clerical 
movement. The Christian-fascist 
murderers afterwards set fire 
the house.

The police did not appear Until 
ter Herrera had been murdered.

Through the1 organization 
of the youngsters, we wish to con
vince ' the parents that ours iš a 
worthy cause, that we fight for such 
things as more playgrounds for the 
children, free food and clothing in 
the schools, and also free camps for 
the ill and undernourished.

The summer activity of the chil
dren, should be planned and planned 
well. The youngsters should riot be 
allowed to disband during the sum
mer months. They can meet every 
other week if not every week, they 
can hold their meetings .outdoors, 
in a park, in the woods, etc, they 
should be taken on hikes or to the 
beach. Of course, besides these good

can lecture to them on various sub- 
jv.vw. Not only that, they also can 
work out projects such as the Brook-

ing their lives. Opposite this is a 
modėrrt playground as the children 
would like it. A playground where 
each child can play to his heart’s 
content.

The latest project being planned 
is an Anti-War project which will 
show the different battle equipment 
such as the warships, airplanes, etc. 
This is being prepared for August 1, 
the day on which there will be a de
monstration against War and Fas
cism.

Activities such as these will hold 
thę interest of the children and they 
will be willing to attend the meet
ings of the group arid also bring 

They should also tty 
„„..   rioneer”. BUndle

copies may be obtained, and sold by 
the children to their friends. This 
magazine is one of the biggest ''Or
ganizers of the youngsters. It’s sto
ries, incidents, and humor have at
tracted many outside children intb 
our ranks, Urge the Pioneers tb 
distribute this magazine among their 
friends. It’s only 5 cents but it’s 
worth much more.

, ___ __________

Herrera had played a leading role fha oni-K-facnicf nnrl anH-nlpripal tO Sell the NeW 11

to

af-

Read And spread the Youth 
Section.

Fill Out And Mail This Blank At Once!
LDS Sports Cofnm. 
419 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.
We want to enter our team in the National Softball ^t’otih* 

nament. Enclosed find our entry fee of <.. .............  ($l;00
to LDS teaihs—^$1.50 to others). Send us all information. 
Name, of ęlub ........ .......j .City. 1 . t. i. *.. *.
Nttihe. of Managed .. *• ;. a ... .......... ........... •
Address .. <*. ♦ •.> i.... i l •

Date

i
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PERSONALITIES Interesting Facts
By Johnnie

Don’t Eat Meat!
Some people are just like 

They moan and groan that the

MARY SINCUS: — This young 
comrade has done some very good 
work in the LDS youth movement. 
Is a member of the National Youth 
Committee..... national LDS Pioneer
leader..... has been and still is an
active member of the Brooklyn Aido 
Chorus for four years, and is also a j 
member of the girls ensemble.....
writes to and is on the editorial 
board of the Youth Section. At pre
sent, Mary is the “Laisve” book
keeper......says she enjoys doing
Pioneer work and will continue to 
be active in this field. Atta girl, Ma
ry, keep it up. By the way, she is 
also a member of the Young Com

that.
.. prices 

ar too high for meat. Alright, the 
consumers organize themselves and 
start a consumers’ strike against the 
high prices of meat.

“DON’T EAT MEAT!” is the slo
gan till prices come down. Self sacri
ficing women go out and picket the 
butchers who do not cooperate in the 
strike against the slaughterhouse ba
rons.

But still, there are moaners and 
groaners who will go out and scab munist League. ' 
on the strikers. They will go to a 
butcher shop without a package, come 
out with a parcel wrapped in butcher (nus uecn III U1C I 
paper, and scream at the approaching since her childhood, 
pickets, “I ain’t got no meat!”

They hug the meat to C 
breasts, ana when “forced” by the 
L ,
have, begin to run away. A picket1 
woman catches up and tears the meat 
out of the scab’s clutches and throws 
it into the gutter, and sometimes 
does ą little “convincing” so the wo
man will not buy anymore meat for 
the duration of the strike.

Ndw, there is a fish store a couple i v 
of doors away. Maybe it is only one ' 
door away. Why couldn’t she get I 
fish? It would be good for the scab ! 
in more ways than one. It would help 
the strike, by not buying meat, and 
fish, you know, has a reputation for 
being brain food. Maybe the scab 
would come to her senses.

In New York, even now, many 
banquets are served fish. Everyone 
applauds when an explanation is 
given. They eat the fish heartily and 
feel within themselves a sense of 
solidarity.

In Brooklyn, there is a man who thrills and many upsets will be wit- much/ 
is in the saloon business, and is nessed. 
closely associated with that group I 
called “skloks.” The writer of this I Say, yvuO< 
column entered a restaurant early ten to this: ___ 1_ x I.L __ /•!•... •
coffee and found him receiving his lane corner this approaching 
order of meat. When your corres- day eve. This shindig will bi

LILLIAN KAVALIAUSKAITE: — 
i Has been in the movement ever 

. Even at this 
early age she was already taking ac- 

. tive interest in the workingclass 
. _ - _ ~ .... , talir movement. Lillian has sung at ma-

wl?en iorce(I by.?he ny banquets, concerts and operet- 
PlC.ket t0..Sh°w what they į-as.... writes for this paper....works ings?

in “Laisve”..... member of the Aido
Chorus ... is doing good work teach
ing children how to read and write 
in Lithuanian.... is on the Youth
Section editorial board and is one 
that is worthy of being on this hon
or list.

I MARY KURTZ:—-Although not be
ing directly in the moveriient, this 
young miss has never refused to sell 
tickets for any affair that the LDS, 
ALDLD, or any other workingclass 
organization, was sponsoring. But 
that isn’t everything—Mary never 
sold less than five tickets, and most 
of the time she sells more. For ex
ample, she sold two books for the 
National Lithuanian Youth Commit
tee’s concert and dance. Mary comes 
from Shenandoah, Pa..  was a mem
ber of the Aido Chorus...now works
in the restaurant next to “Laisve”....
and boy friends! And how!---- By
the way, Mary, why not bring some 
of them up to the BuiLDerS meet-

By Florence Semen
Between 1930 and 1934 total ex

penditures for education dropped over 
50% while federal appropriations de
clined nearly 20% in the past year 
and expenditures for the “national 
defense” rose to nearly 23%,

About 200,000 certified teachers 
were unemployed in 1933-34.

A total of about 2,280,000 Ameri
can school children between the ages 
of 6 and 15 were not in school dur
ing the years 1933 and 1934.

The Soviet Union holds second 
place in the work of pig-iron pro
duction. X

Sport is the basic feature of all 
Soviet culture in the Soviet Union.

HARTFORD NEWS PHILADELPHIA, PA.

In New York City there were 94,- 
184 families on Work and Home 
Relief in 1932; 202,794 in 1933, and 
314,446 in 1934.

Of the entire wealth in the United 
States, only 10% is owned by the 
workers, who compose 87% of the 
population.

The war department appropriations
.. - . " ” ' T . Hello everybody! Have you seen

;yelL.fn^ds’^¥r®.1 am again Kate Smith hiding anyplace? I
don t give a da— I mean a ham if (for the fiscal year 1933-1934 amount- you did. W1'^ I’*v' -- - * - ---------------

1 I have a lot of new things to tell 
you about the Philly chorus.

I First, the chorus is preparing to1 
sing in Chester. I wonder if Fred
die’s car can make it?

i All Philadelphia is congratulating 
| the drama part of the chorus for its 
successful presentation of the play. 
At last the chorus can start a new 
play or maybe an operetta with re

newed courage. I want to introduce 
„ .... . _ . our new singing teacher—oh, oh— IBaseball activity m District 3 is was asked to keejJ that a se’cret for 

one week. But I can tell you this 
------- :—He’s male and will be pre- 

Isent tonight at rehearsal.
I Hear ye all! Saturday June 22nd 
Philadelphia will have its first Moon-, 
light picnic. r"
There will be the best orchestra that 
money can buy to entertain the 
youth. Plenty of all kinds of re
freshment. The picnic starts at 12 
P. M. and continue until early hours 
of the morning.* Admission 20 cents.

Since there is no murder or di- j 
vorce cases this week I’ll sign off.

I Just Me.

with some bits of news.

It seems that last Sunday’s rain 
washed up a great many picnics, ball 
games, etc. The Hartford-New Bri
tain game, scheduled for June 9th, 
was postponed. This game will be 
held this Sunday, June 16th.

All wishing games or information 
please write to John Romaka, 37 
John St., Hartford.

going to be patched with plenty of

is in the saloon business, and is nessed.
closely associated with that group I -----------
called “skloks.” The writer of this I Say, youse guys and femes, lis-

1 \ ‘ : Laisves Chorus is ar-
this week for an afternoon cup of ranging a gala night picnic at Buck-

Satur- 
This shindig will begin at

6 bells. Will I see you there?
I don’t know why the young crowd 

goes for the night picnics, but they 
do. And do they enjoy themselves! 
Wow! So why not drop in for a 
few dances and other things.

I’ll b picnicking my fingernails un- ' 
til next Friday.

Bum soir.

‘ pondent inquired as to why he is not 
supporting the meat strike he ans
wered that:

“Crazy thing I never heard of be
fore these new strikes! You fellas 
don’t know how to strike anymore. 
You striking ‘gainst small butcher. 
Why you no hit big business man? 
What you think, I starve?”

In the meantime, he was smacking 
his lips from the taste of meat. 
“Well, mister,” we retorted. “You 
are in the sallon business. Suppose 
your consumers would go on strike 
and not buy any beer till it is a 
nickel a glass. Would you support 
that kind of a strike?”

“Just you vait. Ve are doing dat 
right now. We organizing big strong 
saloon keeper’s union and we gonna 
force dem taxes to be less and the 
beer barons to cut prices.”

“What is the difference between 
the meat strike and your beer 
strike?”

1 tt cu> *ic oaiu, vatuug vnv re
mains in his dish, and wrapping 
them in a napkin, “I’ll give this to 
the cat.”

“Why don’t you let the cati catch 
its mice, and not support the meat 
packers? Your cat would not like to 
be a scab either, I think.”

“You see, she is going to have 
li’l ones and she got to have meat.”

Snoopy

LODESTARS TO HOLD 
PACKAGE PARTY

iim. i t,’ x . iior the fiscal year iy.53-iy<34 amoi
ed to approximately $500,000,000.

There are from six to seven mil 
lion unemployed under twenty-five.

DETROIT AIDO CHORUS
PLANS FUTURE WORK

Servit Gugas presided as chairman 
of the monthly meeting of the De
troit Aido Chorus. The minutes of 
the previous meeting having been 
read and accepted, two new members 
were welcomed into the chorus. They 
are Te<jldy and Olga Kuchinski.

Thė chorus will sing. I , „ . “ “ , ,,
the best orchestra that! “Tamyla” is the next dramatic pro

duction scheduled for the chorus. The 
date is set for sometime in October.

Instructor Gugas received some 
new songs from Meno and exchanged 
some numbers with Grand Rapids.

I

Į Ruth Astrauskas and Albina Stan- 
ionis were elected as delegates to the 
Lithuanian Congress Against War 

......... ____________ — and Fascism in Cleveland, June 30
NEW HAVEN CHORUS KEPT, Julylst

Ed Miller is delegated to the Se
cond American Youth Congress which 
will be held in the city July 4, 5, 6, 
7. This Convention will create and 
adopt a Declaration of Rights of the 
American youth. We, residents, have 
the opportunity to attend the sympo
siums, which are quite educational.

A motion was made that the Aido 
Chorus send a bill of protest to Go
vernor Fitzgerald in regards to the 
Dunckell Bill, which restricts civil 
rights. ’

QUITE BUSY
This week-end our chorus 

kept very busy, participatin 
affairs,' first, Friday night 
hall, there will be a mass meeting 
dealing with the issues War and 
Fascism and the electing of a dele- ] 
gate to the National Convention at 
Cleveland’. The chorus’ duty will be

will be 
at two 
at the

Flash! News!
This is station L.D.S.
The Newark Lodestars are announ-, , . -

cing the new and interesting medium opening the meeting with a number 
of entertainment!—the Package Par- of songs which we hope will inspire 
ty. The Lodestars are giving theirs a cheerful and successful meeting, 
on June 21st (that’s a Friday even-'The meeting is called by six Lithu- 

Vi|ing you Know.) It will be held at anian organizations of New Haven, 
' Well, he said, taking the re- that popular St. Georges Hall at 180 which means that a large gathering

—j ------- ... . js eXpected, so choristers do your
best.

The second affair will be the dis
trict picnic at Indian Grove, Sunday. 
The reknown Ukrainian Chorus is on 
the prdgram together with our ,own, 
so New Haven see if we can equal 
their performance to the best of 
our ability—a showing as in Bridge
port Would not be asking too much.

Not much activity was accomp
lished this week in sports due to the 
unfavorable weather conditions; a 
practise baseball game with Water-

on June 21st (that’s a Friday even- 
ling you know.) It will be held at
that popular St. Georges B 
New York Ave. in Newark.

Bring a pakage and you’re ad
mitted for 15 cents; it’s 25 cents 
without a package. Of course there 
will be refreshments and radio music. 
See you all on the 21st. Your an
nouncer has been a

Lodestar

Young Communists of Italy 
in Struggle Against War

While in Mass., we found a verita
ble history book of clippings in 
“Vee-ola’s” home. Her mother has 
been collecting clippings from news
papers from the time that Sacco and 
Vanzetti were fhurdered by the Mass, 
authorities.

The clippings she has gathered in
an old box which was gotten when , solidarity actionem a 
she purchased a dress in some de- zed soldiers.
partment store is full. There are * "7 7,.
clippings there reflecting the history an<* the soldiers.
of the United States since that pe-

the ^at war; funds'are collected, fn C\ ”0 wf.re taken from cigarettes, underclothing, etc., are
the Laisve Youth Section. | bQUgkt for the soldiers. By this

«.». means the workers in the uniform of 
made feel the s01i- 

HtdSim Sh?” y .‘‘"“y of the workers.
Waiter: “Well,. sir, it’s Chicken | s

broth in its hinfancy. It’sx mad© out Have your team join the LDS 
tu hogg. wen, boiled

A number of excursions have,been 
announced. Tickets are now on sale 
for the moonlight excursion to Su- 

|gar Island on July 26th. Put-in-Bay 
excursion—August 25. The chours is 

. planning an outing to Terzas and a 
moonlight picnic to Beechnut Grove.

The last .public appearance of the 
Aido Chorus will be at thė Vilnis 
Picnic, June 23, Mary grove Park. 
The Laisves Chorus is also featured 
on the program.

Just two more rehearsals and an 
official vacation will be declared. To 

i the sea, to the beach, to the moun
tains. Which shall it be? Maybe

CorrespuĄ. L.

BALLO TS FOR U.S.S.R.
DELEGATE POUR IN

bury sepms very remote. Speaking . ' f d
of baseball, all teams are anxiously nome lor you ana ™e'MILAN, Italy—Under the slogan __ ______ f .... ____ ___ ________ w

[of “Il solda al Soldato”, the Com- wainting for the schedules and the 
munist Youth of Italy has initiated a date when the district eliminations

. nd of the mobili- will begin. We have only a month
— This action aims at left, so sports director, we want
fraternization between the workers A.CTION!!!

As yet, no tournament matches 
. . Similiar campaigns are being car-bave been Playe<į One practice game

nod. There are many pictures of de- r.-pd nn nro-anized before was played by J. Latvis and Ajmer.,ea on t0 tnos® organized oeiore .____Montwilus, the former winding by 
the count: 6-1, 6-1, 6-0. 

More next week.
J. P. 1

Practice Hakes Perfect
Father: “That young man of v< 

stays -very late, Doesn’t he k 
hoiv to say good-night?”

" (Continued from Page 1)
vote for a comrade because he or she 
happens to be in their particular dis
trict. . ’

All youth branches and choruses 
are urged to send in their ballots

•z.

2$^

....

Father: “That young man of yours not- later than June 80th in order 
now that their nominee may receive cre- 

......... ? • ;,< dlt. Rush them right away . to the 
Daughter: “Oh, yes, dad; better National Lithuanian Youth Commit- 

than any other boy I ever knew.” itehv

i
dit. Rush them right away to the
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Pastabos Draugams ir Draugėms Reikale
A Spaudos Pikniko, Liepos 4, Maynard, Mass.

Šių metų pikniko gaspado- 
riai stengias iš visų jėgų, kad 

^viską sutvarkius kuo puikiau
siai ir parankiausiai, kad vis- 
kuom publiką užganėdinti, 
kad niekur nebūtų trukumų, 

ą nei jokių keblumų, kaip kad 
praeitais metais buvo, žinoma, 
tai nebuvo keno kaltė, bet tik 
pamoka visiems del kito kar
to.

Taigi, mes atsišaukiam j vi
sų apielinkės kolonijų draugus 
ir drauges, padėkite mums 
dirbti, kad padaryt šį pikniką 
didžiausį, puikiausi ir pelnin
giausi, kad sumušus visas ki
tas kolonijas ir partijas, kaip 
su publika, taip su pelnu.

Jau draugas Taraška davė
> kelias pastabas kaslink šio pik

niko, bet ne viską. Taigi mes 
dar čion pridėsime. Visų Nau
josios Anglijos kolonijų, taipgi 
ir iš toliaus, draugų pareiga 
greit griebtis už darbo, orga
nizuot busus ir kalbint žmo
nes, kurie neturi savų mašinų, 
nežiūrint kokių pažiūrų jie ne- 
būtų, dalyvaut piknike.

' Taipgi išrinkite kuodaugiau- 
sia ištikimiausių ir teisingiau
sių darbininkų iš kožnos kolo
nijos na, ir važiuodami į pik
niką darbininkai vyrai neturit

► dėvėt gerų drabužių, nei čc- 
verykų, o moterys turit atsi
vežt su savim žiurkštus. Visi 
darbininkai turit atvažiuot 
anksčiau, o atvažiavę pirmiau

siai visi kreipkitės prie infor
macijos biuro, iš kur jūs būsit 
per gaspadorius paskirstyti 
prie darbų.

Taipgi iš visuomenės pusės, 
jeigu kas patėmysite darbinin
kus neteisingai ką nors dir
bant, ar kokią nors skriaudą 
darant, malonėsit greit tuo sy
kiu pranešt to skyriaus gas- 
padoriui, kad nebūtų taip, 
kaip praeitais metais. Jau po 
piknikui daugelis išmetinėjo, 
kad jis tą ir tą matęs negerai 
darant, bet tuo kartu tai ne- 

i pastebėjo g a s p a d o r iams. 
! Mums atrodo, kad tas žmogus 
niekuom nesiskiria, katras ma
to blogai ką nors darant ir ty
li, nuo to, kuris blogai ką da
ro.

Taipgi, kad pažint gaspado
rius, tai žėdnas vienas turės 
prie krūtinės prisisegę raudo
na ženklą.

Ir dar klausiame draugų ir 
draugių, ar gerai platinate 
įžangos tikietus, ar subytysit 
kas hudsoniečius, nes mes jau 
už suvirs šimtą dolerių turim 

|išplatinę? Taipgi mūsų vienas 
draugas būdamas Bostone ant 
vestuvių pametė bunčių tikie- 
tų —serijos No. 371, tai gal 

j kas priduos Bostono drau- 
i gams, tai malonėsit mums pri- 
Į siųst arba gal nors ant pikni
ko atvežti.

Draugiškai visiems,
Pikniko Gaspadoriai.

Wilkes-Barre, Pa.
šis Tas iš Ateivių Gynimo Kon
ferencijos, Kuri Atsibuvo 9 Die

ną Birželio
Konferencija susidėjo iš 40 

skirtingų organizacijų ir buvo 
88 delegatai ir daug pašalinių, 
kurie organizacijų jokių neat
stovavo. Daug delegatų ėmė 
balsus išreikšt savo nuomonę 
kas link ateivių persekiojimo 
ne tik šioj apielinkėj, bet ir vi
soj šioj šalyj.

Svarbiausi kalbėtojai šioj 
konferencijoj buvo šie: Drau
gas Morgan, apie kurį daug 
darbininkų žino, kokius svar
bius darbus jis atlieka toj atei
vių gynimo organizacijoj, ir 
daugeliui žinomas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katas D. Levinson. Abudu kal
bėtojai aiškiausiai nurodė dar
bininkams, kas daro šiuos puo
limus ant darbininkų ir kaip 
prieš tą viską reikia kovoti. 
Darbininkai turėtų nepamiršti 
visų tų kalbėtojų nurodymų, ir 
stot į kovą prieš tokį fašizmo 
puolimą, kokis dabar yra daro
ma.

PH1LADELPHIJOS ŽINIOS
Kas Bus Sekančią Nedėlią?

Kas metai būna ALDLD 
6-to Apskričio piknikas birže
lio mėnesį, tad ir šiais metais 
bus birželio 16 d. ant Jono 
Navicko Ūkės, Village Green, 
Pa. Piknikas prasidės 10 vai. i 
ryte.

Kiek jau yra žinoma, tai 
draugai iš kolonijų rengiasi 
dalyvauti kuoskaitlingiausiai 

* šiame piknike. Reikia pasaky
ti, kad jie ir neapsivils daly
vaudami, nes mūsų apskričio 
piknikuose visados būna gera 
programa.

Baltimoriečiai jau senai ra
šė, kad jie rengiasi ir gana 
skaitlingai dalyvauti. Jie or- 
ganizuoja busą ir automobilius 
ir atpleškės į pikniką. Kašto
nas taipgi nuo to nepasilieka. 
O Readingas, kuris mūsų aps
krityje gavo daugiausia naujų 
narių, sumušė visas didžiąsias 
kuopas Philadelphijoj ir kituo
se miestuose, pribus masiniai.

Ne tik mes kviečiame juos,kad 
dalyvautų, bet ir siunčiame gi
liausi revoliucinį sveikinimą.

Diliere, N. J. taipgi draugai 
atpleškės. Draugai Samulionis, 
Jokubonis, Soblickas, Stripei- 
ka ir kiti, jau rengia savo au- 
tobosus ir atlėks pilni.

West Phila. irgi nepasilie
ka, rengiasi skaitlingai daly
vauti, nes jiems arčiausia, ne
gu bent kitai kuriai kolonijai.

Iš Centro Phila. taipgi or
ganizuoja automobilius ir bus 
šie: Gegžna, Schact, Mačė- 
nas, Smitas, Gričiunas, Butvi
lą, Mitrienė, Kupčiūnas, Va- 
lanta, Ambroz ir daugelis ki
tų. Busas išeis nuo Liaudies 
Namo, 735 Fairmount Ave., 
10:30 vai. ryte.

Tad visi ir visos dalyvauki
te kuodaugiausiai. Prie Jono 
Navicko ūkės yra graži vieta 
maudytis. Labai geras ir tyras 
vanduo.

Aš Būsiu.

Ruppert’s bravoro sič

iuose yra didžiausia sklepinė pa
talpa šioje šalyje.

Ten garsiai išdirbamas Rup
pert’s alus, lėtai ir laipsniškai noks- - 
ta, tobulinąs jo pilnas gerumas.

Jacob Ruppert's Beer
MELLOW WITH AGE” 

Ruppert's Ore— 
WEAF—Ketvirtadienio rytais 10:30 
Sidney Snow — ‘‘To a Man’s Heart”

Nuo pradžios streiko lig da
bar iš Wyoming klonio jau li
kosi išdeportuota 181 darbinin
kas ir šis darbas yra varomas 
pirmyn. Kalbėtojai pasakė pa
sibaisėtinų dalykų, kas yra da
roma su ateiviais darbininkais 
visoj šioj šaly. Jie nurodė, kaip 
darbininkai būna visai nekaltai 
areštuojami ir net žudomi. 
Prisiminė apie Sacco ir Vanze
tti, Tom Mooney, Scottsboro 
jaunuolius, Angelo Herndon ir 
daugelį kitų. Jie ragino visus 
prie didesnio veikimo, stot į 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo organizaciją, kad visi 
organizuotai galėtum geriau at- 
mušt tuos puolimus ant darbi
ninkų.

Šioj konferencijoj išrinktas 
veikiantis komitetas iš 11 na
rių, kurie veiks šioj apielinkėj 
tarpe organizacijų su nurody
mais iš ateivių gyvenimo orga
nizacijos, ką veikt ir kaip ko
vot.

Kaip jau yra žinoma, gana 
veikli darbininkė Stella Petros
ky, astuonių vaikų motina, yra 
paskirta išdeportuot į fašisti
nę Lenkiją, nors visai nėra nei 
tos šalies pilietė. Jos teismas 
atsibus 24 dieną birželio. At
eivių gynimo komitetas rūpinas 
šiuom klausimu ir Stella su visa 
jos šeimyna nuvežta bus į Wa- 
shingtoną prie tų imigracijos 
ponų, prie darbo sekretorės ir 
kitų valdininkų su protestu, 
kad jie negali ją atskirti nuo 
josios šeimynos. Tam reikalui 
delegatai ir su aukomis prisidė
jo. Buvo surinkta $14.88.

Konferencija buvo viena iš 
geriausių ir vietos su apielinke 
darbininkai gavo didelį pasi- 
mokinimą nuo kalbėtojų, kaip 
veikt ir kovot.

Vakare tie patys kalbėtojai 
kalbėjo Darbininkų Centre. Ir 
žmonių buvo daug ir visi labai 
ramiai užsilaikydami klausėsi. 
Levinson nurodė, kiek naudos 
yra darbininkams iš Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo ir 
daug kitų svarbių dalykų. Tai
pogi jis aiškino, kaip jis su 
draugu Robert Minor buvo nu
vykę į Gallup, N. M., gint ne
kaltai sufrėmuotų darbininkų ir 
kaip jie buvo gengsterių užpul
ti, sumušti lig netekimo sąmo
nės ir išvežti į laukus ir palikti 
baigt jųjų gyvybę.

Levinson kaip greit baigė kal
bėti, taip greit išsiskubino į 
Plymouth į mainierių susirin
kimą. Antras kalbėjo Morgan, 
aiškindamas daromus užpuoli
mus ant ateivių darbininkų. 
Prirodė visokių atsitikimų, kas 
yra daroma su darbininkais, 
kur pas jį, netrūksta tokių įro
dymų, kad jis kalbėtų ir per 
naktį, šio draugo kalba buvo 
visi patenkinti ir daug ką gero 
pasimokino. Tik turėtų darbi
ninkai nepamiršti jojo žodžių ir 
stot į kovą jojo nurodytais bū
dais, kad atmušt šį valdžios ir

V eisiejiškis.

Komisija.

PASKOLOS
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PLYMOUTH, PA.

(139-140)

(139-140)

Komitetas.

—O. S. V.
(139-140)

Komitetas.
(139-140)

Komisija. 
(139-140)

iškalno.
Kviečiam visus vietinius ir apie

linkės lietuvius darbininkus skaitlin
gai dalyvaut.

St. Visi nariai malonėkite ateiti, nes 
bus išduotas praeito pusmečio veiki
mo raportas, apart to turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr. A. Dočkus.
(139-141)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Birželio 17 d., 8 vai. vak. . bus 
svarbus susirinkimas reikale Laisvės 
Pikniko. Komitetas, kuris teiravosi 
apįę daržus delei pikniko išduos ra
portą kur ir kokius daržus yra už
ėjęs. Tad visi kam tik rūpi Laisvės

Sekr. J. Staskevič.
- (140-141)

HAMTRAMCK, MICH.
TDA Kazio Giedrio kuopos mėne

sinis susirinkimas Įvyks nedėlioj, 1G 
d. birželio, 10 vai. ryto, 3014 Ye- 
mans St. svetainėje. Visi nariai ma
lonėkite pribūt paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyt. Nepamirškite ir naujų narių at- 
sivest ir prirašyt prie kuopos.

Organizatorius,

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah apielinkės atydai! Per 

radio stoti WEZL, Hazelton, Pa. ne- 
dėldieniais bus leidžiama lietuviškas 
programas, kuri išpildys Lyros Cho
ras, nuo 12:15 iki 12:30 po pietų. 
Programos vedėjai bus draugas S. 
Kuzmickas ir drg. D. Judzentavičie- 
nė.

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia didelį pikni

ką 16 d. birželio, 10 vai. ryto. Pikni
kas atsibus naujoj vietoj, girioje va-

Turėsim

CLEVELAND, OHIO ,
TD-A j1 ... v,.. «...mas įvyks 17 d. birželio, 8 va . vaka-|(]a| ir drauĮ?ai p. I!uknys ir R 

19’ J^.ie.^UV1^. §ve^ineje, 92 E. 79th jy[jzara §ianie susirinkime.

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.

susirinkimo.
Kaimiečio Duktė.

(140-141)

PATERSON, N. J.
ALDLD 34 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadienį, 16 d. birželio, 12 vai. 
dieną, 62 Lafayette St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyt, ypatingai 
prašome naujai prisirašusius draugus 
būti ant šio mitingo. Jau atėjus kny
ga “Povilas Jurka.” Visi galėsite 
knygą pasiimt.

SCRANTON, PA.
Pirmas piknikas kuri rengia ALD

LD 39 kp. įvyks 16 d. birželio, 2 vai. 
po pietų. Turėsim skanaus alaus, už
kandžių, ir dar gerą orkestrą, kuri 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Kviečiam 4 visus draugus-ges 
skaitlingai atsilankyti.

Kviečia Komisija.
(139-140)

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kuopa rengia linksmą 

vakarėlį naudai pasiuntimo delegatą 
Į Visuotiną Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą, Cleveland, Ohio. Vakarė
lis Įvyks 15 d. birželio, 7 vai. vakare, 
pas dd. Lukoševičius, 180 McAdam 
Ave. Visi pribūkim ir paremkim šitą 
svarbų darbą.

MONTELLO, MASS.
Vietinių Pažangiųjų Draugijų Ko

mitetas kuris darbuojasi del Visuoti
no Amerikos Lietuvių Darbininkų 
suvažiavimo, rengia didelį pikniką 
Lietuvių Tautiško Namo parke, 16 
d. birželio. Pradžia 12 vai. diena. Bus Į 
visokių žaislų, muzikąliška progra- Draugiją, pikniko dienoj bus dykai ;

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
parengimuose

■i.

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.

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

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

LAISVU

fašistų puolimą.
šiose prakalbose darbininkai 

sumetė aukų $8.35 del padengi
mo lėšų.

Kohferencijoj ir prakalbose 
buvo parduodama visokios kny
gelės ir laikraščiai. Taipgi kaip 
konferencijoj, taip ir prakal
bose buvo priimta visa eilė re
zoliucijų, kurios pasiųsta į rei
kalingas vietas.

[piknikas, dalyvaukite kuo skaitlin- 
Susirinkimas 1 bus Liaudies 

735 Fairmont Ave. Taipgi

Rumunija Siaurina Skaičių
Studentų Kolegijose

BUCHAREST. — Rumu- 
nijos švietimo ministeris 
Angelescu paskelbė, kad bus 
apribotas priėmimas stu- » AVVVJJ j 
dentų į universitetus ir ko- žiuojant į Dutch Hollow.

daug skanių valgių, gėrimų ir gera 

mąi pasišokt. Kviečiam kaip vietos 
taip aipelinkės draugus skaitlingai 
atsilankyt.

I Kelrodis: Rytiniam gale Sunbury 
St. yra Reading gclžkelis ir stotis, 
reikia skersai pervažiuot gelžkclį į 
rytus. Pravažiavus du redu stubų bus 
keliukas po kairiai, pavažiavus ke
letą mylių bus matoma piknikb vieta. 

Kviečia Komisija.

i •• • j*! i • uaug bKcuiių vaiuių, guinnų ir guralegijas; prnmsią tik gabiau- orkestrą prie kurios galėsite links- 
sius studentus. Manoma,1 ’’ 
tačiaus, kad šis patvarky
mas bus atkreiptas prieš 
žydus studentus ir bus 
griežtai sumažintas priima
mas jų skaičius į augštąsias 
mokyklas.

Lietuvių Kapinių Korporacijos su
sirinkimas įvyks 30 d. birželio, June, 
2 vai. po pietų, 40 Ferry St. svetai
nėje. Visi nariai būtinai turi daly
vaut, nes tai pusmetinis susirinkimas 
ir turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt ir daug darbų padaryt. Pir
mas dalykas tai bus renkamas duob- 
kasis ir žmogus pjaut žolę ir pri
žiūrėt kapus. Antras tai tie, kurie 

i išgalite arba norite, galite ateit ir 
i prisidėt prie organizacijos su seru, 
I kuris kainuoja $25. Komisija neno
ri, kad būtum pakrikę, bet kad visi 
būtum lygūs ir lygiai dirbtum del 
organizacijos gerovės. Taipgi kurie 
nariai nesate užsimokėję už lotus, 
greitai užsimokėkite, nes procentas 
auga, ir kurie neužsimokėję asesmen- 
tų po $1.00 ant metų, greitu laiku tą 
padarykite, nes reikia darbininkams 
apmokėt už apvalymą ii’ prižiūrėji
mą lotų.

CLEVELAND, OHIO
ILD 10 metų sukaktuvių paminė

jimo piknikas įvyks nedėlioj, 16 d. 
birželio, Valley View Grove, 1 vai. 
pd pietų. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Šokiams grieš 10 kavalkų orkes
trą, taipgi bus ir programa suside
danti iš sporto, muzikališka progra
ma ir kitokių žaislų. Prie Įžangos ti- 
kieto bus duodama 10 laimėjimų; 
kaina nuo lc iki 25c. Perkant tikie- 
tą prie durų įžanga kainuos 15 c., 
vaikams veltui.

ILD Komisija.
(139-140)

WATERBURY, CONN.
TDA kuopos susirinkimas Įvyks se- 

redoj, 19 d. birželio, 7 vai. vakare, 
775 Bank St. Visi draugai-gės malo
nėkite dalyvaut skaitlingai ir laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyt, netoli jau 30 d. birželio ii’ 
1 d. liepos, kada įvyks lietuvių stei
giamas seimas, ir mes neturim atsi- 
likt nuo to, turim prisidėt finansiš
kai ir savo delegatus išrinkt. Visi ' 
Įsitėmykite laiką ir dieną ir būkite 
ant

CLEVELAND, OHIO
Smagus Pasitikimo Vakaras

Subatoj, 15 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 920 E. 
79th St., Kompartijos sekcija 2-ra 
rengia smagų pasitikimą naujam or
ganizatoriui, Frank Rodgers. Bus 
programa ir rodomi judžiai Pirmos 
Gegužės bendro fronto demonstra
cija. Kviečiam “Laisvės” skaitytojus 
ir simpatikus dalykauti. Įžanga tik 
15c.

r Penktas Paslapty

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. ir Liaudies Choras 

bendrai rengia didelį pikniką, kuris 
įvyks 16 d. birželio-June, Maple Park, 
Methuen, Mass. Tai bus tas pats ku
ris buvo rengiamas ant 9 dienos bir
želio, bet tą dieną taip blogas oras 
buvo, kad reikėjo atidėt ant kitos 
dienos, tad dabar _ kviečiam atsilan
kyti ant šio pikniko. Kviečiam se
nus, jaunus ir visokius ateit ir 
linksmai dieną praleist, turėsim ska
nių užkandžių ir gera orkestrą šo
kiams. Visi nedėlioj į Maple Park.

Lawrence K. Biuras.
(138-140)

Vakacijom Vieta
Maudynė upėje, kur vanduo ty
ras kaip krikštolas. šviežių dar
žovių, visokių uogų ir šviežio 
pieno visą vasarą yra gausiai.

Guoliui Geri Kambariai
Plačios pievos ir sodai pasi

vaikščiojimui ir kiemas 
žaislams.

Atgavimas Sveikatos
Ta vieta yra pagarsėjusiuose 
Catskill kalnuose, kur daktarų 
yra pripažinta, kaipo puikiau
sias klimatas, ši vieta yra ant 
augšto kalno, kur oras visada 

tyras.
A. BLOZNELIS

R. F. D. 2 Cauterskill Rd., 
Catskill, N. Y.

Tel.: Catskill 890-F-4.

■■žm?-.’ im11.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių l

M. Bruckheimer’s Sons, Ino.
Augščiausios paskolos

Brooklyne ant
DAIMANTŲ

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

ELIZABETH, N. J.
Aušros pašelpinės Draugijos ren

gia pikniką kuris įvyks nedėlioj, 16 
d. birželio, naujoj ir gražioj vietoj 
prie vandens ir sodo, tai yra Wal
nut Grove, Clark Township, N. J. 
Pradžia 12 vai. ryto ir tęsis iki 9 
vai. vakaro. Turėsim skanių valgių ir 
gėrimų. Orkestrą bus viena iš ge
riausių iš visos apielinkės, grajįs vi- I 
sokius šokius, lietuvišku, amerikoniš- I 
kus ir kas tik kokių norės. Mūsų ' 
muzikantai prisirengę visą publiką 1 
patenkint, tai galėsite prisišokti tiek, 
kiek tik kurie norėsite.

Taipgi kas norėsit įsirašyt į Aušros Į 
ma ir bus išleisti laimėjimai kuriuos įstojimas nuo 15 metų iki 35 metų, I 
komitetas yra paskyręs iš kalno ir kaip moterims, taip ir vyram be 
kurių tikietukai yra pardavinėjami; skirtumo pažiūrų. Įžanga 25c.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

2 Dviejų Svarų Dėžė 70
6 Skirtingų Rūšių • "c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairipse pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu

• “Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: 
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės 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 Ave. 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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Šeštas Puslapis ” EfflSVl ' Penktadienis, Birž. 14, 1935

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Let Unde SamMake

Your Deposits
InjVladL JkaĮfiti'

BUSHWICK
SAVINGS BANKS’WS
GRAND ST. at GRAHAM AVE., BROOKLYN

Šiandien Demonstracija Prie Armour
LaGuardijos ataka prieš mė- reiškė, kad jos, atstovaujama 

sos streikierius nenupuldė jų 
ūpo, priešingai, pajutę ataką, 
darbininkai dar labiau suben
drino jėgas. Bronx sekcija dar 
niekad nuo streiko pradžios, 
22 geg., neturėjo tiek mitingų 
ir pikietų, kiek turėjo perei
tą trečiadienį. Dedama pa
stangos laimėti naujas sritis.

Judėjimas prasidėjęs Sunny
side, Queens, šeimininkės ten 
turėjo susirinkimą liaudies mo
kykloj 125 ir išrinko Veiklos 
Komitetą, šeši vietiniai buče- 
riai prisidėjo prie komiteto ir 
planuojama'uždaryti visas šios 
sekcijos mėsinyčias ateinantį 
pirmadienį.

Didžiausia visų atyda at
kreipta į didelę mėsos vartoto
jų demonstraciją, kuri šau
kiama šį rytą, 14 birželio, 10 (linijose ii’ didžiuojasi savo at- 
val. ryto, prie Swift ir Armour siekimais. Pamatę ponios 
Packing kompanijų dirbtuvių, I Friedman tokį atsinešimą į jų 
10th Avė. ir 9th St. Kiekvie-' kovą, jos dar daugiau mesis į 
nas, kam tik galima, bus šioj bendrą darbą. Socialistų “old

Moterų Taryba Kovai prieš 
Pragyvenimo Brangį nekoope
ruos su Veiklos Komitetu. Ji 
konferencijoj pasireiškė prieš 
pikietą ir .streiką, siūlydama, 
kad» šeimininkės apeliuotų į 
LaGuardia ir J. V. valdžią 
įsteigti valdžios. . turgavietes, 
kaipo išeitį iš padėties. Ji ant 
vietos buvo kritikuota ir nu
rodyta jos klaidįnga .pozicija.

Mrs. Friedman atvirai pri
sidėjo prie • Waldmano, La 
Guardijos ir paku.otojų grupės, 
kad sulaužyti streiką. Tuo 
tarpu šimtai socialisčių mote
rų, įvairiose sekcijose, bendro
mis spėkomis -su komunistė
mis, taipgi republikonų ir de
mokratų moterimis darbininkė
mis energingai kovoja pikieto

I didžiausias šioj apielinkėj. 
Ryan siekėsi būti išrinktu lo- 
kalo delegatu konvencijon, bet 
pralaimėjo. Tiesa, ir kovingų
jų niekas neišrinkta, tačiau 
Ryano neišrinkimas rodo loka- 
lo palinkimą į kovingųjų pusę.

Lokalas 808 taipgi 
mitingą 
ne. Čia 
iš kurių 
narys.

turėjo 
pirmadienį, Brookly- 
išrinkta du delegatu, 
vienas yra kovingas

Columbus Ave. tarp 104th 
ir 86th Sts., New Yorke, mar
guoja masinis pikietas. šešta
dienio vakarą ten bus masinis 
paradas. Jau 50 bučerių sutiko 
dalyvauti vartotojų mitinge ir 
pasirašė peticijas, kurios bus 
priduotos pakuotojams, su 
reikalavimais numušti mėsos 
kainas.

guard” vadai turės išmokti 
tarnauti masių reikalams arba 
masės paliks juos užpakalyje, 
o vadovybę pasiims į savo 
rankas.

Chinijos ir Sovietų Sąjungos 
Gynimo Demonstracija

New Yorko Chinatown sek
cijoj bus 'laikomas masinis mi
tingas šį sekmadienį, 16 bir
želio, 1 vai. po pietų. Susirinks 
prie Chinese Unemployed Al
liance buveinės, 22 East 
Broadway.Is ten maršuos į mi
tingo vietą Mott ir Bayard 
Sts. Mitingą šaukia bendrai 
Amerikinė Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą, Chinų Priešimperia- 
listinis Susivienijinftis ir Ko
munistų Partijos 1 Sekcija.

Mitingas šaukiamas protes
tui prieš Japonijos imperialis
tų kruviną užpuolimą šiauri
nės Chinijos ir jos begalines 
provokacijas prieš Sovietų 
Sąjungą. Labai svarbu ten da- 
lyvaut, pavojus karo yra dide
lis akyvaizdoje dabar pradėto 
naujo puolimo.

Vis. Suvažiavimo Delegatams
Galutinai užbaigta sutartis 

su busų kompanija del nuve
žimo Brooklyn© ir apielinkės 
delegatų į Visuotiną Suvažia
vimą Cleveland©. Busas išeis 
iš Brooklyno nuo “Laisvės” 
svetainės penktadienį, 28 die
ną birželio, 8 vai. ryto, čion 
susirinks Brooklyno ir Conn, 
delegatai. New Jersey ir 
dviem Penn. kolonijom suėji
mo vieta ir laikas bus nurody
ta vėliau. Visi delegatai turi 
būti užregistruoti ne vėliau 21 
birželio.

Brooklyno-Newarko Kom.

LDS 3-čio Apskričio Valdybai
Birželio 16 d., nedėlioję, ly

giai 11-tą vai., “Laisvės” raš-

ninku Susivienijimo 3-čio Ap
skričio valdybos posėdis. Val
dybos nariai kviečiami daly
vauti.

Sekr.,P. Baranauskas.

PARDAVIMAI
PASIRANDAVOJA trys ir keturi 

kambariai su visais moderniškais 
įtaisymais: yra gazas, elektrikas, 
šiltas vanduo, maudynės. Kambariai 
naujai ištaisyti. Renda $13.00 i mė
nesį. Kreipkitės po šiuo antrašu: 312 
Water St., Brooklyn, N. Y.

(140-142)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui viduramžės 

draugės. Esu rimtas ir gerai už
silaikantis vyras.

Del platesnių žinių rašykite laišką 
ir gausite atsakymu. Rašykite: K. G. 
S., 10 Morris St., New York, N. Y.

(140-141)

PAJIEŠKAU savo puseserės Franciš- 
kos Gurskas, Andriaus duktė. Ji že- 

nota, bet po vyro pavardės nežinau. 
Paeina iš Lietuvos, Kauno redybos, 
Šiaulių pavietes, 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.

Pranciška Bagdonienė
1425—4th Ave. Arnold, Pa.

(139-141)

DIDELIS NUPIG1N1MAS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Sis didelis nupigipimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainis

License L-1376 Tel. Stagg 2-299A

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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Policija Saugo Mušeikas

Bučerio pati ir du mušeikos 
užpuolė pikietuojančią mote
rį su kūdikiu rankose prie 169 
St. ir Grant Ave., bet moterys 
greit subėgo ir apgynė pikie- 
tę, nuvijo streiklaužius šalin.

Prie Jennings St. netoli In
tervale Avė. privažiavo mašina 
streiklaužių, sustojo prie 
Hans Brothers krautuvės, iš
dalino lapelius niekinančius 
streiką ir sumušė ten pikieta- 
vusį William Newman. Polici
ja nuvedė mušeikas nuo krau
tuves, bet atsisakė areštuoti. 
Streikieriai sustiprino pikietą 
šioje srityje.

Brownsvillej įvyko 25 mi
tingai atviram ore. Visuose iš
nešta protestas prieš “For
ward” redaktorių, kuris tam 
laikraštyje veda ataką prieš 
streikierius.
Socialistas Smerkia WaĮdmaną

Brownsvilles Bedarbių Uni
jos kuopa, socialistų kontro
liuojama organizacija, prisidė
jo prie Veiklos Komiteto ir 
metėsi į darbą. Jos atstovu V. 
Komitete yra Mr. Finkelstein. 
Užklaustas, ką jis mano apie 
Waldmano pareiškimą, kuris 
sakė, būk streikas esąs ne ko
vai prieš maisto, brangį, Fin- 
kelsteinas atsakė, kad Wald- 
manas yra “darbininkų išdavi
kas.”

Mrs. Friedman irgi 
LaGuardia

Delegacija iš Sovietų Sugrįžo
Pilni entuziazmo apie So

vietų šalį, trečiadienį, fran- 
cūzų laivu Champlain, sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos 11 iš 12- 
kos delegatų, kurie dalyvavo 
1-mos Gegužės apvaikščiojime 
Maskvoj ir plačiai apvažinėjo 
Sovietų Sąjungos svarbiausias 
vietas. Charles McCarthy, de
legacijos pirmininkas, Amal
gamated Association of Iron> 
Steel and Tin Workers 6-to 
Distrikto delegatas, pareiškė!

“Mes matydavom ‘Soviet 
Russia Today’ žurnale ir ki
tuos leidiniuos pastangas pa
skleisti tiesą apie Sovietų Są
jungą, tačiau ir tie nepajėgia 
pilnai perstatyti tų didžių da
lykų, kurie ten dedasi.”

Ši delegacija yra viena iš

Elizabeth, N. J
Tai ir vėl viena iš įtekmin- 

giausių pašalpinių draugijų 
Elizabeth’o lietuvių visuome
nėj, Aušros Draugija, rengia 
savo šaunų vasarinį parengi
mą šį sekmadienį, 16 dieną bir
želio, naujoj, gražioj vietoj, 
Walnut Grove darže (šaly vi
siems žinomos Williks Farm).

Kas nežino buvusią puikią 
vakarienę, rengta praeitą žie
mą per aušriečius! Jei atsi
menate, tai būtinai nepamirš
kite šį vasarinį parengimą, nes 
aušrięčiai prisirengę jus visus 
patenkinti šiuo parengimu, su 

, v puikia orkestrą, gražiais links-
dviejų, kurias siunčia kasmet j mais žaislais, ir gėrimais ir 
Sovietų Sąjungos Draugai valgiais? 0 be to, jūs žinote, 
(FSU). Viena būna siunčiama ’ 1 v ' v’ 
prieš 1 gegužės, o antra—-prieš 
7 lapkričio.' Delegacija būna 
Sovietų Darbo Unijų svečiai ir 
unijos rūpinasi jų užlaikymu ir 
važinėjimo lėšomis.

Ta delegacija išduos rapor
tą šį vakarą, 14 birželio, ma
siniame mitinge, St. Nicholas 
Palace, 69 W. 66th St., New 
Yorke. Kiekvienam svarbu

LIETUVIU ATLETŲ 
DIENA

Bengia Lietuvių Atletų Kliu- 
bas nedėlioję, birželio 16. Šo
kiai prasidės anksti, prieš pro
gramą ir tęsis iki vėlai. Įvyks 
Klaščiaus Parke, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. 
Parkas atsidarys 2 vai. po 
pietų. Programa bus sekama: 
4 vai. bus virvės traukimas 
tarp New Yorko, New Jersey 
ir Brooklyno lietuvių kliubų. 
Laimėtojai gaus keisą alaus. 
Vėliau seks, storų ir stambių 
moterų bėgimo kontestas, lai
mėtojos gaus tinkamas dova
nas. Lygiai 6 vai. įvyks kumš
tynės ir ristynės. Dalyvaus ge
riausi lietuvių ristikai ir kumš
tininkai: Karolis Požėla, John 
Gudiškis, Petras ir Jurgis Ta- 
pučiai, T. Žilinskas, W. Bokas 
ir J. Kent. Jiems referuos A. 
Kundrotas ir B. Welton.

Dviejų dolerių vertes knygą 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
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 Sub atom is 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

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

• v 
1S-

su

Mrs. Esther Friedman, eili
nių narių spiriama, dalyvavo 
Veiklos Komiteto konferenci
joj pereitą šeštactienį, tačiau 
atsisakė bendrai veikti ir pa

Judėjimas Išmesti Ryaną
Vietos laivakrovių organiza

cijose prasidėjo judėjimas už 
prašalinimą Ryano, ILA nacio- 
nalio pirmininko, iš tos vietos. 
Pasirodė laivakroviams jo par- 
davįkiškas kailis pereitam lai
vakrovių streike. . <• ii

Dabar Int, Longshoremen’s 
Association rengiasi savo na- 
cionalei konvencijai/ kuri įvyks 
8 liepos, New (Yorke.. Pereitą 
pirmadienį įvyko ILA Lokalo 
791 susirinkimas. Lokalas yra

kad aušrieČių parengimuose 
galite sutikti ne tik visus Eli
zabeth© lietuvius, bet ii* iš ki
tų kolonijų pažįstamus ir 
draugus.

Apart to, nepamirškite, jog 
aušrięčiai remia visus darbi
ninkų svarbesnius reikalavi
mus ir niekados neatsisako 
paremti abelnus visuomenės 
svarbius reikalus. Tad kiekvie
nas privalo paremti savo atsi
lankymu šį aušriečių parengi
mą.

’ Pasiekti pikniko vieta gali
ma šitaip: Bušai išeis nuo Li
berty Hali, 269 Second St. Pir
mas busaS išeis 1 vai. po pietų, 
o antras—kaip 2 vai. po pietų. 
Sugrįš iš pikniko vietos 9 vai. 
vakaro. Kelionė į abi puses Ž5 
centai asmeniui.

Aušros Korespondentas

į Kliaučiai Susivienijo

ALDLD Išvažiavimas

Telephone, EVergreen 8-9770

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.

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 1-6101

šį sekmadienį, 16 birželio, 
Forest Park giraitėj, įvyks AL
DLD 1 kuopos išvažiavimas. 
Tai dar pirmas tos rūšies šį 
metą. Gera proga visiems pasi
džiaugti žalia giria ir sykiu su 
draugais smagiai laiką praleis
ti, tuo pat sykiu ir organizaci
jai naudos padaryti. Bus gerų 
namie gamintų valgių ir gėri
mų. Privažiuojama Brooklyno 
Broadway-Jamaica linija už 
centus. ‘

0

UCTUVIŲ ATLETŲ DIEN4
Duos Lietuviy Atletų Klhibas

Nedčlioj, 16 Birželio (June), 1935
Prasidės 2-rą vai. po pietų ir tęsis iki vėlai nakčia. Muzika 

grieš prieš programą ir po programai.
BUS KLAŠČIAUS CLINTON PARKE;.

Betts ir Maspeth Avės., ' Maspeth, N. Y.
ŠAUNI SPORTO PROGRAMA: '

4-tą vai. bus kliubų virvės traukimas ir sunkii; moterų bėgi
mas. Laimėjusieji gaus dovanas. x •

6-tą vai. prasidės ristynės ir kumštynės. Dalyvaus visi žy
mieji lietuviai sportininkai.

PO PROGRAMAI ŠOKIAI

iCūštoni Tailoring Industrinė 
Unija, pirmiau buvusi dalis In 
dependent Fur Workers’ In
dustrinės Unijos, formaliai su
sijungė su Journeymen Tail 
ors’ AF of L Unija. Pirmadie
nį -apvaikščiota užbaigtuvės 
derybų entuziastiškame masi- 

'niame mitinge, Irving Plaza.
Herman Holznecht, genera- 

lio sekretoriaus pagelbininkas. 
specialiai , atsiskubino iš Chi- 
cagos, kad varde pildančio ko- 
taiteto pasveikinti vienybės 
mitingą ir įteikė buvusiems 
CTI Unijos viršininkams ir or
ganizatoriams A. Hoffman, A. 
Fiore ir E. Oswaldo narystės 
knygutes., Jįįe paliekami eiti 

i viršininkų '^pareigas bendroj 
zMjunJjoj ir po-vienybės.
T »

Keturis Išmetė iš Unijos
Pereitą pirmadienį Radio 

Factory Workers’ Unijos Lo
kalo 18,609 mitinge William 
Collins, New Yorko AF of L 
atstovas, pareiškė, kad Rose 
Maron, Ida Buchman ir Leon 
Rosenthal išmetami kaltinimu, 
kad “yra Jaunų Komunistų 
Lygos nariai” ir “platina ko
munistinę literatūrą prie ša- 
pos.” Taipgi išmetė Louis Sar
ti. kaltindami turintį “žalingus 
kontaktus,” kaipo įrodymą, su
minėdamas, kad Sąrti, gynė ki
tus.

Narių balsai buvo 33 už iš
metimą ir 40 prieš išmetimą. 
Bet Collins pasakė, kad visi. 
balsavusieji prieš bus tyrinė-! 
jami. Po tokio bauginimo vėl 
leido balsuoti prieš išmetimą. 
Tada daugelis susilaikė ir tik. 
23 balsavo prieš išmetimą. Ta~ 
čiaus ir tas nesudarė konstitu
cija reikalaujamų dviejų treč
dalių balsų. Išmestieji pasiuntė 
skundą AF of L pirmininkui 
Green, protestuodami prieš ne
teisėtą išmetimą iš unijos. , |

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šią 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. T. I

Tcl. StngR 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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, 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.

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

ŽJs' Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

J|SĮ *’$$5 V e d y b i ų ir
Susižeidavi-

• mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

HARMAN

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP v

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.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

I PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS g
g Senai dirbąs graborystes pro- £ 
§ fesijoje ir Brooklyno apielin- ? 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja p 
B balsamavimu ir palaidojimu c 
B mirusių. S

I Veltui Chapel Šermenim | 
§ Parsamdo automobilius Serme- g 
B nims, vestuvėms, krikštynoms £ 
S ir kitokioms parems g
B šaukite dieng ar naktį £

S 423 Metropolitan Avė. | 
B Brooklyn, N. Y. &

Sergančių Vyrą ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

@
 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, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
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
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokf 
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 4th Are. ir Irving PL 

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