
KRISLAI
Jieskos “čeliuskino”.
Milionai Rublių. ;
Turkija ir Sovietai. I
Augštumų Užkariavimas.
Kijevo Atvadavimas. • 
708 Naujų Narių.

Rašo D. M. šolomskas

“Pravda” praneša, kad So- 
> vietų Sąjungos speciale komisi

ja, kuri užsiima laivų trauki
mu iš jūrų, šiemet ištirs prie 
Čukotkos jūras, kur pernai nu
skendo “Čeliuskinas”. Jūrų gy
lis yra toje vietoje 60 metrų. 

_ Sovietų mokslininkai mano, kad 
laivas nebus labai sutrėkštas ir 
bus galima jį ištraukti, žino
ma, ten žiaurios gamtinės są
lygos, bet “EPRON” komisijos 
narius tas nebaugina.

Sovietų Sąjungoje yra neiš- 
mieruojamas masių entuziaz
mas. Kada Sovietų valdžia nu
tarė budavoti 3 oro milžinus— 
lėktuvus, tai masės pareikalavo, 
kad būtų pabudavota ne 3, bet 
9 “Maksim Gorki” tipo lėktu
vai. Ir savo reikalavimą pa
rėmė finansais. Iki 5 d. birže
lio vien Leningrado darbininkai 
sukėlė tam virš 9,000,000 rub
lių. Kiekvienas didesnis laik
raštis yra centras aukų. Iki 9 
d. birželio vien “Pravda” aplai- 
kė 10,764,000 rublių aukų. O 
aukų gauna ir “Izvestija”, 
“Krasnaja Zviezda” ir kiti laik
raščiai. Taigi jei ne šimtai mi- 
lionų rublių, tai desėtkai greitu 
laiku bus surinkta tam tikslui. 
Aukas darbininkai teikia liuosa 
valia.

Tarpe caristinės Rusijos ir 
Turkijos viešpatavo amžini ne
sutikimai. Net caro armijoje 
balvonus taikyklius nupiešdavo 
panašius i turkų kareivius.

Visai kiti santikiai yra tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Turkijos. 
Jie yra graužiausi, draugiškiau-1 
si. Dabar Maskvoje mirė tur
kų atstovas činara. Prie jo 
karsto stovėjo eilė vadų Sovie
tų užsienio komisariato. Vėliau 
iš Sevastopolio Sovietų kreise
ris “Červona Ukraina” nuvežė 
jo kūną į Istanbulą. Ten jis sa
liutavo (sveikino) iš kanuolių 
Bosfore, o turkai atsakinėjo iš 
fortų kanuolių saliutais. Vęliau 
turkų karo laivai palydėjo so
vietinį kreiserį.

Sovietų lakūnas Kozulia 
Charkovo orlaivių lauke nušo
ko iš 7,226 metrų (23,474 p.) 
augščio su parašiutu, nenaudo
jant jokių prietaisų apsaugoji
mui kvėpavimo. Kozulia jau 
yra atlikęs 154 nušokimus, ir 
keli metai laiko pasaulinį re
kordą.

Sovietų Sąjungoje buvo mi
nima 15 metų sukaktuvės at
vadavimo Kijevo nuo lenkų 
imperialistų. Ukrainoje buvo 
surengta eilė karinių paradų, 
kuriuose Raudonoji Armija 
parodė, kad ji mokės atremti 
Lenkijos ir Vokietijos fašistus, 
jeigu jie panorės pulti Sovie- i 
tų Ukrainą.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija jau 
yra gavus 708 naujus narius 
nuo naujų metų iki 15 d. bir
želio. šiemet mes būtinai turi
me gauti 1,000 naujų narių. 
Iki metų galo mes nesunkiai 
dar galėsim gauti 300 naujų 
narių, tik reikia nuolatos atsi- 

t minti mūsų kultūros ir apšvie- 
tos draugiją.

Prie Visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažia
vimo eina karštas prisirengi- 

* mas. Vis daugiau kolonijų ra- 
portuoja, kad yra išrinkę de
legatus ir rengiasi masiniai 

1 važiuoti. Bet yra dar kolonijų, 
kurios nieko nepranešė. Blo- 
gai pasirodys ta darbininkiška 

\ kolonija, kuri nedalyvaus su- 
J

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

STIRLING PABARTAS 
UŽ KARO KURSTYMUS 
PRIEŠ SOVIETU SALI

WASHINGTON. — Dar
bininkai, ex-kareiviai ir in
teligentai savo protestais ir 
reikalavimais privertė Am
erikos karo laivyno ministe- 
rį Cl. A. Swansona nors 
švelniai subarti admirolą 
Yates Stirlingą, kuris per 
fašistinius Hearsto laikraš
čius kurstė Jungtines Vals
tijas ir kitas kapitalistines 
šalis išvien su Hitleriu eit 
karan prieš Sovietų Sąjun
gų.

Laivyno ministeris parašė 
admirolui laišką, kuriame 
sako, jog tai “nėra tinka
mas dalykas, kad laivyno 
oficieriai spaudoje rašytų 
tarptautiniais klausimais 
straipsnius, kuriuos galima 
būtų suprasti kaipo priešin
gus svetimoms šalims arba 
jų piliečiams.”

Ministeris Swanson “pa
tarė admirolams, kad jie ne
bandytų išspręsti tarptauti
nius klausimus, esančius už
sieninių reikalų ministeri
jos žinyboje.’ Tačiaus admi
rolo Stirlingo “išsišokimas” 
prieš Sovietus nėra laiko
mas dalyku, sumažinančiu 
jo užsitarnavimus šalies ka
ro laivyne. Vadinasi, Stir
ling tik “del šventos ramy
bės” liko pabartas, bet sy
kiu ir paglostytas.

Nauja Streikų Banga
Pittsburgh, Pa.—Sustrei

kavo 1600 mainierių Green 
apskrityje, Mather ir Clyde 
No. 1 ir 2 kasyklose. Žada 
laikytis, kol bus padaryta 
tinkamesnė angliakasiams 
sutartis su kompanijomis*.,

Akron, Ohio.—77 nuošim
čių dauguma nubalsavo 
streikuot darbininkai Gene
ral Tire and Ruber Kompa
nijos, protestuodami prieš 
mėtymą unijistų iš darbo ir 
prieš laužymą sutarties, ku
rią buvo padare su darbi
ninkais pernai liepos mėne
sį. 7

New York.—Sustreikavę 
laivo “Manhattan” radio 
operatoriai per penkias va
landas laimėjo algos pakėli
mą.

Union, S. C.—Streikuoja 
1.000 Monarch audyklos 
darbininku ir masiniai pi- 
kietuoia. Užvakar konstei- 
belis W. B. Franklin, ske- 
bų saugotojas, susibarė su 
skebaujančiu boseliu A. L. 
Stuttsu; abudu griebėsi už 
revolverių ir vienas kitą 
nušovė.

važiavime ir nepasiųs nei pa
sveikinimo.

Sovietai prakasinėja milži
nišką kanalą tarpe Kaspijos 
ir Azovo jūrų. Jis eis per mil
žiniškus ežerus ir upes Manyč; 
tai bus kelių šimtų mylių van
dens kelias, šiemet bus jau 
prakasta tarpe Dono ir Manyč 
kanalas, kuris turės 120 kilo
metrų vandens kelią.
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Kaip dalį kariškos programos prieš Sovietų Są
jungą, Japonijos imperialistai baigia statyti dar 

vieną savo karo laivą-draskūną “Shigure”.

Anglija Veidmainiauja 
Apie Laivynų Sutartis 

su SSRS ir Francija
LONDON. — Anglijos 

valdžia veidmainiauja, būk 
ji nori padaryti “draugiš
kas” laivynų sutartis su So
vietų Sąjunga, Francija ir 
Italija. Anglų imperialistai 
vieni patys užgyrė Hitlerio 
planus delei milžiniško ka- 

i rinio laivyno V o k i e t i j ai 
prieš Sovietų šalį, na, ir 

i prieš Francija. Taigi bet 
kokiose derybose su Sovie
tais bei Francija, Londono 
politikieriai dės visas pa
stangas, kad tik Sovietų ir 
Francijos jūrinės spėkos ne
galėtų atsispirt prieš Angli
jos ir Vokietijos laivynus.

Gręsia Mirtis Rakosiui, 
Vengnj Kom. Vadui
BUDAPEST. — Birželio 

27 d. prasidės byla prieš M. 
Rakosi, žymiausią Vengri
jos komunistą, vieną iš va
dų buvusios 1920 m. Sovie
tų valdžios toj šalyj. Drg. 
Rakosiui primeta piktada
rystes, kurias tikrumoj atli
ko baltagvardiečiai, kontr
revoliucionieriai. Ir už tuos 
svetimus prasižengimus da
bar fašistiniai Vengrų teis- 
mininkai reikalauja mirčia 
nubaust drg. Rakosį. Jis jau 
buvo 10 metų iškankintas 
kalėjime.

Kaulai Žvėrių. Gyvenusių 
30,000,000 Metų Atgal
TOKIO. — Japonų moks

lininkas Dr. Ko Nagao at
kasė puikiai išsilaikiusius 
skeletonus (griaučius) pen
kių žvėrių, kurie gyveno 
apie 30 milionų metų atgal, 
pietiniame Sachalino salos 
gale. Tie žvėrys buvo pana
šūs į dabartines “marių

Lenkai Ginkluojasi ant 
Vandens, Prisibijodami 
Ir Pačiij Hitlerininkų
' VARŠAVĄiH-Lenkija ren
giasi pirkti kelis naujus pa
jūrinius- laivus - (submari- 
nus); Lenkų valdžia užsisa
kė Anglijoj du naujoviškus 
karo laivus-draskūnus, sku
botai stato tvirtovę ant Gdy- 
nios pusiausalio ir budavoja 
savo laivų statyklą. Tai 
nemenki prisirengimai “ap
gint” Lenkijos marių pa
kraštį, kurio ji turi tik 16 
mylių.

“Kuryer Warszawski” ir 
kiti “nepriklausomi” Lenkų 
laikraščiai persergsti savo 
fašistų valdžią, kad Vokieti
ja, atsiginkluodama ant sau
sumos ir vandens, gali būt 
didelis pavojus Lenkijai.

Nors Lenku fašistai yra 
susitarę su Vokietija prieš 
Pabaltijo šalis ir Sovietų 
Sąjungą, tačiaus vaidai 
tarp Lenkijos ir Vokietijos 
del viešpatavimo Danzige 
eina vis aštryn.

Naziai Konfiskuoja Net 
New Yorko “Times’ą”
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia užgrobė visus iš 
Amerikos atėjusius egzem- 

■ Gaisras labai greit išsiplėtė. 
Pirmieji į gaisro vietą atvyko 
Šančių ugniagesiai. Netrukus 

pliorius New Yorko Times’o ( atskubėjo ir Kauno miesto sa- 
birž. 2-5 d. Hitlerininkams j vivaldybės ugniagesiai. Namui 
nepatiko tuose numeriuose i liepsnojant, vieno buto nuomi

ninkė Kazlauskienė, kuri buvoišspausdinti korespondentų 
pranešimai iš Vokietijos 
apie susidūrimus tarp Hit
lerio valdžios ir katalikų 
bažnyčios. Konfiskuota ir 
visos iš Amerikos atsiųstos 
brošiūros Brooklyno, N.Y., 
biblistų Watch Tower Drau-> 
gijos.

karves;” bet jų sąnariai yra 
tokie, kad tos vandeninės 
“karvės” galėdavo ir žeme 
pavaikščioti.

KONGRESAS PRIIMA 
WAGNERIO ĮNEŠIMA

STREIKAM LAUŽYTI
WASHINGTON.—Jungti

nių Valstijų kongreso atsto
vų rūmas užvakar priėmė 
streiklaužišką senatoriaus 
Wagnerio įnešimą, kuris 
yra atkreiptas prieš strei
kus ir darbininkų unijas. 
Tačiaus Amerikos Darbo 
Federacijos prezid. Wm. 
Green tuoj karštai pasvei
kino Wagnerio bilių, pava
dindamas jį “darbininkų 
laisvės čarteriu.”

Kada tūli kongresmanai 
priešinosi tam Wagnerio 
sumanymui, manydami, kad 
jis gal kenks kompaniškoms 
unijėlėms, pats Wagner pa
kartotinai užtikrino, kad jo 
sumanymas niekur nereika
lauja pripažint darbininkų 
uniją: jis tik leidžia samdy
tojams daryti sutartis su 
unijomis, bet tik tose vals
tijose, kur vietiniai įstaty
mai neuždraudžia tokių su
tarčių. Bet Wagnerio bilius 
pilniausiai apgina kompa- 
niškas unijėles; ir kai bus 
pagal tą bilių sudaryta val
diška Nacionalė Darbo San- 
tikių Komisija,^ ta komisija 
turės teisę spręsti, ar dar
bininkų unija turi atstovaut 
dirbu vės darbininkų reika
lus ar- kompaniška pataikū
nų grupė vadinamose “ben
drose” derybose su bosais 
delei algų, valandų ir kitų 
darbo sąlygų.

Wagnerio biliui tapus įs
tatymu, darbininkams bus 
nevalia tiesioginiai strei
kuoti už savo reikalavimus. 
Jie turės su savo skundais 
bei reikalavimais kreiptis į 
valdiška Darbo Santikių 
Komisiią. O jei ten klausi
mas nebus išspręstas, tai vi
sas dalykas turės eiti per 
ilga teismu mašinerija; taip 
ir bus krikdoma darbininku 
kova. Tą sumanymą karš
tai remia Rooseveltas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Šančiuose Sudegė 4 Metų 

Berniukas
Šančiuose, XX kranto gatvė

je 12, užsidegė vieno augšto 
medinis Viškevičiaus namas.

išėjusi į turgavietę ir užraki
nusi butą, ugniagesiams pra
nešė, kad bute yra jos 4 metų 
sūnus. Ugniagesiai šoko gelbė
ti, atplėšė buto duris, tačiau 
berniukas jau buvo nebegyvas. 
Vyr. ugniagesis švirkšlininkas 
Pranas Mackevičius, begelbė
damas iš ugnies berniuką, ap
degė veidą ir rankas. Buvo 
toks karštis, kad net susprogi
nėjo odiniai batai. Sudegusio 
berniuko tėvas — Šančių šau
lių ugniagesių komandos ug
niagesis.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

D. Federacijos Vadai 
Liepia Vyti iš Unijų 
Visus ’Raudonuosius’

Grąsina Atimt Čarterius iš Tų Unijų, Kurios Priims Savo 
Tarpan Komunistinius Darbininkus; Skaldo Prasidėjusių 
Vienybę Tarp Dešiniųjų ir Kairiųjų Kailiasiuvių Unijų.

Sukilę Kaliniai Tapo
Išrūkyti iš Kasyklos

LANSING, Kansas.—Ka
sykloje sukilę 348 kaliniai 
liko dūmais laukan išvyti. 
Jie buvo padegę mulams 
skiriamą šieną, kad kalėji
mo sargybiniai per dūmus 
negalėtų kasyklon nusileisti. 
Bet sargybiniai užtaisė 
elektrinius “fenus”-vėdykles 
taip, kad dūmai buvo atgal 
varomi į kasyklą. Tuo būdu 
troškinami, kaliniai tapo 
priversti pasiduot. Jie buvo 
sustreikavę, reikalaudami 
išvyt žandarišką kalėjimo 
gydytoją ir pagerint mais
tą, bet nieko nelaimėjo.

Francija N e turinti 
Daryt Jokių Pastabų 
Kaunui del Klaipei

PARYŽIUS. — Francijos 
kapitalistų laikraščiai pilni 
nusiminimo, kad Anglija lei
do Hitleriui atsiginkluoti 
ant marių. Kai kurie sako, 
kad Anglija tuom keršija 
Franci j ai už padarymą 
tarpsavinės pagelbos sutar
ties su Sovietų Sąjunga. Ki
ti laikraščiai tvirtina, kad 
jau dabar Vokietija turi 
daugiau pirmos rūšies karo 
laivų negu Francija. Beveik 
visa spauda apgailestauja, 
kad Anglija suardė iki šiol 
buvusius draugiškus ryšius 
su Francija. Laikraštis 
“Pertinax”, todėl, ragina 
Francūzų valdžią daugiau 
visai nepaisyti Anglijos no
rų kas link kitų šalių.

Pasirodo, jog tik pagal 
Anglijos reikalavimą Fran
cija pirmiau prisidėjo prie 
padarytos Lietuvai pasta
bos, kad Kauno valdžia 
liautųsi varžius vokiečių 
hitlerininkų teises Klaipė
dos krašte. “Pertinax” pa
taria Francijai, kad dau
giau nesidėtų prie panašių 
perspėjimų Lietuvai. Jis sa
ko, kad Francija toliau ne
privalo kištis ir į Italijos 
santikius su Abyssinija. Tū
li kiti Francijos imperialis
tų laikraščiai ragina savo 
valdžią drūčiau susijungti 
su Italija prieš Angliją.

Didis Colombijos Streikas
B O G O TOJ, Colombijoj, 

sustreikavo elektros darbi
ninkai, išreikšdami pritari
mą streikuojantiems audė
jams. Nutrūkus elektros 
pajėgai, užsidarė įvairios 
dirbtuvės su 30,000 darbi
ninkų.

IN TWO PARTS

PART ONE
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NEW YORK. — Ameri
kos Darbo Federacijos gal
va Wm. Green per savo vi- 
ce-prezidentą M. Wolla už
vakar vėl paskelbė karą de
lei komunistų išvijimo iš 
Federacijos unijų. Sako, 
jeigu kurie unijų lokalai 
priims komunistus į narius, 
Darbo Federacijos valdyba 
atims iš tokių lokalų čarte
rius. Tokia pat Ir^da Fe
deracijos tūzai grūmoja ir 
didelėms tarptautinėms uni
joms, kuris leis kairiuosius 
darbininkus į save eiles.

Dabartinis Greeno-Wollo 
šūvis pirmučiausiai atkreip
tas prieš kairiosios Indust
rinės Unijos dėjimąsi prie 
Darbo Federacijos Interna
tional Kailiasiuvių Unijos.

Paskutiniame suvažiavi
me federacinės Kailiasiuvių 
Unijos Toronte buvo nutar
ta jungtis su kairiąja Indu
strine Kailiasiuvių Unija, 
priimant jos narius į fede
racinę uniją su tokiomis tei
sėmis, kokias turi seni pas
tarosios unijos nariai. Bet 
Federacijos valdovai yra 
pasiryžę užkirst tam kelią.

New Yorkan atvažiavęs, 
Darbo Federacijos vice-pre- 
zidentas M. Woll turėjo 
slaptus pasitarimus su D. 
Dubinskiu, prezidentu Tarp
tautinės Moteriškų Drabu
žiu Darbininkų Unijos; su 
Sid. Hillmanu, Amalgamei- 
tų Siuvėju Unijos preziden
tu, ir su M. Zaritskiu, Ke
purninkų Unijos preziden
tu. Tuose pasitarimuose 
jie apdirbinėjo planus kovai 
prieš “raudonuosius” viduj 
unijų ir vijimui šalin komu
nistinių darbininku, norin
čių įstot į Darbo Federaci
jos unijas.

Bet tai jau ne pirmą sykį 
geltonieji Darbo Federaci
jos vadai skelbia karą prieš 
raudonuosius ir liepia loka- 
lams išmest juos iš narių 
tarpo. Iki šiol tie ponai ne
turėjo pasisekimo tokiame 
apsivalyme nuo raudonųjų. 
Neduos tiem kapitalo ber
nam pasekmių ir dabartinis 
jų pasimojimas ištaškyti 
kairiuosius ir tuo būdu su
skaldyti kovojančias darbi
ninkų pajėgas. Nes minios 
pačių Darbo Federacijos ei
linių narių trokšta suvieni
jimo visų kovingų spėkų 
imtynėse už savo būklę.

AUKSO GAMYBOJ SSRS 
PRALENKIA AMERIKĄ

NEW YORK.-—-“Mining 
Journal” rašo, kad 1934 me
tais Sovietų Sąjungoj paga
minta $150,000,000 vertes 
aukso; tai jau daugiau kaip 
Jungtinėse Valstijose.
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Revkaliniai Šaukiasi Pagelbos
Kauno Tvirtovės, IX Forto Revoliucinių 

Politinių Kalinių Padėtis
Mes, baltojo teroro aukos, šaukiamės į 

likusius jus laisvėje, turinčius laisvas 
rankas ir galinčius kovoti prieš baltąjį 
terorą, galinčius padėti mums pasmerk
tiems ilgiems metams fašistinės kator
gos, išrautiems iš jūsų tarpo ir atiduo
tiems žiauriai reakcijai ir dar žiaures
niam kalėjimo režimui, šaukiame bend
romis jėgomis kovoti prieš terorą, prieš 
revoliucinių politinių kalinių kankinimą, 
prieš bendrą mūsų priešą—fašizmą ir ka
pitalą.

Baltojo teroro tvirtovėje, IX forte, 
randamos mes 30 revoliucinių kalinių 
baisiausiose ir nepakenčiamose sąlygose, 
kur gyvi pūvame drėgnose, tiesiog šla
piose, pelėsiais dvokiančiose kamerose. 
Sėdintieji draugai beveik visi nesveiki ir 
serganti, auga reumatų ir širdies liga ir 
tam panašiai.

Ilgesnį laiką pasėdėjus, sveikiausias ir 
patvariausias organizmas čia nusilpsta, 
susibaigia ir galų gale suserga sunkia li
ga, ypatingai reumatu, kuriam bujoti čia 
puikiausios sąlygos, nes kamerose šlapia, 
oras drėgnas, o po kiekvieno lietaus ka
merose randasi ant grindų balos, kurias 
be perstojimo reikia semti. Vakarais ei
nant gulti, “pataline” baisiai būna šlapia, 
į kurią reikia gulti. Ir per visą dieną 
mes sėdime tose kamerose, vaikščioti lei
džia tik apie vieną valandą, nors visą 
dieną kiemas būna laisvas. Ypatingai 
moterų kamera, kuri randasi antrame 
augšte nepaprastai šlapia ir baisi, kurio
je, tikra to žodžio prasme, gamina inva
lidus, kurioje sugrūsta apie 16 draugių, 
tarpe kurių yra sunkiai sergančių, bet, 
neatsižvelgiant į tai, jos laikomos su svei
komis draugėmis, tarp jų randasi jaunų 
draugių, kurioms taip pat gręsia sunkiai 
susirgti.

Kad neduoti ir taip sunkiose materia- 
lėse sąlygose mums mokintis, nuo mūs 
atėmė visas nuosavas knygas, o valdiškų 
jokių žmoniškesnių neduoda. Tokiu bū
du, apart to, kad fašistai stengiasi mus 
suėsti fiziniai, pakirsti mūsų sveikatą, 
kas jiems pavyksta, jie nori ir moralę 
mūsų jėgą sulaužyti, nugalėti mūsų valią, 
bet antras jų puolimas jiems nei kiek ne
siseka ir neduoda jokių vaisių. Nežiū
rint visų žvėriškiausių sąlygų, nežiūrint, 
kad mūsų fizinė jėga diena iš dienos sen
ka, bet moraliai mes esame stiprūs, pasi
ryžę kovoti už palengvinimą mūsų gyve
nimo, jeigu tai galima vadinti gyvenimu, 
kovoti su žiauria reakcija, su teroru ir 
šaukiame visus laisvėj draugus paremti 
mus toje kovoje, organizuoti mūsų gimi
nes, eiti pas inspektorių, pas prokurorą 
protestuoti ir reikalauti, kad būtų panai
kintas forte laikymas revoliucinių politi
nių kalinių, protestuoti prieš kankinimus, 
prieš persekiojimus, ir tą kovą rišti su 
kova už bendrus mūsų tikslus ir bendrą 
idėją, už fašistų valdžios nuvertimą, už 
kapitalo sutriuškinimą, Darbininkų-Vals- 
tiečių ir Kareivių Sovietų valdžios įkūri
mą, Už socializmo pastatymą.

P. Sudanas.
1935-V-30.
IX Fortas.
Šis revoliucinių politinių kankinių at

sišaukimas, parašytas ant papirosų po- 
pieros. Draugai, kurie mums persiuntė, 
pridėjo laiškutį, kuriame tarp kitko 
sako:

“Dėkojam mes jums, draugai, už mate- 
rialę ir moralę pagelbą teiktą mums. Pra
šome padaryti šito laiško kopijas ir pa-

siiį^ į irtttšų liiihtiės laikiįaščįįis.”
Šis draugų atsišaukimas iš Kauno tvir

tovės turi sukrėsti šiurpuliu visus darbi
ninkus. Juk tai.tokios baisios sąlygos, 
kuriose tik viduramžiuose laikydavo ka
linius. Mūsų draugus ir drauges gyvus 
nori supūdyti fašistinė Smetonos valdžia.

)

Visoms kolonijoms yra išsiuntinėta 
blankos rinkimui parašų už revoliucinių 
Lietuvos politinių kalinių sąlygų pageri
nimą ir galutiną jų paliuosavimą. Rin
kite ant jų parašus. Visi, darbininkai ir 
darbininkės, pasirašykite ant jų. Meski
te panieką tiems, kurie atkalbinėja jus 
nuo pasirašymo.

Grigaičio “Logika”
Kada buvo išmestas iš Sovietų Sąjun

gos Komunistų Partijos Jenukidze, tai 
Grigaitis, pasiskolinęs Butkaus “argu
mentą”, suriko, kad “partijos galva su
puvus”. Nors Jenukidze ir nebuvo jokiu 
vadu pačioje partijoje, jis dirbo tik So
vietų valdžioje, o ten dirba didžiuma ne- 
partijinių žmonių, bet Grigaitis jį pada
rė partijos vadu.

Dabar “Naujienų” 142 numeryje jis 
vėl gvoltu šaukia del to, kad Sovietų Uz
bekų Respublikoje laike valymo buvo iš- , 
mesta 26 nuošimčiai partijos narių arba 
perkelta į kandidatus.

Chicagos orakulas nuduoda, kad nesu
pranta ir to, kokis griežtumas ir pasi
šventimas yra reikalingas žmogui, kad 
būti Sovietų Sąjungos komunistų tarpe. 
Sovietų Sąjungoje užtenka to, jeigu ku
ris narys apleidžia savęs apšvietą, nesila- 
vina, neseka gyvenimą, kaip greitai jis 
atsilieka nuo gyvenimo ir tokiam nėra 
partijoj vietos. Bet Grigaičiui visi iš
mesti tai tik tie, kurie “nori pasišildyti 
prie valdžios.” Mat, žmogus spren
džia visus kitus tik pagal save. ; Gri
gaitis net dideliu patriotu virto, “kul
tūros” pranašu ir nešėju ruošiant Vait
kaus skridimą, kuris, kaip jau visiems 
yra žinoma, yra paremtas Grigaičio biz
nio sumetimais, tai ir visus žmones 
sprendžia pagal savo pilvą.

“Darbininkui” Viskas Tinka
So. Bostono kunigų “Darbininkui” vis

kas tinka. Nesenai jis išspausdino žinią, 
būk Ukrainoje sušaudė du nekaltus žmo- • 
nes. Atėjusios žinios iš SSSR parodė, , 
kad tie “nekalti” ir “Darbininko” ap
verkti žmonės buvo žagintojai 14-kos me
tų mergaitės.

Dabar “Darbininkas” su ukvata spaus
dina A. Smitho melus, kuriuos tas gai
valas paskelbė Hearsto didlapiuose apie 
Sovietų Sąjungą. “Darbininko” kuni
gams visi melai tinka, o kitus jie patys 
išgalvoja, kad tik šmeižti darbininkų ir 
valstiečių valdomą kraštą.

T.D.A. Didelis Laimėjimas
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 

atsiekė didelį laimėjimą. Per ilgą laiką 
du Scottsboro jaunuoliai—Haywood Pat
terson ir Clarence Norris buvo laikomi 
mirties kameroje Kilby kalėjime. Da
bar Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas iškovojo ir jie abu vėl grąžinti į ap
skrities kalėjimą Birmingham, kur jie 
bus kartu su kitais Scottsboro jaunuo
liais. . • • ' .

Kada' jie buvo laikomi Kilby' kalėjime, 
tai jie buvo priversti per kelis mėnesius 
laiko miegoti ant cementinių grindų. Ka
lėjimo administracija neprileisdavo Pat- 
tersonui jokios medžiaginės ir piniginės 
pagelbos. Buvo uždrausta net jo moti
nai pasimatyti su juom kalėjime. Bet 
masinis darbininkų spaudimas ir nuola
tinė Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo kova privertė kalėjimo administraci
ją padaryti nusileidimų.

Dabartiniu laiku yra vajus už sukėli
mą Scottsboro jaunuolių bylai $20,000 
fondo, be kurio negalima sėkmingai vesti 
jų bylą. Iki dabar dar gauta į tą fondą 
$6.634, tai labai dar daug stokuoja.

Darbininkų klasė per kelis metus gy
nė, nuo elektros kėdės gelbėjo nieko ne
kaltus Scottsboro negrus jaunuolius, ji 
neapleis juos ir ant toli'a'us.’ Ji sukels 
reikalingą sumą pinigų.

Kodėl “Darbininko” Redaktorius Maitinasi 
Darbininkų Judėjimo Išmatomis?

Ponas Kneižis, So. Bosto
no klerikalų “Darbininko” 
redaktorius, pamylėjo revo
liucinio darbininkų judėji
mo išmatas. Valgo jis jas 
su didžiausiu apetitu ir 
džiaugiasi jų; skanumu. 
Pav., p. Kneižis neatsidžiau
gia Hearstui parsidavusiu 
Andrew Smithu, kuris ka
daise • turėję Komunistų 
Partijos knygutę ir buvo 
nuvykęs Sovietų; Sąjungon. 
Ten jam nepavyko tapti; po
nu. Turėjo dirbti dirbtuvė
je, o tingėjo; buvo darbinin
kų pasmerktas ir išmestas 
iš jų tarpo laukan. Sugrįžęs 
Amerikon už pinigus parsi
davė Hearstui ir dabar loja 
prieš darbininkų tėvynę. Po
nas Kneižis cituoja to su
tvėrimo melus ir nonsensus 
ir jį patį skaito dideliu did
vyriu.

“Darbininke” birželio 18 
d. Kneižis piškina editoria- 
lą, smerkdamas mus, teisin
damas ir girdamas Smithą. 
Metai kiti atgal Smithas 
rašė iš Maskvos ir labai gy
rė tenykštę tvarką, smerkė 
visus šmeižikus. Kneižis sa
ko, kad Smithas turėjęs 
taip .rašyti tada, nes Sovie
tų cenzūra kitokių raštų ne- 
Išleisdavus.. : Betgi Smithas 
galėjo visai nieko nerašyti, 
jeigu jau “tėišybes” cenzū
ra neišleido. Nei pats Smi
thas, nei Kneižis nesako, 
kad Sovietai privertė 'Smi
thą rašyti tuos laiškus, girti 
Sovietų tvarką, smerkti 
šmeižikus ir tt.

Bet, žinoma, su logika, su 
sveiku protu p. Kneižis ne
siskaito. Jis .' mano, kad 
“Darbininko” s k a i t y tojai 
katalikai yra taip tamsūs,, 
kad vis tiek tikės bile kokiai 
kvailystei. Pav., kad ir to
kia nesąmonė. Smithas sa
ko, kad rusai darbininkai 
“tiek išbadėję ir nusilpnė- 
ję, kad neišlaikytų ilges
nės kelionės ir išmirtų.” Tuo 
gi tarpu, šitie “išbadėję ir 
mirštanti” rusai darbininkai 
į kelius metus pastatė tiek 
milžiniškų fabrikų, pritiesė 
tiek geležinkelių ir kelių, 
jog stačiai stebisi visas pa
saulis.

Stebėtina štai kas: “Dar
bininko” redaktorius, kaip 
ir Hearstas, visose savo ti
radose prieš darbininkų tė
vynę, nesurado dar nė vie
no doro,: sąžiniško, pasto
vaus žmogaus parėmimui 
savp kerštingų šeimžtų. 
Priešingai, visi ^doringi. žmo
nės pasakė, kad prie tokių 
Hearstų ir Kneižių jie ne
drįstų dasily tėti net su de
šimties pėdų ilgio pagaliu.

Hearstas ir Kneižis gali 
savo talkininkais gauti tik
tai pačios žemiausios rūšies 
sutvėrimus, darbininkų ju
dėjimo išmatas, tokius, kaip 
Smithas — sutvėrimus, ku
rie yra išstatę save ant par
davimo. Hearstas pinigų tu
ri nupirkti tas išmatas. 
Kneižis gi naudojasi Hears
to laikraščių raštais.

“Darbininko” redaktoriui, 
žinoma, nerūpi teisybė apie 
Sovietų Sąjungą. Jis pats 
yra taip nupuolęs doroje ir 
žmoniškume, kad teisybė

jam degina akis daug karš
čiau, negu baltai įkaitus ge
ležis. Pav., šiomis dienomis 
iš Sovietų Sąjungos sugrį
žo Amerikos darbininkų de
legacija. Visi delegatai vien
balsiai pasmerkė Smithą, 
pareiškė, kad tas sutvėri
mas savo raštuose nė krisle
lio teisybės nepasako. Ar p. 
Kneižis atspausdino nors 
žodį iš darbininkų delegaci
jos pareiškimo? Nieko pa
našaus.

-Tie delegatai, beje, nėra 
komunistai, todėl “Darbi- 
njnko” redaktorius negalėtų 
užmesti jiems vienpusišku
mo, kaip jis visuomet daro, 
kuomet komunistas ką nors 
išsireiškia apie darbininkų 
tėvynę. Du iš tų delegatų 
yra Socialistų Partijos na
riai. Vienas jų gyvena ne
toli So. Bostono, būtent, 
Hector Duprey, iš New Bed
ford, Mass. Jis atstovavo 
United Textile Workers uni
ją. Jeigu Kneižiui rūpėtų 
sužinoti teisybę apie Sovie
tų Sąjungą, jisai galėtų pa
daryti “interview” su dar
bininku Duprey ir pasitei
rautų, kiek teisybės yra 
Andrew Smitho raštuose. 
Bet, pamatysite, Kneižis to 
nepadarys. Tas faktas paro- 

; do, kokio kalibro tas žmo
gus (Kneižis) yra. Jam tik 
rūpi niekinti, šmeižti, keik
ti viską, kas darbininkiška, 
dora, prakilnu ir gražu.

A. B.

ĮVAIRUMAI
žiaurūs Viveriai

Viveriai nedideli žvėriu
kai. Jie turi trumpas kojas, 
smailą snukį ir ilgą nu
smailintą uodegą. Viveriai 
veisiasi Azijoje ir Afrikoje. 
Jie daugiausia nakties me
tu daro puolimus ant ma
žesnių gyvūnų, kuriais ir 
minta. Taip viveriai žvėriu
kai yra labai žiaurūs, bet 
jeigu juos pagauna iš ma
žens, tai prijaukinami prie 
žmogaus.

“Victoria Regia.”
“Victoria Regia” vardu 

vadinami labai keisti aug
menys, kurie auga vande
nyje. Daugiausiai jų yra 
Pietų Amerikoje, Amazon- 
ka upėje. Keistumas šių 
augmenų yra tame, kad jų 
milžiniški lapai auga pana
šūs į' dideles lėkštes. Tie 
lapai skersai turi net po 8 
pėdas, jų kraštai užsiraitę, 
jie gražiai žydi. Kada yra 
padengtas upės pakraštys 
šiais augmenimis, tai žiū
rint į juos atrodo, kad gra
žios spalvuotos lėkštės ant 
vandens išklotos.

Kauno Miestas
Kaunas, dabartinė Lietu

vos sostinė. Kaunas uždėtas 
kada nors v i e n u o 1 iktame 
šimtmetyje. Jis yra ant 
Nemuno upės, prie įpuolan- 
čios į Nemuną Vilijos upės. 
Kaunas pirm karo turėjo 
arįi 100,600 gyventojų, iš 
kurių arti pusę buvo žydai. 
Dabar gyventojų kiekis di
desnis. Caro valdžios išbu-

davota tvirtuma—11 fortų. 
Dabar juose kankina Lietu
vos revoliucinius politinius 
kalinius.

Vilniaus Miestas
Vilniaus miestas yra ant 

Vilijos ir Vileikos upių su
puolimo. Svarbus gelžkelių 
centras. 1914 metais turėjo 
215,000 gyventojų. 1926 me
tais—180,000.

Vilnius senoji Lietuvos 
sostinė. Vilnių ir jo terito
riją lietuviai laikė užėmę 
nuo 10-to šimtmečio. Pirmu 
kartu istorijoje Vilnius, kai
po tvirtuma, minimas 1128 
metais. Perkūno dievas sto
vėjo ant kąlno už Vilijos 
upės, kurį Jagela sugriovė 
1387 metais. Gedeminas 
1323 metais apleido Trakus 
ir Vilniuje įsteigė savo sos
tinę. Pirmiaus Vilnius pri
klausė prie baltrusių Mins
ko ir Lydos kraštų. 1588 
metais Vilniuje buvo baisus 
žmonių mirimas. 1610 me
tais kare tarpe Lenkijos ir 
Rusijos Vilnius sudegintas. 
1655 metais rusai paėmė 
Vilnių. 1702 ir 1706 metais 
švedai buvo užėmę miestą. 
1788 metais vėl rusai užėmė 
Vilnių ir 1795 metais pri
jungė prie Rusijos.

Revoliucinis d a r b ininkų 
judėjimas Vilniuje prasidė
jo 1880 metais. Sekančiais 
metais buvo apvaikščiota 
Pirmoji Gegužės. Vilniuje 
veikė, savo laiku, Tiško ir 
Deržinskis. Ten dirbo ir 
menševikų vadas Martovas. 
1902 metais Vilniaus darbi
ninkas Lekertas šovė į gu
bernatorių Von Valių.

1915 metais užėmė vokie
čiai. 1919 metais įsisteigė 
Vilniaus Sovietas, kuris po 
kelių mėnesių buvo nuvers
tas Lenkijos, Vokietijos ir 
Lietuvos baltagvardiečių jė

gomis. 1920 metais Želigovs
kis užėmė Vilnių ir po šiai 
dienai jis yra lenkų ranko
se.

kas.

ŠYPSENŲS
Pamuštas Antakis

“Na, kas tau taip antakį 
pamuše?”

“Karvė su uodega.”
“Aš netikiu!”
“Taip, taip, draugutl. Man 

nepatiko tas amžinas šmigo- 
jimas po nosia laike melži
mo, tad aš pririšau jai prie 
galo uodegos plytą.”

Pamokslas apie Pragarą
“Kaip tau, kūma, patiko 

to jauno kunigučio pamoks
las apie pragarą?”

“Ką jis žino,” abejoja pa
klaustoji. “Aš jį pažįstu 
nuo mažo vaiko, o jis taip 
pasakoja, lyg būtų gimęs ir 
augęs pragare.

Surinko Juozas šilingas.

Pittsburgh, Pa.
Laimėjimų Balius

Subatoj, birželio 22, Liet. 
Darb. Svetainėj, 1322 Rceds- 
dale St., N. S. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga prie darų 
25c, išanksto 15 centų. Gera 
orkestrą šokiams. Bus įvairių 
pamarginimų. Bus laimėjimai 
gerų dovanų. Pelnas naudai 
darbininkų judėjimo. Laimėji
mų tikietukai išanksto parda
vinėjami. Įžanga tiems, kurie 
turės laimėjimo tikietukus, 
kainuos tiktai 15 centų. Tad 
visi išanksto kviečiami įsigyti 
laimėjimo tikietukus. Rengia 
K. P. Lietuvių Biuras ir kvie
čia visus skaitlingai dalyvauti. 
Visi pasižymėkite birželio 22 
dieną, šiame parengime turė
sime svečių ir iš tolimesnių ko
lonijų.

Kviečia visus,
Rengimo Komitetas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2*7964 ■

DARBININKŲ 
SVEIKATA

IŠBERIA KRUPAI

Drauge gydytojau, atsakyki
te ir man per mūsų “Laisvę”, 
dėl mano žmonos negaliavi- 
mų.

Mano moteris yra apie 30 
metų amžiaus. Ji senai jau tu
ri sunkumą gerklėje—kosti su 
skrepliais, ir jai paskauda kar
tais dešinį šoną. Dabar gi jau 
pradėjo niežėti kūno dalis, 
šlaunis ir toliau, šonus, ir po 
kasymo tuoj jai iššoka baltos 
bandos, didumo iki galo pirš
to. Lygiai kai Lietuvoj pasi
taiko, išsidilginus gailiomis 
dilgėmis—notrėmis arba su
kandžiojus širšėms.

Atsakymas
Paprastai tokių atsitikimų 

pamate esti penhažai kalkių 
organizme. Kad atpildžius tą 
svarbų trūkumą, Jūsų žmona 
privalo vartoti paprastą, nesu
gadintą, naturalį maistą. 
Ypač tokį, kame yra daug 
kalkių. Pienas, sūris, varškė, 
kiaušinio tryniai, kopūstai, žir
niai, pupos, lyšiai (lentils), 
riešutai, morkvos, ropės, ridi
kai, grieščiai (grūčkai, sieti
niai), burokai, apelsinai, citri
nos, ananasai (pineapple), 
špinatas, čieli javiniai grūdai 
arba iš viso grūdo gaminti 
valgiai, daktiliai bei finikai 
(dates), figos, slyvos ir t.t.

Be to,’ tegul ji vartoja pieno

kalkių, Calcium lactate, 10 
grs., 1OO tablets, po vieną, o 
už savaitės ir po dvi tableti, 
sutrintas, su vandeniu, po val
gymo, per keletą mėnesių. Ko
kį mėnesį perleidus, tegul ir 
vėl taipo pat vartoja.

Kad kalkės geriau pasilai
kytų organizme, reikia jai 
ir žuvų kepenų aliejaus, 
Cod liver oil, po šaūkštą-kįtą 
po valgio, šviežias žuvų alie
jus yra visai lengva priimti. 
Laikykite šaltai, šaldytuve. 
Kitaip jis sugenda, surūgsta ir 
pasidaro labai aitrus, negar
dus ir sunkus viduriams. Bet 
šviežias, šaltai laikomas žuvų 
aliejus yra visai malonus daik
tas. Geras maistas, ne vais
tas.

Ir tegul Jūsų žmonutė gero
kai šildosi ant saules, visai 
nuoga arba pusnuogė, lauke 
kur, ant stogo arba ir pro at
darą langą.

lodo tinktūros ir jai, kaip ir 
visiems, reikia; po lašą kas 
pora, kas trejetas dienų.

Tie krupai—angliškai hives, 
moksliškai urticaria, vis daž
niau užeina nuo kokio ypatin
go valgio, kaip braškės 
(strauberries), k i a u t v a rlės, 
tūlos rūkščiosios uogos—spal
genos (spanguolės, cranber
ries), rabarborai (rhubarb). 
Tokių daiktų geriau visai ne
vartoti.
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ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Here is the new sport club that has just been opened in Moscow 
for workers of the Aviakhin airplane factory. In other lands the 
bosses are the only people who get chibs like this—but in the So
viet Union it’s the workers who get the breaks.

Brooklyn, N. Y., Friday, June 21, 193S

i:

A NEW SPORT CLUB—FOR WORKERS

YCL APPEALS TO YPSL FOR 
UNITED ACTION TO 

SAVE HERNDON
NEW YORK (YNS)-Aware 

. of the imperative need for 
mass action to save Angelo 
Herndon from a 20 year sen
tence on a southern chain
gang, the National Executive 
Committee of the Young Com
munist League has appealed 
to the Nat’l Executive Com
mittee of the Young Peoples 
Socialist League for joint ac
tion in this regard. No reply 
has been received to date.

The yawning jaws of a southern 
hell-hole are threatening to engulf 
this heroic young Negro fighter, 
victim of a most outrageous frame- 
up. Only the immediate protest on 
the part of the entire workingclass 
of the United States can ensure his 
freedom.

To the American youth in particu
lar falls the duty of swelling the vol
ume of protest into a thunderous 
roar. Each and every young Ameri
can workers, farmer and student, 
must realize that the indictment oi 
Herndon by the Georgia Courts, and 
subsequent endorsement of this sen
tence by the U. S. Supreme Court 
will be the signal for further fascist 
attacks upon the working class. 
Young Communists and Young So
cialists, should immediately act to 
mobilize the youth of America be
hind the Herndon defense.

The American Youth Congress has 
already started a campaign to flood 
the Supreme Court with thousands 
of postcards. This campaign must 
receive the support of youth every
where. Herndon, symbol of the 
struggle of the Negro youth for li
beration, MUST BE FREED.

Ballot Returns Show 
Johnnie is Leading

Brooklyn, N. Y. — The first 
wave of ballot returns shows 
Johnnie Orman leading the 
rest of the Soviet Union nomi
nees. He has twice as many 
votes as Jennie Mureika, who 
is second. Frank Witkus is

DUTCH COMMUNIST YOUTH third and Bertha Fulton, 4th. 
MAKING GOOD PROGRESS The standing of the rest of the 

delegates is as follows: Kay 
Augulis, fifth; Joe Papp, sixth 
and John Stasulis, seventh.

Many ballots have not been 
Returned as yet and all youth 
branches and choruses are urged to 
attend to this matter at once. All 
votes must be in the National Youth 
Committee’s office not later than 
June 30th.

This means that those youth 
branches or choruses holding_ the 
ballots should have their membership 
cast their votes at the earliest pos-

AMSTERDAM—The Young Com
munist League in Amsterdam has 
carried out a 25 day propaganda 
campaign for its newspaper “The 
Young Worker”, and for the recruit
ing of new members. The campaign 
has been eminently successful.

In Amsterdam the number of sub
scribers to the paper has been in
creased to 1,700, and 100 new mem
bers have been recruited into the 
YCL. Th whole organization of the 
YCL has been activized.

The campaign was concluded in 
Amsterdam by a crowded youth 
meeting. The YCL has also been v----- r—
activized in a number of other plac-1 sible opportunity. Don’t wait another

,es. day! Send them in today!

Entries in IDS Nat. 
Softball Tournament

Teams which have already 
entered the National LDS 
Softball Tournament are just 
eager to begin this, the largest 
sports tournament that thd Na
tional Sports Committee ever 
sponsored.

This anxiety is alright but 
we must not forget that each 
and every district should not 
start playing as soon as a few 
teams in their particular vici
nity have entered the tourney. 
The important task of the dis-

LOWER ANTRACITE YOUTH MOBILIZING 
BIG RALLY AGAINST WAR ANO FASCISM

SHENANDOAH, Pa.—The youth and adults in the territory 
between Shenandoah and Pottsville are energetically prepar
ing for the Rally Against War and Fascism at White City 
Park this Sunday, June 23rd.

Youth in schools and in.
churches are being approach- Į SOVIET UNION SPRING 
ed and are urged to show 
their determination to smash 
the hydra-headed monster of 
war and fascism before it can 
actually raise its heads to de
stroy peace and “democracy” 
completely in the United 
States.

Workingclass organisations are 
making all efforts to attract a large 
crowd to the White City Park. The 
radio, local press, leaflets and post
ers are advertising this rally, while 
people who were somewhat hostile 
to the workingclass movement be
fore are now working together with 
the United Front Committee and 
Lithuanian organizations sponsoring 
the rally because they see that war

(Continued on Page 2)

MOSCOW, USSR:—According 
the data now available, by May 25th, 
86,744,000 hectares had already been 
sown with summer grain in the So
viet Union. This is almost six mil
lion hectares more than the same 
time last year.

With this the total plan is fuh 
filled up to 95.5%. The collective 
farms have already sown 8 million 
hectares more than last year. In 
spite of the late spring, this year’s 
sowing work will be completed con- 

j siderably earlier than last year’s.
At the present time it is only in 

the northern provinces and a part 
of Siberia that sowing is still go
ing on. This year promises a good 
harvest. Collective work, and col
lective farming agronomical technics, 
have been able to give graphic 
proof of their enourmous advantages 
over the individual farm—every
where the vast fields of ’ 
tive farms may be seen 
well-sprouted wheat, rye 
grain.

The best barometer of 
lent harvest prospects is 
fall of the market price of grain. 
The collective farmers are convinc
ed that they have a good harvest 
in prospect.

R. 0. T. C. UNITS TO BE 
ESTABLISHED IN SCHOOLS

WASHINGTON, D. C.-VThe War 
Department Appropriation Bill for 
1936, passed last month by Congress 
and signed by Roosevelt, carries the 
unprecedented peace-time total of 
$401,998479.00. . It includes a mib’on 
dollar increase for the Reserve Offi
cers Training Corps, new units of 
which will be established in high 
schools and colleges,

About two-thirds of the New R.O. 
T.C. units will operate on a compul
sory basis. They will place under 
the tutelage of the War Depart
ment instructors from 30,000 to 60,- 
000 young students in addition to the 

1148,000 already enrolled in the R.O.
I T.C. military units.

■ |s.

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

Authorities Try to 
Deny AYC Right 

to Use Audit
Detroit, Mich. — Inspired 

undoubtedly by reactionary in
terests, the Detroit Board of 
Education is attempting to de
ny the Second American Youth 
Congress the right to use the 
auditorium of Cass Tech. High 
School for its convention on 
the grounds that the organiza
tion is irresponsible.

The Committee of ’76 -—the 
arrangements committee for 
the Congress—pro testingamus 
action, has issued an appeal 
for support in its fight to get 
the auditorium. Enthusiastic 
response has greeted this ap
peal from organizations and 
individuals to send protests to the 
Detroit of Education against their 
decision, 
raining 
country.

Legal 
Board has been started to obtain the 
auditorium and trial will be held to
morrow morning, 9:30, in the Wayne 
County Circuit Court.
CREDENTIALS POUR IN FROM 

ALL OVER '
*

Credentials are pouring in from all 
parts of the country. From Califor
nia to Maine, Florida to Washing
ton—youth -organizations are sending 
delegates to this, the broadest and 
most representative of all youth 
Congresses ever undertaken in the 
United States.

More than 2,000 credentials have 
been received to date and more are 
expected. Send your credentials as 
soon as possible.

Lithuanian youth delegates to the 
Lithuanian Congress Against War 
and Fascism should make arrange
ments with the organization or youth 
branch that they will represent so 
that it will be possible for them to 
attend the American Youth •‘Congress 
in Detroit, also.

Liths All Over U. S 
Prepare for Congress

All over the United States 
Lithuanian organizations 
electing delegates to the 
uanian Congress Against 
and Fascism, which will 
vene in Cleveland June 30. and 
July 1st.

A large representation made 
up of delegates from youth 
branches and other organiza
tions is expected at the youth 
session of this congress.

The two ominous problems that 
are facing the youth and all workers 
today are war and fascism. The 
workers must not wait to see their 
sons, brothers and friends thrown 
into the seething couldron of hell 
that the bosses are stirring up. Let 
us all fight against the repetition 
of the 1914 episode. Help the politi
cal prisoners in Lithuania. All eyes 
turn ’ *
July

to Cleveland on June $0. and 
1st.

•Ik.; "•••' .J
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NAT. YCL SEC. EXPLAINS ROLE OF THE CCC CAMPS
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lost the first game, 8-0.
box score:
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second game was a thrilling 
inning battle. After the first 
in which Bridgeport collected

•w

Comradely, 
Frank Witkus.

Suppressionof 
Academic Freedom

Dean Rapplye’s statement support
ed by the affidavits of seven stu
dents, that “big money interests” 
forced him to expel six students, 
three technicians, and two instruct
ors from the Columbia University 
Medical Center, since May 18, throws 
light on the wave of suppression by 
school and college administrations 
throughout the country.

Spurred by the ; Hearst anti-red 
campaign and the charge by Wal
green that his niece was subjected 
to “communistic influence” at Chi
cago University, the Illonois /State 
Senate has begun an investigation 

’of the institution. This campaign 
has spread to Renssalaer Polytech
nic Institute, where one of its fore
most professors, Granville Hicks, was 
dismissed.

In New Jersey, when the firing of 
Dr. Bergel from Rutgers University 
for his anti-Nazi views was ques
tioned, Dr. Hauptmann, head of the 
German Department, admitted that 
he had communicated with Goebbels, 
German Minister of Propaganda, 
for material for “cultural propagan
da” to be sent all over the United 
States, and that he had slapped a 

. girl for expressing her anti-Nazi 
views. Teachers testified that Nazi 
literature had been disseminated at 
the college.

At Bryn Mawr College, the Sum
mer School for Working Women, 
which had been part of the college 
for 14 years, has suddenly been re
moved from the campus at the in
stigation . of the Board of Directors. 
The dropping of Dr. Winslow N. 
Hallet of Cedar Crest College, Allen
town, Pa., for his pro-labor views, 
and the request for’ an investigation 
of Howard College by Congressman 
Mitchell indicated the nation-wide 
trend to suppress academic freedom.

In New York City, six Hunter Col
lege students have been outed by 
President Colligan for their acti
vity in the Anti-War Strike of April 
12. The National Student League 
and the United Parents Association 
have protested to the Board of Edu
cation against the blacklisting of 
student participants in the April 12 
strike at Abraham Lincoln, New Ut- 
recht? and Clinton High Schools. At 
Morris High School seven members 
of the school-paper staff have been 
dropped for their anti-war activities.

At Valhalla, N. Y., two teachers 
were dismissed for organizing a 

' teachers’ union. The students went 
on strike and 300 parents demand
ed the reinstatement of the teachers.

Anthracite Youth Mobilize 
Against Wai* and Fascism
and fascism hits almost all of the 
population, excluding only the big 
capitalists who increase their prof
its tremendously during the reign 
of these two evils.

The time is ripe in Schuylkill 
County for such a rally. People be
gin to see that fascism’s seeds are 
here. They saw the strikers here 
get clubbed by the forces of the go
vernment. They see attempts to 
break the coal bootleggers organiza
tions through injunctions, etc.

Who. has not heard of the infa
mous injunction' on the striking min
ers near Wilkes-Barre, where practi
cally all civil and constitutional rights 
were revoked.

Will we see such things in Schyl- 
klll County?

Assuredly, yes—if we do not 
fight against the growth of fascism. 
Attend the rally yourself and let 
your friends and fellow workers 
know about it. They, too, will want 
to join you. at the park.

Paul Reid, National Executive se
cretary of the League Against War 
and Fascism, will be one of the 
speakers. Harry Reid, New York 
organizer of the League Against 
War and Fascism will also speak. 
Anthony Bimba will be the Lithua
nian speaker for the rally.

The Shenandoah Lyros Chorus and 
the Miners Quartette will fill out the 
musical program.

Two orchestras are going to fur
nish music fpr dancing. .One orches
tra will playįfrom 1:80 to 5:80' P. M., 

which tnpe the speeches will be- 
; and then Paul Rebel's WEZL or- 

ug fTton 8:00 till late.

BINGHAMTON ORGANIZES 
YOUTH CHORUS

The Aušros Chorus of Binghamton 
has finally organized a youth cho
rus. After a struggle of two years 
we got started.

We had a young lady with a bit 
of experience as our chorus teacher. 
She was a member of the Lithua
nian Church Choir also. When the 
priest found out that she was lead
ing our chorus, he put his thumbs 
down.

After a few practices later, our 
teacher, Miss Anna Kazlauskas, sent 
in her resignation. She gave no rea
son for her resignation but stated 
that if she knew that there were so 
many complications connected in 
teaching us, she would not have 
started.

This just shows what power the 
Binghamton priest has. It is now 
up to us to break this power of his.

At our last rehearsal we cast bal
lots for the Soviet Union delegate. 
It is our wish that within a couple

New Haven Wins Two Games From Bridgeport 
In Start of Connecticut League

Sunday at West Haven, two 
league games were played 
between New Haven and 
Bridgeport. The first game 
found New Haven completely 
off form and together with 
the fact that four regulars 
were not in the line-up, they

FRESH ARRESTS FOR 
PROPAGANDA IN FINLAND

HELSINGFORS. — m the course 
of the past month, the political police 
have arrested 90 working men and 
women in different parts of Finland 
for “preparing to commit high trea
son.”

The police assert that the arrested 
persons have worked for the illegal 
Communist Party. x

The preliminary inquiry has now 
been closed, and the trial is to be 
held towards the end of this month, 
before the High Court at Obo.

CONDITIONS FORCE 
YOUTH TO REBEL 

Shortly after the inauguration 
Roosevelt, a bill for the creation 
the Civilian Conservation Corps was 
carried in the United States Con
gress. Within a period of a few 
months, some 250,000 youth were ga
thered together in camps throughout 
the nation.

The youth looked upon the camps 
as a temporary solution to the prob
lem of unemployment and as a va
cation with pay. However, before 
many months had passed, a wave of 
struggle 
created C.C.C. camps, 
struggle 
camp.

The struggles were in 
a spontaneous character, 
of various forms. First, mass de
sertions—from July to September, 
1933, from 80,000 to 100,000 desert
ed the C.C.C. camps. Secondly, they 
took the form of mass protests and 
demonstrations within the- camps, 
even reaching the point of physical 
clashes with the officers. And third
ly, the most important form was the 
strike struggle, boys refusing to go 
to work unless their demands were 
granted.

The issues around which these 
struggles developed were,, first,, the 
poor food’ conditions. The boys were 
forced to live in the main on canned 

Secondly, the housing condi- W Wly campijHOot We i

of years we can organize our youth 
ranks strong enough so that we 
would have a Binghamton delegate 
at similiar electeions.

Our purpose this winter will be 
to build up our workingclass youth 
ranks. If we get started with sports 
we could gradually get a large group. 
The only trouble now is that we have 
to get some leaders.

Correspondent

Bloody Conflicts Between 
Spanish Workers & Fascists

MADRID, Spain. — In Zaragoza 
bloody conflicts have arisen around 
the sales of the fascist newspaper 
“Arriba.”

Unarmed worker approaching a 
group of vendors of the paper were 
attacked by these with rubber batons. 
One fascist fired a number of shots 
at the workers and a woman stand
ing near was seriously injured. A 
young woman and a girl were in
jured by baton blows.

On, the same day young fascists 
fired a number of shots into a group 
of young workers.

B 
NH

The 
eleven 
inning 
two runs, New Haven buckled down, 
giving Bridgeport a row of goose 
eggs for the next ten innings. A run 
in the fourth and fifth tied the 
score for New Haven and the next 
five innings were also goose egg af
fairs although both teams were in 
scoring positions more than once. 
Came the fateful eleventh: Bridge
port was retired one-two-three. J. 
White first man for N. H. singles; 
V. Latvis flies out; V. Alleshunas 
hits for a two base single advancing 
J. White to third; J. Stokonis flies 
out; two outs, man on second and 
3rd, B. Medley at bat: hits to short
stop, J. White scores while Med
ley reaches first on an error by first 
baseman, J. Mack, who failed to have 
his foot on the base when he received 
the ball, an absolute put-out had he

(Continued on page 3)

not have a permanent ^lace to rest 
their heads at night. Thirdly, re
volts developed around W’orking con
ditions. The boys who went to the 
camps did not expect to work from 
eight to nine hours a day. They con
sidered it more op/'less of a spree. 
From the beginning, the army, which 
had been placed in charge, attempt
ed to institute severe discipline and 
to organize the labor of the youth. 
And in the struggle for discipline in 
the first year, 1933-34, there devel
oped strong antagonism between the 
majority of' the boys and their of
ficers, and numerous struggles took 
place.

The struggle against discipline.not 
alone reflected itself in the struggle 
against labor conditions, but also 
against the plan to militarize the 
youth. The boys refused to accept 
militarization, to accept the authority 
of i the army officers as final and 
binding upon them. Where clauses 
were introduced pledging readiness 
to defend the country, the youth in 
the camps protested against these 
and succeeded in defeating them.

The fourth issue was the issue 
of Negro discrimination which was 
prevalent in the early camps and 
which still is prevalent, .except in 
a different form. The Negro camps 
were led and are led today bysouth- 
ern white officers. ... Ih the, early 
camps there were Negro and white 
boys side by. side, though they were 
divided according .tp companies, but 
the Negro youth got the worst, food 
and conditions. , However, there de-

Dear Comrade Editor:
The Newark LoDeStars are work

ing diligently in the fight against 
war and fascism.

We realize that these two menac
ing twins have already taken shape 
in the belly of degenerate capita
lism. We, also, are aware of the 2 
congresses against war and fascism 
which are to take place in Cleveland 
and Detroit—the Lithuanian Cong
ress and the Second American Youth 
Congress, respectively. Therefore, we 
support these congreses morally and 
with delegates.

The LoDeStars have elected Al
dona Yuodeska and myself to go to 
Cleveland. Feeling that we ought to 
be present at the American Youth 
Congress too, I volunteered to go to 
Detroit at my own expense if the 
club permitted me to represent it. 
The membership agreed that I do.

In order to raise the necessary fi
nances, the LoDeStars are holding a 
Package and Card Party with music 
and refreshments.

DISCONTENT INCREASES 
AMONG STORM TROOPERS

BERLIN, Ger. — The Berlin cor
respondent of the “Pravda” reports: • 
The introduction of general conscrip
tion, and the impending calling up 
of the first recruits, force the fascist 
government to accelerate the dis
banding of the Storm Troops. This 
is however not passing off so 
smoothly. Discontent is fermenting 
among the Storm Troops.

On June 4th there were stormy 
scenes in the various Storm Troop 
headquarters. The orders just issued 
by the Berlin-Brandenburg head
quarters, reducing the Storm Troops 
even further and limiting the mili
tary drill of the still existing de
tachments to once a week, were the 
subject of lively discussion among 
the storm troopers. It is proposed 
that the, disbanded troops should join 
the sports and other organizations 
of the National Socialist Party.

A number of Storm Troop meeting 
places have been closed by the po
lice, allegedly in order to stop the 
“moral disruption” observable in the 
Storm Troops.

around the issue <?z Negro discrimi
nation. The youth felt their com
mon unity in the camps and. their 
common antagonism to the officers.

One important struggle that de
veloped in a Negro camp which is 
symptomatic of other struggles, is 
on in Tuscaloosa, where 200 boys 
went on strike against their south
ern white officers, where the militia 
was called out against them, where 
they fought with bricks and 
and where a YCL’er and 
others were driven into the 
and threatened with lynching, 
were other similiar events 
instance a camp in Gettysburg where 
the boys applied a torch to the camp , 
and burned it down to the ground.

This wave of struggle which swept 
the camps in the early months, to
gether with the pressure from the 
outside, resulted in a change of tac
tics on the part of the government. 
They found it impossible to carry 
through the process of the militari
zation ,of the camps at the tempo 
they had first thought possible. They 
realized it was necessary to carry 
it through.at a slower pace and se
condly, in order to do that, to give 
definite concessions to the boys.

This change of policy took the fol
lowing form. Concessions were gi
ven in' the nature of better food, 4 
and the allotment for food rose to 
27 cents a day. The government be- . 
gan to weed out the graft within 
the individual camps and also be
gan to remove certain officers who 
didn't apply themselves correctly and 
brought about the greatest resent- 
ment. They began' to. MM jfbcrefc* iMž.įT

(Continue on pa$e 4)
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Spirit of the Times
BY rioRE

N. H. WINS TWO GAMES 
AT START OF LEAGUE

We were going to eat in Bickford’s 
cafeteria the other night when we 
discovered that it was picketed. Two 
very energetic and determined girls 
were walking up and down in front 
of its big plate glass windows. We 
greeted the girls warmly and then 
decided spontaneously to interview 
the manager.

The manager came forth smiling to 
meet uš.

We saw the pickets out front and 
since we had planned to eat here we 
want to know why they are there?” 

^Bylvia was in a good mood to have 
it out with the manager.

The manager’s face beamed. “Why 
certainly, I will tell you. We like 
people to take an interest in our 
management.” His voice became loud 
enough for the entire place to hear 
him. The few customers who were 
eating could also listen indirectly to 
the story and understand it.

As we talked, we read the sign 
that Bickford’s had posted. “We pay 
union wages, oui- workers work eight 
hours a day....”

“That’s a lie,” Jack burpted Out.
The manager was prepared for any 

controversy. “What’s a lie?”
“That eight hour a day business. 

I worked for Bickford’s for three 
weeks and I worked for thirteen 
hours many a time like a dog and 
got paid only for eight.” The people 
in the cafeteria were at attention, 
for Jack’s voice had timber in it. He 
felt that this was the time to air 
his grievances against the company 
for which he had worked when he 
was “green”, a boy from out west. 
Now he understood why the manage
ment hired out of town boys so 
quickly.

“Are' you sure of that? What 
were you paid?” The manager’s 
voice dropped. This was not news 
that he especially wanted his few 
faithful customers to hear. Some 
people could be nuisances.

“Fourteen dollars a week and 
meals a day. That’s what I got paid. 
Now do you believe me?”

“I’ve worked twelve years for this 
place, and I never heard of a thing 
like that, happening.” His voice and 
eyes betrayed him.

“Then if all you say in this sign 
is true, Sylvia interrupted, “why the 
picketing?”

The manager turned quickly to
ward her. That was what he want
ed to get at. “Those people out there 
don’t even belong to the place. We 
were supposed to be scandalized at 
such a procedure on the part of the 
pickets.” 7

“A bunch down town were just 
waiting for a chance to get at us. 
We fired a boy the other day and 
he went, down to their quarters and 
lodged a complaint. Then they set 
up this picket line.” He became con
fidential. “I bet where you people 
work you don’t have a union, and if 
you do, the management doesn’t know 
about it. A union isn’t a good thing 
anyway.”
“That’s all you know about it,” this 

was our chance. “Of course it isn’t 
good for the management, it is 
afraid of organized labor. For the 
workers it is their only weapon and 
the sooner they find that out, the 
better for them.”

“It’s a racket,” the manager stub
bornly insisted. “The union eats up 
half a week’s salary in dues. It’s 
the spirit of the times. Strikes and 
pickets. You can’t walk down any 
street in New York any more unless 
you bump into one of the other. 
It’s getting awful. That’s not the 
way to do things. Let a union get 
into, this place it ceases to be Bick
ford’s anymore. Mr. Bickford is a ----- o -------- ----- -----
nice old gentleman. He is willing nic Sunday, June 9th, but were dis- 
to listen to anything a worker has to t appointed because the weather man 
say. If it helps business, he will see ■ promised rain—and did it rain! I’ll 

<jthat is is quickly attended to.” say. It seems that our chorus was
“Apd for his pains be fired,” we '.struck with bad luck and were “rain- 

added. “We happen to be union; ed in” on their first attempt to have 
members and what you say doesn’t ' ‘ " " ’ ’ ' ‘ ’
go with us. We are going to agi
tate the neople until you take back 
that boy you fired.” %

The manager was getting irritated. 
The few customers that were strag
gling in picked up their trays, em
barrassment plainly written on their 
faces. The workers worked silently 
and mechanically. They tried to pre
tend that “all was right' with the 
world.”- Behind each of them we 
could' sense their smothering resent
ment It is not a pleasant task to 
be a “scab.”

When we eventually walked out, 
the thanked up. In
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done so. The score: 
123456789 10 11
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The deciding game will be played 
in the near future.

A new team has joined our league, 
the Russian Youth Club of New Ha
ven. Schedules will immediately be 
sent them, New Haven playing the 
first game.

Tennis has already gotten under 
way; in the men’s singles A. Pic- 
kall defeated V. Latvis 6-3, 6-0; J. 
Latvis also defeated V. Latvis 6-3, 
3-6, 6-0. One match was played in 
the girl’s singles: B. White defeating 
A. Montwilus 6-3,6-0. In the mixed 
doubles J. Latvis and Anne Montwi
lus defeated V. Latvis and Bertha 
White in two straight sets, 6-3, 6-0. 
Only a few more games to be played 
before ranking of the players will be 
published.

Candidates for track have signed 
up and by next week Coach Aleksa 
hopes to have training begin in pre- 
£ arat ion for the district meet to be 

eld in the fall.

The chorus was very well received 
by the audiences at the Hall Friday 
and at the district picnic Sunday. 
New Haven LDS chorus is finding 
its stride and at the rate they have 
been performing, they will lead the 
choruses of Connecticut in both quan
tity and vocal ability.

An outing has been planned for 
Sunday at Nellie’s cottage at West 
Lake. Returning from the baseball 
game at Waterbury the boys are re
quested to join the girls at the cot
tage to dance, sing, swim and eat 
until a late hour before reluctantly 
wending home, tired but happy.

More n—t w—k.

Cleve. Youth Br. To Hold 
Picnic And Track Meet

PageThret

TWO DAY PICNIC IN 
SO. BOSTON, MASS.

Movie Review
An outstanding event of 

nic season in Massachusetts 
duled for tomorrow and 
June 22 and 23rd, at Grange Park, 
Bridgewater. Everyone is invited to 
attend this picnic which is given by 
the So. Boston 
these two days, 
the attractions 
nite—clam bake, 
dancing to John 
orchestra. Admission free. Plenty of 
refreshments and sparkling bever
ages in a modern large “beerorium.”

Sunday — all day — clam bake 
and all kinds of eats and drinks. An 
interesting musical program is also 
offered. Your friends are. coming, 
so come and meet them. —O, we al
most forgot. There are large recrea
tion grounds foi’ the “sporty”, so 
there will be plenty to do for every
one.

Buses will leave the club, 376 
Broadway, So. Boston, Saturday at 
7:00 P. M. and Sunday at 11.00 A. 
M. Bus tickets are on sale now and 
the price for round trip is only 70 
cents. Get your tickets in advance 
from chorus members.

Don’t miss this gala festival of 
fun. There has never been an affair 
like iit.

the pic- 
is sche- 
Sunday,

Laisve Chorus on 
Here are some of 
offered. Saturday 

barbecue and check 
Matty’s seven piece

Committee.

ATTENTION AIL ALPMS 
CHORUSES OF MASS.

The Choruses of Massachusetts i _ 4Lrt a

THE BLACK FURY
The Black Fury is certainly an 

apt name for the picture in my 
opinion. It is a long time since a 
“movie” has created such intense 
feeling of hatred as this one did.. 
Paul Muni’s great talents are very 
cleverly used to mislead the work
ers as tp the true role of the Uni-, 
ted Mine Workers Union (a left 
union) in the miner’s strikes.

The picture portrays in a very 
dramatic way that the U.M.W.U. was 
created by racketeers for the purpose 
of making money. These racketeers 
belong to a Company which hires 
out thugs as coal and iron police. 
They send their agent to the mines 
for the purpose of creating distur
bances among the workers. The 
agent is very- fortunate in finding 
a worker at the meeting of the Fe
derated Miners Union who has great 
influence with the miners because of 
his attractive personality. This work
er is John Radek, acted by Paul Mu
ni. John Radek has been drinking 
heavily because his sweetheart ran 
away. He enters the meeting and 
yells. “We must fight!”. The ‘dumb* 
workers take up the cry and thus 
is born the U.M.W.U.. The split in 
the ranks of the Federated Mine 
Workers Union causes disturbance 
at the mine the next morning when 
the split off members try to enter 
the mine. This leads to the calling 
of the strike.

John Radek our drunken hero, is 
elected president of the .new union. 
The strike struggles are fierce. and 
long drawn out. Finally, the miners 
are evicted from their holies and are 
starving. In the meantime our hero 
is beat up while trying to avenge 
the death of his friend who was at
tacked by the coal and iron police. 
While lying in the hospital he hears 
talk of the strikers giving up and go
ing back to work. He decides that 
this must be prevented at all cost.

Rising from a sick bed, Paul Mu
ni rushes to the mine where with

The Choruses oi Massachusetts are 
all invited to participate in the “Lai
sve” picnic on July 4th. The ALPMS 
Sports Committee has been asked to 
take charge of the sports end of the 
program. There will be wrestling 
boxing, swimming races, volley ball, 
track meets, rope pulling, and base
ball. The choruses are asked to en
ter all their possibilities for the 
sports program.

If any . chorus has a baseball or a 
volley ball team please let us know įhe helpofhls SWCetheart he fixes 
?s a0,0)11 ri P°®8ible. The Worces- dynamite so that he can blow te; Aldo Chorus has a boys and girls | lh» mi He explodes part of 
volley ball teams and are ready to|it‘ mal[in way for negotiation with 
take on any team that comes along.' h b į Because the mine own-

As head of the sports committee,! interested in saving their
I would like all Choruses to take part t they accede to the workers

'■?“ '.'“‘r“ r’VflT"” ” -h! demands. The strike is won throughlife in this July 4th picnic.. The sue- th ff t f single man. On the
Hail! Hail! the gang’s all hereljn the sports program and put real9 At VU.* . . The sue

cessful outcome of this picnic’s sports “kertami aU Ve'mMs'artion'shown
Where? At the big picnic of the 
Cleveland LDS youth branches. A 
baseball game and a track meet will 
be the attractions of the day.

All entrants in the track meet will 
have to wear the regulation gym 
suits, or otherwise they will not be 
able to participate. (Thisf to out
side youth who wish to participate).

The events arranged are as fol
lows: high jump, broad jump, 100 yd. 
dash, 60 yd. dash, shot put, discus 
throw, and the team relay race.

“Beau Moose” Valenta is in charge 
and we feel certain that the picnic 
will be capably managed. Dancing 
to a good orchestra.

The date is June 23rd, 2:00 P.M., 
at Mičuto’s Grove on Green Road. 
The admission is only fifteen cents.

Reporter
SHENANDOAH; PA.

activities will certainly help our pro
posed picnic on September 1st.

We would like to know by June 
30th what each chorus has. to offer 
in the way of sports entries—both 
boys and^girls.

Send your entries to the following 
name and address:

Paul Markevičius
118 Providence St.

Worcester, Mass.

American Workers Chorus 
Holds First Picnic

itsStation S. L. C. broadcasting 
weekly news.

Flash—Things have happened dur
ing the first part of last week. De
legates from Shenandoah and vicini
ty gathered at the White City Park.

Most of our chorus members were 
expecting to attend their first pic-

a picnic. Better luck next time, I 
hope.

If we have warmer weather, in the 
future, we can hold a picnic or a 
weiner roast. That is, we can do 
it if the members of the Lyros 
Chorus get into' action. ~ ‘

. Don’t forget to attend the rally 
against war and fascism which will 
be held this Sunday at White City 
Park. Wė expeęt a large crowd, so 
don’t fall to attend**411 are invite^?

My tinįs-jis -įjF now, fb) 
say sb*

The American Workers’ Chorus is 
running its-first picnic at Olympia 
Park, Worcester, Mass, on Sunday, 
June 23rd. The program will consist 
of Russian Folk dances and singing 
by the Russian Chorus of Boston, 
followed by programs from various 
language organizations in Worcester. 
Due to some misunderstanding the 
Aido Chorus of Worcester was not 
invited to sing, we hope that the 
members of the Aido Chorus upon 
reading this notice will come pre
pared to sing at the picnic.

• Committee.

in the picture such as mass picket
ing, and fighting the scabs counted 
for nothing.

The ultimate purpose of the pic
ture is to discredit all left unions < 
and leaders. The role of the work
ers in the strikes is shown valueless. 
Throughout the picture it is made 
clear that the workers had no real 
grievances, although their conditions 
were poor. The workers had no 
right to expect more. The winning 
of the strike is made a personal is
sue so as to keep intact the honor 
of John Radek, the beloved miner.

Regardless of how much we may 
admire Paul Muni’s talents we should 
save ourselves the annoyance of hav
ing to witness this rotten picture. 
Let’s not let our curiosity get the 
better of us. When this picture 
does come to our neighborhood, let’s 
not be misled by the advertisements. 
Stay away from it and get your 
friends to stay away, too.

A.P.Y,

Wise Crack
Joe: “Did you get your hair cut?”
Jim: “No, I just washed it and it 

shrank.”

Fill Out And Mail This Blank At Once!
DateLDS Sports Comm.

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

naments Enclosed find our entry fee of....................... ($1.00
to LDS-teams—-$1.50 to others). Send us all information. 
Name of cjub ............................................... City .
Name of Manager ........ 
Address ................     .-.
Are youtan Amateur Teami?

.Si

rf i-yr

s; sbjBl Addrw .o* W
r
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THE RED, WHITE AND BLUE BOX
------------------------------------- By BERTHA FULTON______________ ;__________

tinnT’ yhinin?_ sound of the phonograph rose into the air like the 
iretful wail of an ailing child. However, to the tiny ears of the children 
seated in the stuffy schoolroom it seemed like a clarion call. Instantly 
small heads started bobbing up and down, eager whispers of anticipation buzzed their v^ay down the aisles. ^uptown

Straightenintg out her dress and smoothing her hair Miss Drake with as 
much dignity as she could muster— ‘
up called out, “Rise, children!” Her 
command was the signal which the 
children expected. Once they were 
all standing, many a one was seen 
to dig into the diminutive pocket in 
search for the penny which laid the 
way open to wonderland. To the 
tune of “Over There” which the pho
nograph was now progressively play
ing each tot marched around the 
room to where a flagrantly decora
ted collection box stood. As each 
passed a penny was dropped. Af
ter depositing their coins the tiny 
pupils then marched proudly with 
the teacher out of the room into the 
hallway. When the last step of the 
last child died away there was calm, 
deep silence. |

Far in the back of the room sat 
a lonely little girl. She sat motion
less her tiny hands clenched with a 
fierceness that left white marks on 
her fingers.

No, she would not cry! Many, 
many times had she sat there sob- . 
bing her heart out until all her tears 
were gone and only a dull ache was 
left. No, she would not cry!

Instead her little brown eyes look
ed about carefully examining each 
and every thing in the drab room. 
Now the collection box there, it was 
very beautiful all covered up with I 
that nice red, white and blue paper. ’ 
And that picture above it with the 
smiling soldier and a red cross nurse 
holding out her arms. “Save the 
world for dem—o—era—cy”. It was 
an awful long word, but she prac
ticed it so many times in her lonli- 
ness that it no longer made her stop 
and stammer to read it. Yes, she 
could say it beautifully. Her mother 
would be very proud of her to see

Į must firmly adhere to the schedule 
I and do all we can to keep the teams 

- — in proper spirit by attending games, 
the actions of J.Irs. Driggs be drew when possible, and being ready to 

in any way we can. Let’s us 
Connecticut comrades show our real

some candy-—or anything, was elected head of the educa- 
I tional committee and study will im
mediately be begun on Olgin’s “Why 
Communism?” 

i
Well, the first league game 

has been played between Hartford 
and New Britain and resulted in a 
victory for New Britain. Both teams 
showed good cooperation and sports
manship. Although the defeated team 
did not realize its hopes of victory, 
they are looking forward to the 
next game with determination and 
are preparing and practicing toward 
that end. Good Luck, Boys!

her

But 
new 
her

would be very proud of 
how she could read.

Her six year old mind 
ing with thoughts.

“If mother was here I 
a penny too and drop it 
like Frances and Johnny do. 
could march with the music and then 
go into the wonderful room. Maybe 
my mother would give me a nickel 
—and then they would look! I know 
my mother would give me a nickel! 
If she were only here!”* * *

That afternoon when she came 
home she marched straightway into 
the pantry where carefully selecting 
a piece of rag she soaped it and vi
gorously started washing her teeth. 
“What are you doing, Bootie?” Mrs.- 
Driggs sharply called out. “Teacher 
said we should wash our teeth,” this 
said from a mouthful of suds. Where
upon Mrs. Driggs launched into a 
lecture on why little girls shouldn’t 
do this and why they shouldn’t do 
that. She had just begun to ex
pand herself on the subject when the 
doorbell rang.

Bootie still holding the wet, soapy 
rag looked after the vanishing form 
of Mrs. Driggs in dismav. She was 
trying to do the right thing and she 
received a scolding instead. How
ever, at the sound of strange voices 
in the kitchen she ran in, and—stop
ped short.
' Her father! Her Aunty Mary! And 
then with a little sob of joy flung 
herself into the arms of her father, 
the wet-rag sloshing his face in joy
ful abandonment. “Papa, papa!” The 
accumulation from the school inci

was chum-

could have 
in the boxI

After the reunion had somewhat 
quited down her - father began to 
talk. He told of how he read in a 
paper that >his daughter was put 
in an orphan asylum—how he quick
ly left work and traveled into this 
state visiting all orphan asylums ip „ , . _
search of his little Bootie. Finally duty. As the district organizer, 
after all else failed he visited the j want to thank two former members 
Red Cross and got information that j of the district committee for making 
the child was deserted by her mo- out the schedule. Now that all pri- 
ther who had left her in care of Mrs.1 mary work has been completed, we 
Driggs and didn’t return.

After a look at the dirty b'mse r ”
1 • . • c; f->-■ -, v m '■ ■■ yy J J į- Jį Jį ĮJUDOLULCj C411VI UU11 1VWMJ VV

nis own conclusions concerniy.g the help in any way we can. Let’s us 
treatment his child had reci.ed at Connecticut comrades show our real 

°* this dried up o’d widow, spirit, and try to come out on top!
“Bootie, you are coming with me,” ______ _

he said, his face a curious inMure į At the last LDS meeting two 
ar*d sorrow» “right now.” 'ih'n members were reinstated and two 

hitting upon a happy thought he rwrc have filled application blanks 
asked, Would you .like some ice for membership. Also Aldona Veive- 
cream, ;----- —» - - - - -
else?”

She looked shyly up at him a re
quest already half-forming on 
lips,'

“Can I have a —penny?” 
when she looked at the bright 
nickel he placed in her hand 
heart leaped up. A nickel! 

* * *
The tiny whining sound sound of 

the phonograph rose into the air 
like the fretful wail of an ailing 
child. However, to the tiny ears of 
the children seated in the stuffy 
room it seemed like a clarion call. 
Each tot marched proudly to the 
strains of “Over There” and deposit
ed their pennies in. the war collection 
box. One bright five cent piece was , ux me pw. xcaucxomp «x
dropped in. When the step of the the AF of L. many of the former 
last child had died there was calm ■ employees and strikers are now out 
deep silence. | of a job and none the better for the

Į But the room was empty this time strike. In fact they are very bitter 
—completely empty, for Bootie had toward the whole thing, 
at last reached the mecca of her 
dreams,. the playroom where there 
were slides, swings, beautiful dolls, 
gay-colored blocks and even a boq. 
from which poped a funny looking 
doll with a long hat when you touch
ed the spring.

The gayest laughter, the half-sup
pressed little screams of joy rang 
above the rest frohi the throat of 
our little friend, Bootie. * ♦ ♦

The bourgeoisie during the war of 
1917-1918 stopped so low as to use 
the schools to influence the minds of 
the children. In whipping up the 
war spirit they did not spare those 
budding minds, but used every cun
ning way to impress upon them the 
false patriotism which they needed to 
carry on a slaughter—a world butch- 

jery. Despite all this, a new genera
tion of youth born under the sha
dow of the last world war are or
ganizing and fighting against war. 
Many a “Bootie” has grown up to be 
the most militant fighter and is now 
marching not to the strains of “Over 
There”, but to the strains of the of militarization. 
“Internationale”. Im., ... ... | Together with this, the govern- 
PNTPIFQ IN NAT QflFTRAl I ment decided it was necessary to di- DIUIUEJ in HA1. our 1DHLL vide the ranks of the youth and the 
TOURNEY RARING TO GO

(Continued from page one) tricts should be to try and en-
dent, the scolding and the joy of ]arge the tournament bv contacting
seeing him, burst out into a glorious 
flood of tears. She embraced him— 
she embraced her aunt—she embrac
ed the entire world in her two little 
arms.

other youth clubs and 
into it. As we have 
out before, this tour- 
as large as you will

organ, za-
in this

LDS and

and drawing 
organizations 
once pointed 
ney will be 
make it.

Other language youth 
tions are taking interest 
sports movement of the 
the Lithuanian youth must give 
them time to enter their teams into 
it and not start playing among 
themselves. You musn’t forget that 
the starting date is July 15 th. Dis
tricts will have to arrange, game 
schedules for themselves. Now, if a 
few teams start playing among 
themselves and a few more entries 
come in later, there would arise ma
ny complications.

So the thing you should concen
trate on till the starting date sh V’d 

_ be the enlarging of the tournament 
Big things are in your district. Let us all get to 

work and make this tournament
A. K. real success! .

Phila. Youth Branch 215 
To Hold Meeting Monday

The LDS youth branch 215 is hold
ing its monthly meeting Monday, 
June 24th, at 735 Fairmont Ave.

There are many important things 
to be taken up, such as the follow
ing:

1. Casting our vote for the Soviet 
Union delegate.

2. Preparing our summer activities.
3. Finding ways and meAns for 

making our youth branch grow.
Let nothing hinder your coming 

to this meeting. 7‘_ 
brewing our way.

mm

a

»r
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Friday, June 21, 1935

Newsing Around in 
Hartford. Conn. -

Now that Connecticut has organ
ized their soft-ball teams, is pre
paring to participate in the National 
Tournament and a schedule having 
been made for games, we feel as 
though something is being done at 
last, at least in one respect. But our 

' District Sports Committee is tho
roughly in the background as far as 
leadership and directives is con
cerned, where they shoud be in con- 

1 stant communication with all happen- 
■ ings in the district on the sport 
angle, they are sadly neglecting their

I I

Now that the Colt’s strike is over, 
we see another strike raving failed 
because of the poor leadership of

The Laisves Chorus night picnic 
was held last Saturday and everyone 
enjoyed himself thoroughly and the 
whole affair was a complete success. 
The romantic full moon and the pic
turesque scenery added to the charm 
of the surroundings on that evening. 
Of course those who were in a very 
gay mood, brought on by various 
forms of inebriates, perhaps failed 
to view the beauty of nature, but 
nevertheless the fact still remains 
and so do the numerous moths, mos
quitoes, and other flying things that 
inhabit Buckland by night.
JUST JEST ~ Z

Believe it or' not: A young man,

one Felix Roman, of the Laisves 
Chorus received a black eye and 
two injured fingers while dancing.

Who is “Snoopy” ? We girls all 
think we have solved the mystery 
but await more news from the writer 
just to make sure.

Was Agnes Roman surprised last 
Wednesday at the party given in her 
honor? She didn’t know whether it 
would be "better to laugh or cry so 
she did both. Congratulations to our 
chorus organizer and a happy birth
day! (Excuse the tardiness.)

“Kalinka,” Eddie R’s successor of 
“True Love,” was taken for a very 
noisy ride last Wednesdey by pro
minent members of the chorus. Al
though strange squeaks and fierce 
rumblings were provided by the me
chanisms of the motor, I think we 
topped them by our vocal outbursts.

“B. R,”

THIS ’N THAT IN 
PHILADELPHIA, PA

By the way—there is a story go
ing around in the chorus about one 
of its member’s childhood happy 
days. His Papa used to give him a 
penny a day and told him to save it 
and put it into a little yellow box. 
When you get five pennies, bring 
them to me and I’ll give you a 
nickle to place into the little brown 
box. When you get five nickles bring 
them to me and I’ll let you put a 
quarter into the red box... It took 
that member five years to learn that 
the red box was a gas-meter.

Read it again slowly, maybe you 
will get the joke yet.

Comrade Valatka has been yelling 
to the chorus that we cannot attend 
the Laisvės picnic in Brooklyn be-

We
cause we did not get a formal in
vitation as yet. Gee Whizz! We 
must have been singing at the pic
nics as the uninvited guests for the 
past ten years.

Say, you birds, send us a declara
tion of some sort of Proclamation 
so us mugs can sing at the picnic.

We have about two more picnics 
to sing at before we appear in New 
York. One is this Saturday, which 
is the first moonlight picnic of its 
kind. Dancing from 12 noon to 12 
PM.

Refreshments of all kinds will be 
served there. Picnic will be held at 
Vytautas Park and a percent of the 
income of this picnic will go towards 
paying the expenses of sending a 
delegate to the Lithuanian Congress 
Against War and Fascism in Cleve
land.

We noticed that a member was 
wearing his shoes on wrong. I sez 
to him “Hey you got the right one 
on the left foot.” “My God!” he 
sez “They been thataway for 20 
years; I thawt I was clubfooted.”

Just Me

Role of the CCC Camps
(Continued from page 2) 

tional facilities for the youth and al
so to do away with the open talk

which was intsituted. These fines 
come from the $5 monthly allowance 
that the boys get.

Fifth, the policy of mass expul
sions of all so-called radicals and 
agitators. Here, comrades it is in
teresting to note that in the period 
of the first year the camp expelled 
more than 16,000 agitators and radi
cals.

The perspective in the next month 
is for a tremendous development of 
struggle within the camps. Why? 

: Because, first of all, the Roosevelt 
government has achieved its first 
objective, establishing the camps as 
a permanent institution. Now the 
government, in line with Jts second 
offensive against the working class 
as a whole, is beginning to follow 
a policy of definite retrenchment and

men within the camps. Along this 
line they developed a labor aristo
cracy within the camps in a limited 
sense. Instead of the $30 a month 
given to the boys half of which was 
sent home, they elected the best 
workers, to speak, the gang leaders, 
and gave to them an increased wage 
—5 percent of the boys received 
$45 a month, and 8 percent of the 
boys received $35 a month. The ad
ditional amount of money, in the 
main, the boys were allowed to keep 
for themselves. This had its effect . .
in utilizing certain groups among the is stopping the. giving. of ''further 
youth against the more militant ones. " ”

Secondly, there developed a gap 
between the verterans and the youth. 
There are from 28,000 to 30,000 ve
terans within the camps. 
so decided to completely separate the 
Negro from the white camps.

Third, they revised the original 
policy of sending youth to camps 
close to their home localities and de
cided instead, in order to make de
sertion more difficult, to send them 
as far away from their homes as. 
possible. I

concession to the youth. Firstly, 
the 37 cents a day for food is con
stantly meaning less and less for 

v,wv vc- the youth, as prices rise; Secondly, 
They al- we find that there is talk of a wage 

cut—a cut of wages from $30 to $25 
Į a month, not yet instituted, but 
I which seems, to be the definite policy 
in Washington once the present 
wages for relief work become es
tablished. Then we can see defintely 
a growing trend in Washington for 
the open militarization of the camps 
in a very short period of time.

(To Be ContinuedFourth, is the system of fines
■,x
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Raudonarmiečio Pergyvenimai
— (Atsiminimai iš kai'o su Lenkija 1920 m.) ANDRIUS LEKE V Ičl US.

(Tąsa)
Iš susirinkusios publikos kilo pasipik

tinimas prieš mušimą. Girdėti buvo žo
džiai.—Girdi, nėra tokių įstatų, tyčiotis 

fiš paimtų belaisvių. Moterys pradėjo ko- 
lioti mušeikas, lenkų kareivius. Jos sakė:

—Fronte, pamatę bolševiką, būt jau 
išbėgioję, o čion, nuginkluotus, labai drą
siai užpuola, kada joks pavojus negręsia.

Žandarai mus varė toliau. Miesto mo- 
terų koliojami kareiviai išsiskirstė, gal
vas nuleidę. Prisiartinus prie karo be
laisvių etapo punkto, mus sustabdė. Pla
ti gatvė. Geležine tvora aptvertas kie
mas. Kieme dideli namai, sienos nuplu
kusios, dar matyti, kad būta iš viršaus

* geltona spalva dažytos, matyt valdiškas 
•namas. Greta jo stovėjo sandėliai.

Mūsų link pasirodė keletas pėstininkų 
pulko kareivių. Kepurės, kaip ragaišiai, 
siauros'pailgos. Mes dasiprotėjom, kad 
mus perdavė etapo komendantui.

• Ant gatvės ir griovyje susėdom ant 
akmenų, nekurie atsigulė pasilsėti nuo 
didelio nuovargio. Kelionę atlikom 45-50 
kilometrų. Dauguma—basi, kojų papadės 
—sutinę, nepratę basi vaikščioti. Belais
viai atrodė labai nukankintais. Nekurie

*buvo labai sumušti. Visai nemušto nebu
vo nei vieno: kam galva pramušta, krau
ju plaukai sukepę, kam akys užtinę, kam 
žandas išsipūtęs. Vienam buvo visas vei
das sutinęs, akys visai užtinę, iš tarpu- 
raiščio mėlyna nosis kyšojo, raištis su 

Avata kraujuoti.
Praeiviai, sustoję, klausinėjo belaisvių, 

kur ir kada belaisvūn paėmė, kokios gu
bernijos ir tt. Žmonių daug ėjo į bažny
čią, nes buvo šventė, žolinė, 15 rugpjū-

> čio. Žmonių grupė vis augo. Nekurie ap
gailestavo, kad taip lenkai tyčiojasi iš 
belaisvių, sakydami:

—Nors ir ne katalikai, bet vis gi žmo
nės, o maž ir geri žmonės?

Kiti ironiškai klausė:
—Ar greit Varšavą paimsite?

v Čia staiga prisiartino lenkų ir francū- 
zų oficieriai ir kunigas. Visi trys su šyp
sena žiūrėjo į mus. Lenkų oficierius už
klausė:

—Kur gi, draugai, keliaujat, gal į Var
šavą?

Lenkų oficierius ką tai pasakė fran- 
^cūzų oficieriui francūziškai. Kunigas, 
juokdamasis, pridėjo:

—Ištikrųjų greit jie bus Varšavoj.
Visi trys gardžiai juokėsi. Kunigas 

mostelėjo galva į sutinusiu veidu raudon
armietį ir paklausė:

—Kur sužeidė, gal fronte?
Tas nieko neatsakė, tik pakratė galvą, 

kad “ne.”
Kitas už jį atsakė, kad pulko štabe 

žandaras išmušė dantis.

priešinosi ?
—Ne—atsakė raudonarmietis, — neno

rėjo batų atiduoti. Už tat jam dantis iš
mušė ir batus nutraukė.

Kunigas sumišęs atsakė:
—Jus visus, paimtus nelaisvėn, sušau- 

dot, o kad čia apmušė, tai maža bėda.
Vienas senyvas žmogus prisižiūrėjo į 

visus ir paklausė:
—Kodėl taip visi blogai apsirėdę, arba 

visai vienuose marškiniuose (baltiniuo
se)?

Jam oficierius atsakė:
—Juos tokius apiplyšusius suėmė.
Keletas belaisvių atsiliepė:
—Mus visus vienas iš lenkų kareivių 

nurengė ir pardavė mūsų drabužius fron
te, o kitus keliu bevarant apiplėšė.

Lenkų oficierius, susimaišęs, suriko 
ant kareivių:

—Nieko neprileisti prie bolševikų! Ar 
jūs nežinot, kad negalima kalbėtis paša
liniams su bolševikais!

Kareiviai pradėjo varyt šalin susirin
kusius. Nekurie priešinosi, pradėjo kolio- 
tis su kareiviais. Kunigas įdomavosi'ar 
nėra čia katalikų. Nenoroms jam atsakė, 
kad nėra. Nors vienas buvo buvusis ka
talikas, bet nenorėjo dvasiškam ganyto
to j ui prisipažinti. Kunigas žingeidavo 
prisižiūrėdamas į atskirus raudonarmie
čius, kas kokį ciną turėjo Raudonojoj 
Armijoj. Į vieną rodydamas pirštu tarė:

—Šito apvalus sprandas, gal komisa
ras?

Kareivis koja spyrė ir suriko:
—Stok! jei su tayim kunigas kalba.
Tas pasikėlė bėgti. Jo antakis buvo su

muštas, kraujas iš viršaus sudžiūvęs, akis 
viena užtinus, pajuodavus ir puse veido 
pabrinkus. Jis atsakė:

—Esu eilinis raudonarmietis!
Kunigas sū ironija tarė:

—Jūs visi dabar eiliniais tapot.—Sukei
kė “psia krev.”

(Tąsa bus)

darbą gaus. Bet taip nėra. Pa
baigia mokslą, bet darbo vis 
tiek pat negalima gauti, šia
me pustančiame kapitalisti
niame surėdyme negalima nė 
tikėtis darbininkui geriau susi
laukti. Tik tada sau būvį pa
gerins, kaip nusikratys visus 
parazitus nuo savo sprando, 
tai yra, padarys taip, kaip pa
darė Rusijos darbininkai su 
savo išnaudotojais-parazitais.

Čia yra du popiėros išdir- 
bystės fabrikai, vienas iš tų 
vadinasi Oxford Paper Co. 
Šioj dirbtuvėj darbininkai ne
organizuoti, tad bosų yra pri
versti sunkiai ir skubiai dirbti 
ir už mažą atlyginimą. Darbi
ninkai, manydami savo būvį 
pagerinti, buvo sujudę organi
zuotis į International Bro
therhood of Pulp, Sulphite 
and Paper Mill Workers. Bet 
šios dirbtuvės darbininkai ne 
pirmą sykį bando į uniją susi
organizuoti. Tačiaus tie ban
dymai visados ir pasilikdavo 
taip. Taip ir dabar yra. Susi
organizavo unija į du lokalu 
ir buvo išrinktas komitetas va
žiuoti į “Main Ofisą,” kad 
kompanija uniją pripažintų. 
Bot darbdaviai atsisakė uniją 
pripažinti, o komitetas griež
tai to nereikalavo, tai taip ir 
stovi unija lauko pusėj.

Kitą sykį parašysiu apie šios 
unijos organizatorius 
d entus.

ir prezi-

susitinku 
klausiu: 

“Na, ar daug ‘Laisvės’ pikni
ko tikietų pardavei?” Jis at
sakė: “Su pagelba savo drau
gų baigiu visus išparduoti.” 
Drg. Puidokas gerai darbuoja
si darbininkiškai spaudai 
sykiu darbininkų labui.

Taip ir reikia, drauge.
Mexicos Vaclovas.

Beje, vieną dieną 
draugą Puidoką ir

ir

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI B KITUR

PHILADELPHI JOS ŽINIOS
Rytoj Naktinis Piknikas

* Birželio 22 d. Vytauto Par
ke bus naktinis piknikas, pra
sidės kaip 12 vai. dieną ir tę
sis iki 1 vai. nakties.

Jau buvo rašytą apie svar
bumą šio pikniko ir kas jį ren
gia. Bet šiuo kartu norisi pri
minti ve kas: šis piknikas dar 
pirmas naktinis piknikas, ko
kio'nėra buvę Philadelphijoj. 
Kiek daug suvažiuos jaunuo
menės į šį pikniką, tai sunku 
pasakyti. Bet kiek girdėti, tai 
daugelis rengiasi atvykti.

Man teko kalbėtis su Vy
tauto Parko savininkais, tai 
jie sakė, kad parkas specia
liai yra prirengtas del nakti
nio pikniko taip, kad visi, kas 
tik atvažiuos, bus pilnai pasi
tenkinę.

Prie to, mes prašome
kviečiame visus “Laisvės” skai
tytojus dalyvauti šiame pikni- 
ke. Pikniko tikslas yra, kad 
pagelbėjus pasiųsti delegaciją 
į Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą Clevelande, Ohio, 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Tuom pačiu kartu praleisite 
laiką linksmai.

Kelrodys: Bile gatvekariu 
: iki Frankford elevatoriui, ir 

elev. iki Bridge, ir paimkite 
66 karą iki galui lainės. Iš 
ten kaip 1 vai. po pietų veš 
busais iki pikniko ir vakare

I atveš vėl prie gatvekario. Au
tomobiliais, važiuokite Frank
ford Ave. iki 513 kelio ir pa
važiavus apie 3 mylias nuo 
Frankford Ave. bus nurody
mas į daržą.

Bušai eis tankiai, nereikės 
niekam laukti.

Kviečia ALDLD 149-tos kp.
Komitetas.

viena mergina užmušta ant 
vietos, penki sužeisti, du su
žeisti pavojingai, kiti pasveiks. 
Mergina, kurią užmušė ant 
vietos, buvo Blanche Lavoie, 
vos tik 20 metų amžiaus. Su
žeisti Frances Paukštaitė, lie
tuvė, Kenneth Lougee, Rich
ard O’Donnell, Beatrice Reed 
ir Albert Therrault.

Lai šita nelaimė esti pamo
ka del. kitų važiuotojų, kad 
būtų atsargesni.

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, birželio (June) 21, 

įvyksta organizacijų atstovų vietinė 
konferencija, kurioje bus renkama 
delegatai į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Visuotiną Suvažiavimą ir 
abelnai bus apkalbėtas suvažiavimo 
klausimas. Visi atstovai būkit Lietu
vių svetainėj, kaip 7:30 vakare.

- <1

Sekmadienį, birželio 23, Olympia 
parke, įvyksta antras metinis Ame
rikos Darbininkų Choro piknikas. 
Programos išpildyme dalyvaus pagar
sėjęs Rusų Choras iš Bostono, Lie
tuvių Aido Choras, Armėnų Choras, 
kostiumuota Ukrainų šokikų Grupė. 
Bus sporto ir žaislų.

ir

iMMi

Hartford, Conn
Klaidos Pataisymas.

/

Mano korespondencijoj, kuri 
buvo atspausdinta “Laisvės” 
No. 143-čiam, yra įvykus klai
da. Ten pasakyta, kad kunigai 
tvėrė kliubus. Turėtų gi būti: 
kliubus tvėre “klerikališkos 
organizacijos su jų pritarimu.”

X. Katalikas.

Nuo Red. — Atleiskite, kad 
geroką galą korespondencijos 
apleidome. Mes manome, kad 
ta kritika tų žmonių nepatai
sys, o dar daugiau atstums 
nuo darbininkų judėjimo. Ge
riau 
kite.

ant vietos jiems parody- 
kad: jie klaidą padarė.

Mexico, Me

Nashua, N. H
Iš Darbij Lauko, Darbininkai 
Neorganizuoti, Unija Neveda 

Kovos.

. Veselijos ir Šermenys
Šičia apsivedė viena pora, 

šliubą ėmė bažnyčioje. Pas- 
kubiai važiavo namo net šeši 
vienam automobiliuje. Mat, vi
si jauni buvo. Kaip matyti, tai 
šoferis buvo pusėtinai neatsar
gus ir greitai važiuodamas ant 
kampo įvažiavo į stulpą, šios 
nelaimės pasekmės tokios, kad

EASTON, PA.
»

Didelis ir Linksmas Piknikas!
Komunistų Partijos Sekcija 9 kvie

čia visus į shvo rengiamą pikniką 
nedėlioj, birželio (June) 23 d., ant 
Sarkovic Karmos (netoli Bethlehem 
Airport). Prasidės kaip 12 vai. Vie
ta labai gera. Yra maudymosi vieta; 
norintieji mauditis, atsiveskite ba
thing siūtus. Taipgi bus ir kitokių 
Įvairumų. Orkestrą ir šokiai.

Dešimtas nuošimtis nuo pelno eis 
A.F.S.W. Lokalui No. 8. Paremkite šį 
mūsų pikniką atsilankydami, nes to
ji parama eis darbininkų naudai jų 
kovoje už geresnį gyvenimą.

Sarkovic Farma randasi 
Bethlehem ir Helertown. 
mi

tarpe 
Važiuoda- 

tėmykite iškabas su nurodymais. 
Reng. Komitetas.

(146-147)

CLEVELAND, OHIO
Visi Clevelandiečiai j LDS 

Jaunuolių Pikniką Nedėlioj
Birželio 23 d. visos trys LDS 201,- 

222, 228 kuopos rengia didžiulį pik
niką Mičiutos darže. Šiame piknike 
bus įvairiausių žaislų, kurių iki šio- 
lai nesate matę mūsų piknikuose. 
Paremkime jaunuolių organizacijas, 
ypač dabartiniu laiku, kuomet jos 

I rengiasi pri siuntimo skaitlingos de- 
ilegacijos į Antrą Amerikos Jaunuo
lių Kongresą Detroite.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Pikniko vieta: 2510 Glenridge Rd., 

(prie Green Rd.), Euclid, Ohio.
K—tas.
(146-147)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 21 d. birželio, 7:30 vai.
i n H • CU. _______ 2 2 ____-

Mūsų kolonija yra maža.
Darbų mažai yra, o ypač mo
teriškų darbų beveik visai nė
ra. Tad kurie tėvai turi duk
teris užauginę, o /darbo nėra 
kur gauti, tai su tėvais turi - , onx o ,, . o...... ’. , ,|vakare, 302 S. Main St., naujoj sve-
skirtlS ir važiuoti į kitas kolo- tainėje. Visi nariai malonėkite daly- 
nijas darbo jieškoti. O kurienes turim labai daug svarbių 
tevai išgali, tai savo vaikams rinkt delegatą į Visuotiną Amerikos 
stengiasi duoti mokslo, tikėda- Lietuvių Suvažiavimą.

. . .v. . . Org., A. žemaitis.mi, kad greičiau ir lengviau '.(146-147)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. su pagalba kitų or

ganizacijų rengia didelį pikniką sek
madienį, 23 d. birželio, Laurel 
Springs, N. J. Bus gana gera pro
grama, bus lietuvių ir rusų chorai, 
balalaikų orkestrą, šokikės, akroba
tai ir drūtuoliai ristikai, Frank Neil 
vs Joe Seitz, ir Joe Rinks vs Frank 
Rose. Vieta graži ir yra maudynės, 
tik neužmirškite pasiimti “bathing 
suits.”

Bušai išeis nuo Darbininkų Centro 
735 Fairmount Ave., 10:30, 11:30 ir 
12:30. Nuo 319 Washington Ave., 11 
vai. ryto. Round Trip kainuos 40c. 
Busus galima gauti ir ant Gth ir 
Race St. ir prie City Hali, su užra
šais Berlin ir Laurel Springs.

Kviečia Komisija.
(146-147)

HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp. iš Harrison, N. J., 

rengia didelį išvažiavimą nedėlioj, 23 
d. birželio, H. Kulakowskio Darže, 
Park View Rest Garden, Nutley, N. 
J. Pradžia 12 vai. dieną. Bus pro
grama, kurią išpildys Sietyno Cho
ras iš Newarko, taipgi bus visokių 
žaislų ir kitų pamarginimų. Orkestrą 
grieš amerikoniškus ir lietuviškus šo
kius. Bus ir laimėjimui naujos ma
dos paduškaite (cushion) ir rašoma 
plunksna. Kviečiam visus atsilankyt, 
ypač turintieji laimėjimo tikietukus 
būkite. Būnant lietui, bus perkelta 
ant toliau su pranešimu.

Įžanga veltui.
Kviečia Rengėjai.

(146-147)

DETROIT, MICH.
Mary Grove Parke, 23 <1. birželio 

didelis Spaudos Piknikas, 12 vai. ry
to. Ten dalyvaus mūsų visos dailės 
spėkos, du chorai dainuos ir daug ki
tų įvairumų. Bus svečių iš Chicagos 
ir kalbės F. 
centai. Bus 
prie įžangos 
detroitiečius 
ir drauges dalyvaut. Šį pikniką ren
gia Detroit Darb. Organizacijų Są
ryšis.

Kelrodis: Važiuojant iš Detroit, 
imkite Northwestern Rd. arba Grand 
River Avė. iki Walled Lake. Nuo 
ten sukite į W. Main St. į vakarus, 
rasite pakeli ženklus 
Park.”

Abekas. Įžanga tik 25 
trys piniginės dovanos 
tikietų. Kviečiam visus 
ir apielinkčs draugus

Mary Grove

Kviečia Rengėjai.
(146-147)

PITTSBURG, PA.
Laimėjimų Balius

Subatoj, birželio 22, Liet. Darb. 
Svetainėj, 1322 Reedsdale St., N. S. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga prie 
durų 25c., iš anksto 15 centų. Gera 
orkestrą šokiams. Bus įvairių pa- 
iharginimų. Bus laimėjimai gerų do
vanų. Pelnas naudai darbininkų ju
dėjimo. Laimėjimų tikietukai iš 
anksto pardavinėjami. Įžanga tiems, 
kurie turės laimėjimo tikietukus, kai
nuos tiktai 15 centų. Tad visi iš 
anksto kviečiami įsigyti laimėjimo 
tikietukus. Rengia K. P. Lietuvių 
Biuras ir kviečia visus skaitlingai da
lyvauti. Visi pasižymėkite birželio 
22 dieną, šiame parengime turėsime 
svečių ir iš tolimesnių kolonijų.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.
(145-146)

FREEHOLD, N. J.
Amerikos L. P. Kliubo pirmas pik

nikas įvyks sekmadienį, 23 d. birže
lio, ant Jaskos farmos, Englishtown 
Rd., 1 mailė nuo Freehold. Pradžia 
11:30 vai. ryto ir tęsis iki vėlumos. 
Turėsim skanių valgių, gėrimų ir bus 
gera orkestrą šokiams. Kviečiam kaip 
vietinius lietuvius, taip ir iš apielin- 
kės skaitlingai dalyvauti;

Kviečia Rengėjai.
(145-146)

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.

ROBERT

' harman

LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

s E

•■ Penktas Puslapis:

TeL STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

ras, bus ristynės ir plaukimo lenkty
nės.

Kviečiam visus lietuvius iš visur

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

GARDNER, MASS.
Rengiamas piknikas ir naujos sve

taines atidarymas, Lietuvių Outing atsilankyti ir pamatyti,mūsų parką
prie gražaus ežero, kur galima mau- 

. Vieta randasi prie pat “state’* 
kelio, W. Broadway apie mylia iš 
Gardner.

Kviečia visus Komisija.

Parke, šeštadienį ir sekmadienį, bir- ir. nau« svetainę; parkas randasi ’ 1 priC 1/nr tralinio mail.
želio 22 ir 23. Pradžia 2 vai. po pie- Nlvtis.
tų ir tęsis iki vėlumos. Šokiai bus 
subatoj ir nedėlioj. Bus didelė pro
grama nedelioj: dainuos Lyros Cho-

A

I

Pirmos klasės anglis, geriausios

Pnsta-
Praiometome greit į jūsų najnus.

įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Tk«

fe

N

uomet pietūs yra ypatingai 
geri, tai būtu tikrai apgailėtina, 
jei gėrimas, kuris nuplovė juos 
žemyn, nėra lygiai geras.

Tai yra toks momentas, kada 
asmuo įvertina skonį visu kū
nu... tai žymėtina individualybė, 
kuri charakterizuoja

Jacob Ruppert’s Beer
'•MELLOW WITH AGE“

Ruppert's Ore—
WEAF—Ketvirtadienio rytais 10:30 
Sidney Snow — “To a Man’s Heart”
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JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 

•- valandoje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

I 1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legal iškas svoris.

arba užeikite pasikalbėti j ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergfeen 7-1661
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NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Laisvės” Piknike Bus 
Daug Jaunimo

Ne tik suaugusiais svečiais 
“Laisvės” metiniai piknikai 
nuolat auga, bet ir jaunimu. 
Ir tai natūralu. Juk tai “Lais
vės” pagalba susibudavojo 
skaitlingos LDS Jaunimo kuo
pos, chorai, meno grupės. Juk 
“Laisvė” įsteigė Jaunimo Sky
rių ir abelnai “Laisvės” špal- 
tos atdaros visiems jaunimo 
reikalams. Mūs jaunimas tą 
įvertina ir dėlto taip skaitlin
gai rengiasi dalyvauti “Lais
vės” metiniame piknike.

Waterburiečių choras Vili
ja, su pagelbininkais iš kitų 
Conn, valstijos kolonijų chorų, 
suteiks puikią dainų progra
mą. Connectikiečių chorą diri
guos Vilijos Choro mokytojas 
Klemensas Strižauskas. Bet tai 
dar ne viskas. Programoje da
lyvaus visi apielinkės chorai: 
Sietynas iš Newarko, Bangos 
iš Elizabetho, Pirmyn iš 
Great Necko, ir pats Brook- 
lyno Aidas. Chorai irgi didelėj 
didžiumoj susideda iš jauni
mo.

Šokiams grieš pasikeisdamos 
dvi orkestros: Charlie Kwar- 
ren’o ir William Norris’o. 
Įvyks sekmadienį, 7 liepos, vi
są dieną, Ulmer Park Music 
Hall, gale 25th Ave., Brook- 
lyne, arti Coney Island. Ti- 
kietai 40 centų ir prie iš anks
to perkamų tikietų yra 4 pini
ginės dovanos: $5, $3, $2, $1. 
Prie pikniko dieną perkamų 
tikietų dovanų nėra.

Rep.

Radio Operatoriai Laimėjo 
Pakėlimą Algų

Trečiadienį sustreikavo lai
vo Manhattan radio ’ operato
riai, kada laivas jau buvo pri
sirengęs išplaukti į jūres su 
virš tūkstančiu keleivių. Lai
vas turėjo išplaukti per pie
tus, bet išplaukė penkiom va
landom vėliau, kada kompani
ja išpildė operatorių reikalavi
mus, pasirašė sutartį su unija.

Sutart's nusako algų pakėli
mą iki 165, 175 ir 185 dolerių. 
Pirmiau vyriausi operatoriai 
gaudavo- $110, o kiti po $95. 
Padauginta operatorių skaičius 
nuo 3 iki 5; gauta v po 8 va
landas dieniniams operato
riams ant visų laivų.

Laivas Manhattan priklauso 
United States Lines kompani
jai, kuri susirišus su Interna
tional Merchant Marine Co. 
Sutartis paliečia visus IMMC 
laivus ir ją pasirašė tos kom
panijos pirmininkas P. A. S. 
Franklin. Už darbininkus pa
sirašė F. W. Robinson, Ameri
can Radio Telegraphists Asso
ciation New Yorko Lokalo sek
retorius.

įvyks 29 birželio.
Malioriai savo pareiškime 

sako, kad jie turi “galutinas 
informacijas, jog malioriams 
gerai žinomi'teroristai Lepke- 
Garrah' gengė yra susirišusi su 
Zausnerine unijos vadovybe— 
ta gengsterių gauja ir vėl ren
giasi pavogti mūsų rinkimus 
Zausnerio klikos naudai.”

Eiliniai nariai malioriai sta
to savo, kandidatais sekamus: 
Max Perlin, Lokalo 905 narį, į 
biznio agentus; Harry Sera 
į finansų sekretorius; Lewis 
Stevens, Lokalo, 848 narį, į biz
nio agentus.

Malioriai šaukia masinį su
sirinkimą šeštadienį, 22 šio 
mėnesio, Irving Plaza, 1 vai. 
po piet, Irving PI. ir 15th St., 
New Yorke. Ne tik malioriams 
unijistams bei susirišusiems su 
minėtais amatais, bet ir vi
siems darbininkams svarbu 
dalyvauti.

Maliorius.

lietuvių ir kitų tautų meninin
kų dalyvausiant programos 
pildyme. Bus užkandžių, 
valgių ir gėrimų. Įžanga 15 
centų. Visas parengimo pel
nas eis K. P. 6-tai Sekcijai.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

A.L.D.L.D. 23-čios kuopos susirin
kimas įvyks 21 d. birželio, 7 vai. va
kare, 410 W. 33rd St. Apt. 4. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių reikalų apsvarstyti, 
taipgi atšiimkite ir knygas.

Valdyba.
(145-146)

Vakacijom Vieta

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi J PABANDYKITE!

417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” Name 
MARČIUKAI

ĮiiamomaiHai HtoiiiomaiiiBiiii

Trumpos Žinutės

Svečiai Delegatai Išleistuvėse
Birželio 27 rengiamas dele

gatų pagerbimui vakaras bus 
delegatų pasitikimas ir išleis
tuvės. Keistai skamba, ar ne? 
Bet tai tiesa. Pasitiksim Con
necticut delegatus, o išleisim 
ir connectikiečius, ir brookly- 
niečius. Įvyks “Laisvės” Sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne.

Delegatų svečiu iki šiol jau 
žinom 6: jaunuolis J. Latvis 
iš New Haven, M. Kairys iš 
Bridgeport, ir po du iš Hart
ford ir Waterbury. Tikimės, 
kad dalyvaus kai kurie dele
gatai ir iš New Jersey. Brook- 
lyniečių išleisim 17 delegatų: 
10 konferencijos išrinktų, o 7 
išrinkti atskirų organizacijų, 
apskričių, centrų.

Išleistuvėse grieš puiki Wm. 
Norris orkestrą. Dainuos Aido 
Choras. Delegatų paskirti at
stovai pasakys atsisveikinimo 
kalbas ir visi delegatai daly
vaus išleistuvėse. Taipgi bus 
deklamacijų. Geri užkandžiai 
ir gėrimai. Įžanga 10 centų. 
Prašome įžangos tikietus pa?’ 
pirkti iš anksto del dviejų prie
žasčių : pirma, tais dešimtu
kais turėsime iš anksto užmo
kėti delegatų buso rankpini
gius; antra, yra duodamos trys 

-dayanos prie tų tikietų, tad 
įsigykHnJ^ol neišsibaigė.

V. S. Brooklyn© Komitetas.

YMCA Pristato Streiklaužius
Jaunų Vyrų Krikščionių Są 

jungos viršininkai nori panau 
doti prieglaudos ir paramo: 
jieškantį jaunimą streiklaužia 
vimo darbui. Jų Tarnybų i’ 
Darbų Departmentas išdavinė 
ja jauniems vyrams korčiukes 
rekomenduojančias juos dirbt' 
Bickfords restaurane, 362 W 
50th St., New Yorke, kur dar 
bįninkai streikuoja jau nuo 15 
gegužės. Po išduotomis korčiu
kėmis pasirašo James W. Lee, 
Bowerės skyriaus viršininkas. 
Tas skyrius jau ne pirmu kar
tu pašižymi parūpinimu streik
laužių įvairioms firmoms.

Nariams Pavyko Gaut Balsą 
Savo Susirinkime.

Pirmu kartu Int. Brother
hood of Teamsters, Chauf
feurs, Stablemen ir Helpers 
Lokalo 807 istorijoj pavyko 
nariams gauti balsą lokalo mi
tinge ir nesigirdėjo “sėskis”, 
“nutilk”. Tas istorinis mitin
gas įvyko Beethoven Hall, 210 
E. 5th St., pareitą antradienį. 
Mitingas buvo pirmas į 11 mė
nesių.

Mitinge nariai dikčiai išva
nojo kailį viršininkams už ne- 
rėmimą darbininkų . Reikalavi
mų prieš Howard Trucking 
Corporation, 550 W. 25th St. 
Buvo iškeltas reikalavimas 
prašalinti iš vietos lokalo pir
mininką Mr. Cunningham, ka
dangi jisai tuo pačiu laiku yra 
formanu Bush Terminal Co. 
Taipgi darbininkai klausė, kur 
pasidėjo iš iždo $100,000, ku
rie buvo ižde pereitą rugsėjo 
mėnesį, kuomet dabar išduo
tam raporte ižde randama tik 
$30,000. Reikalauta šaukti 
lokalo mitingus reguliariai. 
Viršininkai teisinosi, kad pa
dėtis buvus nepalanki, tačiau 
prižadėjo šaukti reguliariai, 
“jeigu nebus kliūčių.”

Iškėlus Mason ir Dixon Li
nes, 623 Washington St. ir W. 
T. Cowan, Inc., 681 Washing
ton St., darbininkų reikalavi
mus, kurie buvo žymiausi viso 
mitingo eigoj, Mr. Paterson, 
vienas lokalo viršininkų, ban
dė atimti tos šąpos darbinin
kų išrinktam delegatui balsą,, 
ir įbauginti kitus sakydamas, 
kad kalbėtojas esąs komunis
tas ir dėlto “negeras.,” Į 
tai darbininkai suriko būū-ū ir 
daugelis pakėlė protesto balsą, 
o vienas iš jų sušuko: “Nuo 
šio vakaro aš esu komunistas. 
Tr aš paeinu iš čia pat, iš 
West Side. O ką tu padary
ki?” Viršininkai uždarė mitin
gą pačiam įkaitime diskusijų 
apie Covan padėtį.

Maliorią Rinkiminė Kova

Priešais “Laisvės” raštinę 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., ketvirtadienį per pietus, 
trokas susidaužė su dviratinin
ku, kuris nugriuvo ant gatvės 
be sąmonės. Jaunas vyras, 
rausvaplaukis, pavardės nete
ko sužinoti. Nugabentas ligon- 
butin.

Colonial Laundry, 16 Lex
ington Ave., Brooklyne, dar
bininkai pereitą pirmadienį 
sustreikavo prieš algų kapo
jimą ir dviejų valandų streiku 
sulaikė nukapojimą algų mo
terims, išreikalavo pripažinimą 
šapos komiteto ir užtikrinimą 
darbų. Streikieriai vyrai pri
ėmė nukirtimą algų ant tū
los dalies darbo 25 nuošim- 

, ? , • į ;

čiais, bet jie laikėsi' principo 
lygios algos už lygų darbą.

‘ K ■ ! . *

Sustreikavo draiveriai Rand 
Store, Sutter ir Alabama, East 
New Yorke. Unijistai prašo 
neremti tą krautuvę iki susi-1 
taikys su unija.

David Schneider ir Isadore 
Sturman šaukiami ILGWU 10 
Lokalo valdybos teisman už 
dalinimą lapelių, kritikuojan
čių NRA ir Wagnerio bilių. 
Jie tą “sulaužymą unijos tai
syklių” papildė 23 gegužės, 
AF of L sušauktam mitinge 
Madison Square Garden ir jau 
yra metams suspenduoti, bet 
to viršininkams negana. Taigi, 
dalinimas lapelių yra baisus 
prasikaltimas sulyg ILGWU 
viršininkų nusistatymo, tai 
reiškia “sulaužymą unijos tai
syklių.”

Malioriai sako, kad Zausne- 
Hs ir šiemet yra pasiryžęs už
sirioglinti ant narių sprando 
zogtais balsais, kaip kad buvo 
oereitą metą. Pereitą metą 
balsų vogimas buvo nesvietiš
kas ir gengsteriai terorizavo 
ulinių narių komitetus.

Šiemetiniai Painters, Deco
rators ir Paperhangers 9-to 
Distrikto Tarybos rinkimai

Bendras East New Yorko 
Kuopą Išvažiavimas

Šį • sekmadienį, birželio 23 
d., Forest Parke įvyks bendras 
išvažiavimas, kurį rengia A.L. 
D.L.D. 185-ta ir L.D.S. 13-ta 
kuopos, <

■ Užkandžiams turėsime ska
niausių naminių dešrukių ir ki
tų skanumynų ; todėl galite at
važiuoti anksti, maisto bus už
tektinai visiems.

Pasitikime, jog draugai ir 
draugės parems šias kuopas, 
skaitlingai atsilankydami į šį 
išvažiavimą.

Kviečia Komisija.

Draugiją Sąryšio Konfe
rencija Perkelta į

Kitą Dieną
“Laisvės” No. 138 buvo pra

nešta, kad Draugijų Sąryšio 
konferencija įvyks 14 liepos., 
Bet apsižiūrėjom, kad tą dieną 
šaukiama ALDLD Apskričio 
konferencija. Tokiu būdu są
ryšio konferencija nukeliama 
savaite vėliau. Įvyks 21 dieną 
liepos (July), 10 vai. ryto, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo-į 
rimer St., Brooklyne.

Konf. Šaukimo Komitetas.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA trys ir keturi 

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

(146-148)
pasirandavojaT

PASIRANDAVOJA štoras 25x80 su 
14 kambarių, gera vieta del saliu- 

no ir “beer Garden/’ Dirbtuvių apie- 
linkėj, skersai gatve yra statomi 
nauji namai, šioj vietoj galima pa
daryt geras pragyvenimas. Renda tik 
$80- j mėnesį.' Galima savininkas ma
tyt nuo 11 iki 12 vai. dieną.

Kreipkitės šiuo antrašu:
137 Leonard St. (Lorimer Sta.) 

Brooklyn, N. Y.
Tel.’: Stagg 2-3027

(146-148)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA jauna mergina prie 

lengvo namų darbo. Yra du kūdi
kiai: vienas 6 metų senumo, kitas 2 
metų senumo. Reikalinga rekomenda
cijos. Mergina turi čia miegoti. Mo
kestis $15 į mėnesį iš pradžios.

Kreipkitės sekamai:
411 Avė. F.

Brooklyn, N. Y. 
_ __________________________ (146).

Reikalinga mergina prie bendro 
namų darbo. Ant vietos miegot. Už- 
Mokestis $15 ar $20 į mėnesį. Kraip- 
kitės šiuo antrašu:

Mrs. G. Cohen
4212— 18th Avė.

Brooklyn, N. Y.
(144-146)

Veiklos Komitetas praneša, 
kad pikietaviipas mėsinyčių 
pertraukiamas, tačiau šaukia 
sustiprinti mėsos boikotą per 
penktadienį ir šeštadienį. Ka
dangi mėsa yra reikalingas 
sveikatai maistas, tad streikas 
negali amžinai tęstis. Todėl po 
ateinančio šeštadienio jis bus 
pertrauktas. Tačiaus pertrau
ka taipgi nebus amžina, bet 
tęsis tol, kol mėsos pardavėjai 
laikysis sutarčių ir kol ateis 
momentas reikalauti kito nu- 
piginimo.

Smagus Vakaras 
Williamsburge

Komunistų Partijos 2-ra ir 
21-ma kuopelės rengia smagų 
vakarą ateinantį šeštadienį, 22 
birželio, 8 vai. vakaro, IWO 
mokyklos svetainėj, 361 So. 
4th St. Bus šokiai ir smagi or
kestrą. Programos pildyme 
dalyvaus ir Charlie Kwarren 
“Laisvės” Angliško skyriaus re
daktorius, su savo didžiąja ar
monika. Tikimasi ir daugiau

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
1 parengimuose

2Dvieją Svarą Dėžė 7 H
6 Skirtingą Rūšią • U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

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

Įvairiose pare ilgimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tųojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Piirsamdau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

I
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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių

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

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

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

S Telefonas: Evergreen 7-7770 8
I PAUL GUSTAS I 
g LIETUVIS GRABORIUS |
8 Sena) dirbąs graborystės pro- «
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- 8
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 8
8 balsamavimu ir palaidojimu 8
8 mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim I
8 Parsamdo automobilius Serme- 8
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems 8
8 Saukit* dieną ar naktj g

g 423 Metropolitan Avė. |
8 Brooklyn, N. Y. g
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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.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pusi Bloko nuo “Laisvės** Svetainės
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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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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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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 1-6901

I
TeJ. StaiTK 2-0783 NOTARY £
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC >

Juozas Levanda į

(LEVANDAUSKAS) |

GRABORIUS |

Patarnauju visiems be skirtu- 
m o. Parsamdau automobilius 4

kiekvienam reikale. Kainos 3

žemos. i

Ateikite ir persitikrinkite į
107 UNION AVĖ. |Brooklyn. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, 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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
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, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, 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 kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4 th Ava. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




