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Lietuvos fašistų 
skelbia, kad

“Kelionei pavykus, 
stos Lietuvos kariuomenėn.'’

Tuom žada vainikuot savo 
skridimą į Kauną tas socialistų 
“Naujienų” didvyris ir sklokos 

.garbinamas “drąsaus 
vykdytojas. Smetonos 
jis rengiasi įstoti ne 
volės, bet išreikšdamas 
fašistinei diktatūrai.

žygio” 
armijon 
iš prie- 
paramą

Fašistai Kėdainiuose suruo
šė iškilmes, kuriose jie “laido
jo krizį.” Bet juk Hooveris 
Amerikoj kas du-trys mėnesiai 
lajdojo krizį, tačiaus krizis ne 

"'tik gyvuoja, bet ir auga.

Net Lietuvos buržuazijos lai
kraščiai pripažįsta, kad šieme
tinis grūdų derlius Sovietų Są
jungoj atrodo būsiąs geresnis, 
negu bet kurioj kapitalistinėj 
Europos šalyj. Tą daro ne tik 
palankus oras, bet juo labiau 
socializuotas ir moksliškai į- 
rengtas ūkis.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
( Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Chiniečiai Kariauja 
Prieš Japoniją, Nors 

Valdžia Pasiduoda
SHANGHAI. — Fašistinė 

Chinijos Chiang Kai-sheko 
valdžia priėmė Japonijos 
reikalavimą, kad ištrauktų 
visą savo armiją iš Chahar 
provincijos. Bet žemesni 
chiniečių oficieriai ir karei
viai neklauso Chiang Kai- 
sheko įsakymo išsikraustyt 
iš Chaharo. Jie išstojo į at
virus mūšius su Japonijos 
kariuomene pasienyj tarp 
Chaharo ir Japonų-Manchu- 
kuo užgrobto Jeholo.

Pranešama, jog mūšyje 
kol kas dalyvauja 700 chi
niečių. Japonija siunčia !• i • i • —

aw

Paveikslėlyje matome du Chinijos valstiečius, kurie kojomis mindami 
suka senovišką pumpą, traukdami vandenį drėkinimui savo žemes skly
pelių. Japonija vis daugiau užgrobia tokių chiniečių žemių.
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NRA Pripažįsta, Jog 
Didino Bosam Pelnus, 
Ne Darbininkų Algas
NRA Tyrinėjimu {staiga Raportuoja, kad 1934 m. Kapitalo 

Pelnai Pasiekė Geruosius Laikus, bet Darbininkų Algos 
Buvo Nupuldytos 40 Nuošimčių Žemiau negu 1926 Metais

i
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“Laisvėj-” buvo sustatyta di
deliu antgalviu pranešimas apie • 
skelbtąjį minkštųjų angliakasy- ln- 
klų main, streiką ir paragini-1. .
mas kovon, nežiūrint atgal be- idaugiau savo kaiiuomenės 
suraukiančių vadų, Lewiso ir prieš chiniečius kovotojus. 
Kompanijos. ---------------------

Prieš pat einant laikraščiui; francjjos J(aro Veteranu 
presan, buvo gauta žinia, kad 1 a , ir 1 • •• 
Lewis vėl streiką atideda, ir ši j Atsilankymas Vokietijon 
žinia tame pačiame numeryje | STUTTGART. — Atsilan- 
buvo išspausdinta. Bet prieka-^ė 50 francūzų pasaulinio 
bių jieškotojai iš _ sklokinmkų ^ar0 sužeistų veteranų.' i<ųn hpvpik 10 mvliii mmš- 
“Naujosios Gadynės ’ nuduoda, juos iškilmingai priėmė į- 
būk nematę žinios apie streiko 
atšaukimą, ir todėl kvailai šai
posi, būk “Laisve” skelbia “ne
būt;us streikus.”

Veikiausia ir pačiai 
mainierių streikas buvo nepa
geidaujamas.

Pittsburgh, Pa. — Areš
tuota 7 dalyviai streiko 
prieš mėsos brangumą, 
South Sidėj.)

Alkana Pagelba Pusei
Miliono Jaunuoli?

WASHINGTON. — Pre-’ją (Abyssiniją) š. m. spa-! nusileisdamas baliūnas par- 
zidentas Rooseveltas skiria lio mėnesį. Jis, kaip ir kiti'ne§g svarbių mokslo faktų

SOVIETU BALIONAS IŠKILO 10 MYLIŲ IR 
PADARĖ SVARBIU MOKSLINIU ATRADIMU

MASKVA. — Sovietų ba-[tose srityse. Baliūnas turė- 
liūnas 1-Bis birželio 26 d. iš-

i sklokai taiką.

tyn; bet jis nejieškojo augš- 
tumo rekordo, o kilo tik 
moksliniams tyrinėjimams 
daryt. Jis vežėsi sovietinio 
profesoriaus Al Verigo išra
stus fotografijos aparatus 
traukti paveikslus elektronų 
takų, taip pat kameras ne
matomiems k o s m i š k iems 

i s p in d uliams 
LONDON. — Sugrįžęs iš | fotografuoti, prietaisus, sa- 

Romos, Anglų ministeris vaimi atžyminčius erdvių 
Tautų Lygai A. Eden, pra- šviesą, šilumos bei šalčio 
nešė, kad Italija veikiausia laipsnį, ir t. t. 
pradės karą prieš Ethiopi-

vairių Vokietijos miestų 
valdybos. Gaudami kur pro- Į 
gos, tačiaus, jie kalbėjo už

Italijos Karas prieš 
Ethiopia Prasidėsiąso i • pi a i • matomiems k Spalyje, Sako Anglai. (visatiniams) 
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Pranešama, jog laimingai

jo perduodančią (transliuo
jančią) radio stotį “Luna”, 
iš kurios buvo nuolat kal
bamasi su radio stočia “Ve
nera” ant žemes.

Baliūno komandierius bu
vo Prokofijev. Apart pro
fesoriaus Veri go, baliūne 
dare temijimus mokslinin
kai K. I. Žille ir J. G. Pri- 
lutski.

Šis žygis buvo padarytas, 
kaip sakoma, “netikėtai,” be 
garsinimosi išanksto. O 
Amerikos mokslinčiai jau 
senai rengiasi ir garsinasi 
kilsią su baliumi tyrinėti er
dvių paslaptis, ir vis dar ne
prisirengia.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS !
Nusausinimo Darbai

KAUNAS. — Laukų nusau
sinimo pašalpiniuose darbuose 
Lietuvoj dirba iki 4,000 darbi
ninkų, kuriems mokama vidu
tiniai po 3 ir pusę lito dienai. 
Tai bado alga.

$50,000,000 pašalpai bedar-'Anglijos politikieriai, sako, 
bių jaunuolių tarp 16 ir 25.kad negalima su Mussoliniu 
metų amžiaus. Sako, tuom susikalbėt. <
bus pagelbėta pusei miliono 
vaikinų ir mergaičių. O pa-’siūlė tulus Ethiopijos pasie- 
gelba būsianti tokia: padėt nio sklypus Italijai, o už 
jiems surast darbo privatiš- juos Anglija žadėjo “atly- 
koj pramonėj; pagelbėt pra-[ginti” Ethiopijai tuom, kad' 
mokt amatų;, duot paramos leistų ethiopieč. naudotis!
studentams baigt savo mok- [gelžkelių per “angliškąjį” Tanų įtalpos "karo" laivo 
slą; suteikt jaunuoliams už- Somalilandą į Zeila prie-! - nnmKldmn

1 plauką. Bet Mussolini griež-Francija dabar gaH

Eden vardu savo valdžios

siėmimo pašalpiniuose dar
buose.

Pagal Roosevelto progra
mą, daugelis jų bus statoma 
kaipo įvairių darbų “moki
niai” pramonėje ir - jiems 
bus mokama “bent” $15 mė
nesiui; bet tas “bent” prak
tikoj pavirs į “tiktai” $15, 
nors tariami “mokiniai” 
atliktų ir senesnių darbinin- 
kų darbą.

Kadangi Jungtinėse Val
stijose yra 7,000,000 jaunų 
bedarbių, tai ir tokia Roose
velto žadama pagelba teks 
tik vienam iš kiekvienų 14 
jaunuolių bedarbių.

Francija Rudavęs Sau
Karo Laivus, Nežiūrint

PirmesniŲjŲ Sutarčių
PARYŽIUS. — Francijos 

laivyno komisija seime už- 
‘gyrė statymą naujo 35,000

• ir
, kad

l gin- nantiems rinkimams.
tai spiriasi, kad Italija turi 
paimt savo “globon” visą 
Ethiopiją. Tarp Anglijos po
litikierių svarstoma klausi
mas, ar rengtis karui prieš 
Italiją del Ethiopijos ar ne. 
Jie tyko patys grobt Ethio-

Taikos Lyga Reikalauja 
Pavaryt Adm. Stirling?

READING, Pa. — Berks 
apskrities Taikos Lyga pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad prezidentas Roose
veltas pašalintų iš laivyno 
admirolą Stirlinga už jo 
straipsnį, išspausdintą He- 
arsto laikraščiuose, kur 

Cemento akmenų laužykloj Stirling kurstė kapitalisti- 
tapo užmuštas 17 metų jau- nes šalis karan prieš Sovie- 
nuolis S. Sparks ir sužeista tų Sąjungą. Taikos Lyga 
desėtkai darbininkų, trys susideda iš darbininkiškų ir 
pavojingai. bažnytinių organizacijų.

Detroito Socialistai 
Dalyvaus Vieno Fronto 
Rinkimų Konferencijoj 
DETROIT, Mich. — Šį 

sekmadienį, Labor Temple, 
susirinks konferencija delei 
sudarymo bendro darbinin- 
ikų kandidatų sąrašo atei- 

Kon-
kluotis ant marių, kiek mato ferencijoj dalyvaus atstovai 
reikalinga, nepaisant pir^nuo Darbo Federacijos Sta
ndesnių sutarčių. Tos sutar-(tybos Darbininkų Unijos, 
tys rymojo ant Versalės nuo daugelio kitų unijų, nuo 
sutarties, bet Versalės su-! Komunistų Partijos, pašal- 
tartis jau sulaužyta, kuomet pinių ir kt. draugijų. O bir- 
Anglija leido Vokietijai at- želio 26 d. ir Detroito Socia- 
siginkluoti ant sausumos ir listų Partija nutarė pasiųsti 
ant vandens. penkis savo delegatus į šią 

suvienyto fronto konferen
ciją.

Tai bus žymus reiškinys 
judėjime delei Darbo Parti-

BU

EI Paso, Texas. — Per di
namito eksploziją Portland

pavojingai.

Vokietijos Jaunuoliam d 
Priverstini Darbai . _ _

BERLYNAS. — Hitlerio, jos įkūrimo, 
ministerių kabinetas nu-' 
sprendė, kad visi 19 metų 
sulaukę Vokietijos jaunuo
liai ir jaunuolės, išskiriant 
tik žydus, turės eit šešis mė
nesius dirbt verstinus dar
bus po komanda armijos 
oficierių. Tą vergišką dar-[jog šiemet hitlerininkai jau 
bą , jie vadina “garbinga nužudė 352 savo politikos 
prievole,” kuria, todėl, ne- priešus, tame skaičiuje 40 
leidžia “naudotis” žydams, komunistų.

Šiemet Naziai Išžudė 
352 Savo Priešininkus
New York. — Federacija 

prieš Nazius apskaitliuoja,

dotojams senąjį jų pelnų 
laipsnį.

Bet keli mėnesiai atgal 
ta pati NRA Tyrinėjimų ir 
Planavimo įstaiga raporta
vo, jog 1934 m. gruodžio 
mėnesį kompanijų pelnai 
buvo pasiekę 150 nuošimčių, 
lyginant su 1926 metais, bet 
darbininkai tą mėnesį tega
vo tik 60 nuošimčių algos, 
lyginant su 1926 metais.

Pagal NRA skaitlines pa- 
. ’ skelbtas š. m. birželio 26 d., 

gyvenimo gįemet gegužės mėnesį buvo

SU
pi r-

al-
me-

WASHINGTON. — Iš 
NRA daugiausia pasinaudo
jo kapitalistai, o ne darbi
ninkai, kaip pripažįsta pats 
buvusios NRA Tyrinėjimų 
ir Planavimo Skyrius 
Leono Hendersonu, jo 
mininku.

Skaitant darbininkų 
gas 95.9 numeriu 1923
tais, minima įstaiga sako, 
kad jų algos 1934 metais 

■stovėjo tik tarp 73.0 ir 75.0 
!—Bet kadangi i 
reikmenos prie NRA buvo 
labai pabrangintos, tai tik- '• 
rasis darbininkų uždarbis! 
ištiesų buvo dar kur kas že
mesnis.

5 Metai Kalėjimo už Vengi
mą Kareiviavimo

KAUNAS. — 5 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo nuteistas 
Fricas Leco, kilęs iš Klaipėdos, 
kaipo išsisukinėjantis nuo tar
navimo Lietuvos armijoj. Pa
imtas tarnybon, jis tyčia persi
dūrė blauzdą, ir del žaizdos bu
vo paleistas. Kada jį vėl paėmė i

! 5 ir pusė nuošimčio daugiau 
I bedarbių, negu pernai tą pa
tį mėnesį. Bet rooseveltiniai 
skaitliuotojai daugiau kaip 
trečdaliu sumažina bedarbių

• Bet išreiškiant kapitalistų skaičių šioj šalyj, surasda- 
pelnus 92.9 numeriu 1923 mi jų “tik 9,711,000” kuo- 
metais, jie 1934 metais buvo met ištikro dabar bedarbių 
tarp 91.0 ir 93.0. Reiškia, armija siekia virš 15,000,- 
NRA vėl sugrąžino išnau-,000.

15 Mėty Tapo Įkalinta Roosevelt Nesiskubina 
Komunistė Vokietijoje Turčius Aptaksuoti
Muniche Hitlerio vadina

mas “liaudies” teismas nu-
WASHINGTON. — Pre- 

zidentas Rooseveltas sako,
kariuomenėn, jis persišovė sau |teisė komunistę Berta Karg, jOg siūlydamas pakelti mo
kamąją ranką, iš to galima su- jaunų revoliucinių darbinin- ^es^jus anį turčių paliki- 
prast, kaip gerai Smetonos ar- kų veikėją 15 metų sunkių- mų> «dovanų„ ir kompanijų 

______ . dalbų kalėjimo. Komu- pe]nų; jjs nereikalavo, kad 
r,______________ nistmį veikimą hitlerininkai kongresas dabartinėje savo

laiko valstybės išdavyste”, sesijoje tatai padarytų. Tai- 
. .... j ,_. . "jgi naujų taksų klausimas

; *x T , . , . n ant didžiųjų lobių yra ati-
|kanis; Nuteistąją drg. Karg dedamas neribotam laikui;

, .. .. v. . . , , V1 _ . , „ t. ’jRooseveltininkai apskaitlia-
kenavos policija gavo zimų, kad .karsta komuniste.” Ji yra, k . . • tak„iq p.aiima 
dvirati rmwn žinnmas anvlin- oa _____i... _____ ____ V0’ LdKbaiS galima

Iš Gėdos Nusišovė
PANEVĖŽYS. — Praėjusiais1.................. - -

metais Vadaktų pradž. mokyk-!. . . .
los mokytojui Sukauskui pavogė Įa revoliuciniams darbinin- 
dviratį. |

š. m. birželio mėn. 7 d. Kre- naziai vadina “fanatiškai

sesijoje tatai padarytų. Tai-

ant didžiųjų lobių yra ati

dviratį pavogė žinomas apylin- 24 metų amžiaus.
keje lenkų veikėjas dvarininkas j __________
Česlovas Utkevičius. I z —

Nuvykusi policija padarė kra- ,Soc. Vadas Thomas Re- džios iždą kas metai. Bet 
x„b------- | . Roosevelto valdžia, kaip ma-

ado. Rašant policijai proto- mia JHUnUOilŲ Kon^rCSa .tome, nesiskubina pakrapš-
tą ir dviratį, paslėptą rugiuose, 
su r;
kolą Utkevičius išėjo į kiemą 
ir revolverio šūviu nusišovė 
gėdos.

N. J. Aptaksuota 2%

iš

būtų surinkti po $350,000,- 
000 iki $500,000,000 J val-

NEW YORK. — Socialis- tyt turčiam kišenių, 
tų Partijos vadas Norman 
Thomas viešai šaukia savo 
partijiečius ir darbo unijas

M l n/l • r nil • remti Amerikos jaunuolių Wet Maisto Dalykai kongresą, kuris įvyks Det- 
TRENTON, N. J. — Už- roite liepos 4-7 d. Jis ragi- 

sidarė New Jersey valstijos na mobilizuoti jaunimą ko- 
seimelis, kurio žymiausias vai prieš karą, išnaudojimą 
darbas buvo išleidimas įsta- ir gresiantį fašizmą. Nor- 
tymo, uždedančio 2 nuošim- [man Thomas nurodo, kad į 
čius taksų ant pirkinių. Ap- jeigu jaunuoliai darbininkai i 

, taksuota ir visi perkami 
maisto dalykai, apart pieno. 
Tuom dar labiau apsunkina
ma gyvenimas darbinin
kams. Bet kapitalistinis 
seimelis priėmė tris suma
nymus, pagal kuriuos gu
bernatorius galės numušti 
taksus nuo nejudamojo tur
to. Taigi didesni mokesčiai 
iš biednųjų, o mažesni iš 
turtingųjų.

nebus įtraukti į savo klasinį i 
judėjimą, tai juos Amerikoj 
fašistai galės panaudot pa
našiai, kaip jaunimą pa
naudojo Mussolini ir Hitle
ris.

Komunistai jau senai pa
brėžia jaunuolių organiza
vimo svarbą kovoj už tuo
jau tinius darbininkų reika- : 
lūs ir galutinąjį pasiliuosa- 
vimą.

3,500 Audėjų Streikas
UXBRIDGE, Mass. — 

Streikuoja 3,500 audėjų Ux
bridge Worsted Kompanijos 
Mass., Rhode Island ir Con
necticut valstijose. Horace 
Riviere, organizatorius 

į Jungtinės Audėjų Unijos, 
nori derybų su Roosevelto 
valdžios tarpininkais del 
streiko baigimo.

Streikieriai reikalauja, 
kad būtų dirbama dviem pa
kaitom (šiftais) vietoj tri
jų; įvest 40 valandų darbo 
savaitę; sumažint staklių 
skaičių nuo 8 iki 6 kiekvie
nam darbininkui; pridėt 15 
nuošimčių algos ir neperse- 
kiot unijos narių.

j
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karo, tai ines esame pasirengę kovai 
fronte ir jo* aprūpinime!

“Draugai,' priimkite šį mūsų pasižadė
jimą, jūs, neįveikiami vadai Raudono
sios Armijos! Ir lai žino apie šią mūsų 
prisiegą ten užrubežyje, naujo karo kū
rėjai!”

Po šiuom pareiškimu seka keli desėt- 
kai parašų lenkų darbininkų masinių or
ganizacijų atstovų. Šis dokumentas pa
rodo, kaip įyąirių tautų darbininkai ir 
kolektyviečiai, gyvenanti Sovietų Sąjun
goje, yra pasirengę gintis.

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

of March 3, 1879

“Lai Tiktai Pabando!”
Birželio 12 dieną Sovietų Sąjungoje, d ’ 

ypatingai Sovietų Ukrainoje • buvo mini
ma 15-kos metų sukaktuves- nuo dienos, 
kada Raudonoji Armija išgrūdo 'iš-. Kije
vo lenkų baltagvardiečius 1920 metais. ; 
Spaudoje buvo daug rašyta 'apie tuos 
įvykius ir milžinišką sustiprėjimą Sovie
tų Sąjungos ir jos apsigynimo jėgų. 
“Pravda” išspausdino lenkų darbininkų 
pareiškimą, kurie gyvena Sovietų Ukrai
noje. Lenkų darbininkų pareiškimas se
kamai skamba:

Garbingiems vadams Raudonosios Ar
mijos: Vorošilovui, Budennui ir Jakirai. 
PasveikinimaxS nuo Marchlevskio rajono 
Sovietų Ukrainoje.

“Brangūs Draugai:—
“Džiaugsmo dienoje visos Sovietų Uk

rainos liaudies, laike 15-kos metų sukak
tuvių išvijimo baltųjų lenkų armijos iš 
mūsų Sovietų respublikos lenkai darbi
ninkai sveikina garbingus ir nepergali
mus mūsų Raudonosios Armijos ir socia
listinės tėvynės vadus!

“Štai jau yra 15-ka metų kaip dainuo
jame dainas ir tveriame poemas apie 
legendariškas atakas raudonųjų raitelių, 
vijusių lenkų ponų armiją iki Varšuvos 
sienų.

“Didvyriškoje kovoje su neprieteliais 
mes tęsėme kelią linkui džiuginančio ir 
laimingo gyvenimo.

----- eAim t metų atgal mažame sodžiuje
Dovbiše, ktir buvo viso tik keli namai, 
bolševikai pradėjo budavoti naują mies
tą. Ir štai dabar ant Sovietų Ukrainos 
žemlapio yra miestas Marchlevsk—lenkų 
tautiškas rajonas su 40,000 gyventojų.

“85% mūsų valstiečių jau įstojo į ko
lektyvus. Mūsų rajone 4 dideli fabrikai? 
dirba. Ten, kur carizmo laikais buvo tik- • 
tai kelios mokyklos, dabar yra 58 lenkų 
mokyklos ir 31 mokykla rusų, ukrainie
čių ir vokiečių vaikams. Pas mus taipgi 
yra lenkų ir ukrainiečių fakultetai, aug- 
štesnės mokyklos fabrikų darbininkams 
ir augštos technikos mokintis įstaigos.

“Caro laikaixS lenkai, čionai gyvenanti, 
visiškai neturėjo mediciniškos pagelbos, 
o dabar pas mus yra 2 ligoninės, 5 ambu
latorijos, 5 medikališki punktai, 2 sana
torijos, poliklinika ir vaistinė.

“Mūsų gyvenimas darosi geresnis su 
kiekviena diena, o ten, už rubežiaus, kur 
valdo Lenkijos ponai — iš bado miršta 
mūsų broliai.

“Mes mylime sovietinę gimtinę, val
džią, Bolševikų Partiją ir liaudžių vadą 
didelį—Josifą Staliną.

“Bjaurūs priešai lenkų darbininkų ir 
valstiečių—pilsudskininkai—bučiuojas su 
Hitleriu, ruošiasi paskandinti kraujuose 
darbininkus ir valstiečius socialistinėje 
Sovietų Ukrainoje.

“Lai jie tik išdrįsta! Jie susidaužys 
savo galvas į neįveikiamą mūsų karo 
frontą ir jo atspirtį—didžiausią ir neį
veikiamą socialistinę tėvynę. Visomis 

' savo jėgomis gelbėsime mūsų sugabiems 
lakūnams, raiteliams, tankistams ir pės
tininkams.

^Šiemet mes davėme mūsų valdžiai 
572,000 rublių paskolos. Dabar mes įne
šėme į fondą budavojimui milžiniškų lėk
tuvų 25,000 rublių. Bet dalykas yra ne 
tiktai piniguose. Kiekviename mūsų na
me, kiekviename lenkij kolektyve, kaip 
ir ukrainiečių, yra neįveikiama socializ
mo apsigynimui tvirtovė.

“Priešas, kuris sumanys įžengti į mū
sų žemę, tikrai tame persitikrins, 
mes mokame gintis. Pergalėtojais 
būti tiktai bolševikai!

^Dienoje visos liaudies minėjimo 
kos metų Kijevo paliuosavimo nuo
kų baltagvardiečių mexS duodame savo 
pasižadėjimą: — Jeigu dalykai atves prie

Ir Vėl Grigaitis Klampoja
Grigaitis “Naujienose” pacitavo “Lai

svėje” suteiktą žijųą, kad Sovietų Sąjun
gos lakūnas;Kcįzųlįa yra nušokęs 23,474 
pėda$ su paiiąišiutu-be prietaisų apsaugo
jimui kvapo ir laiko pasaulinį rekordą 
jau keli metai.; “Naujienos” į’tai sako:

“Na, ir:gerąi, kad laiko. . Bet kuomet 
Amerikos1 lėktuvų; <Vaitkus ruošiasi re
kordinio tolio skridimui virš okeano, tai 
komunistai ‘niekina • jį susiriesdami ir 
šmeižia tuos, kurie jį remia.”

Pirmas dalykas,, mes nieko neturime 
prieš; Vaitkų; kaipo ‘ypatą. Netgi Gri
gaitis fašizmo išgarbinimui ir savo biz
nio sumetimais pirmiausiai ne Vaitkui 
ruošė skridimą, bet turėjo kitą lakūną, 
su kuriuomi’ vėliau susiėdė.

Antras dalykas, svarbu, kokiais sume
timais tas “rekordas” ruošiamas. Visi 
sąmoningi darbininkai supranta, kad pa
kėlimui fašistų judėjimo Amerikoje ir 
Grigaičio biznio. Gi abu šie dalykai yra 
svetimi visiems darbininkams ir Grigai
čio “rekordinį” skridimą neremia ne vien 
bolševikai, bet ir taip milžiniška Ameri
koje gyvenančių lietuvių dauguma.

Del "Laisvės” Pikniko 
Maynard, Mass.

..............

Iš visko matosi, kad lie-Į Štai 
pos 4 d. piknike Maynarde, 
Mass., bus tūkstančiai Nau
josios Anglijos lietuvių. 
Taip pat matosi, kad mūsų 
draugai šiemet gerai mobi- 
lizuojasi aptarnavimui tos 
milžiniškos publikos. O tai 
labai svarbus reikalas. 
Kiekviename mūsų dienraš
čio j “Laisvės” didžiajame 
piknike šis trūkumas būda
vo jaučiamas. Prastas ap
tarnavimas atšaldo publiką 
ir atneša didelius nuostolius 
pačiai įstaigai. Prie tų 
vietų, kur išduodama val
giai ir gėrimai, esti toks 
baisus 
niekur 
nieko 
gauti.
Todėl

gai turi dėti didžiausias pa
stangas, kad šiemet May- 
nardo piknikas savo tvarka sime skaityti pilnai pavyku- 
ir aptarnavimu būtų tikrai 
pavyzdingas.

Bet čia aš norėjau kalbėti'kai.

mano pasiūlymas 
Maynardo pikniko gaspado- 
riams: Iš tų darbininkų, ku
rie kolonijų išrinkti darbuo
tis piknike, būtinai paskir
kite kokį tuziną stovėjimui 
prie vartų ir rinkimui para
šų. Prie kiekvienos įvažiuo
jančios mašinos, prie kiek
vieno buso, turi prieiti drau
gas bei draugė ir paprašyti, 
kad,'žmonės pasirašytų ant1 
blankos.

Manoma kad nikhikp him Pavažiavimas $2.25. Bushi 4š Manoma, Kad piknike Dus ^aterburio išvada 7:30<val. 
apie 10,000 publikos. Ma- ryte> jg. pikniko 11' valandą

Greitai, tą pačią dieną padarė 
operaciją ant “apendiko”. 
Operaciją padarė Dr. Palevi- 
Čiiis ir dabar Brazauskas jau
čiasi gerai ir apie birželio 28, 
sako, galės važiuoti namo. Jo 
antrašas: 8092 Fulton Avė., 
Detroit.

Drg. Brazauskas yra narys 
APLA 47 kuopos.

Kp. Pirmininkas.

Waterbury, Conn
•Pranešimas Norintiems Va

žiuoti' į “Laisves” Pikniką
Yra paimta 3 .dideli busai 

važiuoti ’į “Laisves’^ pikniką, 
kuris įvyks 7 d. ‘liępos Brook
lyn, N: * Y. NuVaziavimąs ’iį’

kad

15- 
len-

susikimšimas, kad 
negalima prieiti ir 

negalima žmoniškai

0
Massachusetts drau-

apie 10,000 publikos. Ma-
Žiausia pusė bus tokie lietu- nakties. Rusai visus paims nuo 
viai, kurių niekui’ kitur ne
spėsime pagauti, kad pasi
rašytų ant tos blankos, nes 
jie į mažesnius parengimus 
nesilanko. Šiame piknike 
bus puikiausia ir vienatinė 
proga juos pasiekti.

Draugai, pikniko negalė-

ŠYPSENOS

“Naujienų” “Rami Kova”
Aną kartą mes “Laisvėje” nurodėme, 

♦kad vienas dalykas Sovietų Sąjungos val
džios padarymas sutarčių su kapitalisti
nėmis valstybėmis, o visai kiti tų kapita
listinių valstybių revoliucinių darbininkų 
uždaviniai. Mes ten nurodėme, kad re
voliucinių darbininkų pareiga kovoti sa
voj šalyje, kad nuvertus buržuazaijos 
viešpatavimą.

Dabar “Naujienos” 149 numeryje ra
šo:

“...Grigaitis tokio 'Supratimo’ niekur 
neskelbė, kad darbininkai turi nustoti 
kovot prieš buržuaziją. Tik kova kovai 
nelygu. Labai dažnai tas, kuris smar
kiausiai skerččiojasi, yra visai prastas 
kovotojas. Tikra (ir rimta) kova gali 
būti iš paviršiaus rami, o betgi būt daug 
vaisingesnė, negu bolševikiški metodai.”

Pirma Grigaitis čia tūrėjo palaidoti tą 
savo teoriją, kurią jis nuolat skelbė, kad 
ir Vaitkaus skridimo klausime. Jis pir
miau bandė svietą įtikinti, kad jeigu So
vietų atstovas d. Trojanovskis palinkėjo 
Vaitkui sėkmingos kelionės, tai jau ir 
visi darbipinkai turi tą pat daryti. Tro
janovskis kitką ir sakyti negalėjo, bet 
mūsų yra visai kitos pareigos.

Antras dalykas, Grigaitis su “rimta 
kova” tik savo priešdarbininkišką politi
ką teisina. Išeina taip: Jeigu komunis
tai kaunasi prieš bedarbių iš namų išme
timą, kovoja už bedarbių šalpą, dalyvau
ja streikuose, ruošia darbininkiškais 
klausimais demonstracijas prieš buržua
ziją, kovoja, už ateivių reikalus, už neg
rams lygias teises, prieš išpardavimą fūr- - 
merių ūkių ir daugelyje kitų kovų— lai 
čia yra “nerami kova,” daug trukšmo, o 
todėl sulig Grigaičio dekreto tas nieko 
neverta, tik,“prasti kovotojai’! tuoin ga
li užsiimti.

Gi Grigaitis ir jam atatinkąs Prūseika 
tose kovose niekur nedalyvauja, jie ra
miai sėdi kojas ant stalo susidėję, jų yra 
“tikra ir rimta kova.” Jų “kova” “iš 
paviršiaus rami,” bet “vaisinga.”

Žinoma-, kad jūsų ta “kova” jums tik ir 
vaisinga, o ne darbininkų klaseįr Dar
bininkų klasė iš jūsų tos “kovos” nieko 
naudos neturėjo ir neturi. Jūs dar dalį 
darbininkų suklaidinate, atitraukiate 
nuo tikrosios kovos, tame irgi yra vai
siai, bet kapitalistų klasei.

“Sena Gvardija” Sumina
Socialistų-. Partijos “Sena Gvardija"' ir 

vėl šųmin!ajlkaip 1919 metais. Tada So
cialistų Partijos vadai išmetė didžiau
sias kalbines federacijas ir atskirų vals-

v

siu, jeigu šitas darbas nebus 
pravestas tikrai bolševikiš- 

__________ ____________ . Jau turėjome kelius 
apie kitką, taip pat apie la-1 patyrimus. Jau keli dideli 
bai svarbų reikalą. Turiu Ipiknikai praėjo (“Vilnies” < 
mintyje surinkimą visų šio Chicagoje), kurie nebuvo iš- 
pikniko dalyvių parašų ant (naudoti parašų rinkimui 
blankos, kurioje statomi .kaip reikia. Ši klaida lai 
Lietuvos Smetonos valdžiai nepasikartos “Laisvės” pik- 
reikalavimai. Žinote, jog tai nikuose.
labai skubus klausimas. A. B.

PH1LADELPH1 JOS ŽINIOS
Liepos Ketvirta

Suvienytos darbininkų orga
nizacijos rengia didelį pikniką 
naudai Komunistų Partijos, 
liepos 4 d., $ęhutz.cn Park, ant 
83rd ir Tinįcum Avė., Phila., 
Pa. Šį pikniką turi paremti 
kiekvienas sąmoningas darbi
ninkas, nes Komunistų Partija 
yra darbininkų klasės vadas. 
Ji visur ir visada kovoja už 
darbininkų klasės reikalus. Ji 
organizuoja n e o r g anizuotus 
darbininkus į unijas ir kovoja 
už dieninius reikalavimus dar
bininkų. Ji skleidžia klasinę 
apšvietą tarpe darbininkų. 
K. P. kovoja už socialę bedar
biam apdraudą, už Bilių H.R. 
2827, K. P. kovoja prieš au
gantį karo pavojų ir fašizmą

775 Bank St. Draugai, kuęie, 
manote važiuoti, nelaukite 'pa- 
skutiriių dienų, bet į 
tikietus anksčiaus. Bus geriau 
jums ir komisijai.’Tikietus ir 
visas platesnes informacijas 
gąusite pas draugą J. Yesule- 
vičių, 184 Alder St., ir kiti 
draugai, Vilijos Choro nariai, 
pagelbės. Vilijos (įhoras : yra 
pilnai pasirengęs važiuoti, dai
nų pamokas laiko du kartus į 
savaitę.

Kas Galva, Tas Kalba
Mažame miestelyje, vie

ną vakarą sėdėjo dvi mo
terėlės kambaryje pas at
virą langą.

Viena klausėsi bažnytinio 
choro, kuris anapus gatvės 
svetainėje praktikavosi. 

, Antroji klausėsi!js laukų 
girdimo (žiogų čirškėjimo.

Po kiek laiko fdrhjoji pa
stebėjo: “Kaip garsiai jie 
šį vakarą gieda!r|D

Antroji irgi pritarė* 
“Taip,’ taip, o: cĮąr ;kai kasĄ 
sako, jog jie thi'Qaro su 

įsigykite savo pasturgalinėmis kojo
mis.”

Surinko Juodvarnis.

Komisija.

Dievo Švogeris
Kunigo tarnaitė besispa- 

viedodama ėmė ir pasisakė, 
.kad jau gal neužilgo susi- 

" lauks kitos gyvasties.
Kunigas: “Tai keno yra 

tame griekas?”
’ Tarnaitė: “Ogi jūsų ber

nas, prabaščiau, pabarė.”
pa-P a skirta $458,684,379 mokysiu tą griešhinkąį”

< aw w * a TT * ~ _ —T V

Amerikos Laivynui
WASHINGTON. . <

'■ Kunigas parėjęs pasišau
kė berną į.savo raštinę ir

1

< t

lio 25 d’, pasirašė kongreso 
nutarimą, kuriuom yra pa
skirta karo laivynui $458,- 
.684,379 vieniems metams. 
Tai visoj šalies istorijoj di
džiausia pinigų suma išlei- 
jdžiama karo laivynui ra- 

lygias teises negrams ir atei- mįaįs laikais.

: WASHINGTON. — Prę- sugniaužęs kumštį (Jėjol ber- 
zid’entas Rooseveltas biržę- pasmakrį, ;rėkdr » • f / T ‘ 44 T J n hyAnn: oi* r m rmn

Amerikoj ir it. K. P. kovoja už

viams. Ji kovoja prieš depor
taciją ir tt. Kitaip sakant, KP 
yra avangardas darbininkų 
klasės, tad ir remkime ją ir 
jos vedamas kovas.

Lietuvių organizacijų sekre
toriams likosi išdalinti įžangos 
tilhetukai, kurie turi būti pa
skleisti kuo plačiausia tarpe 
nariu. Tad, sekretoriai, kurie 
dar nepaskleidėte tikietų, tai 
atlikit greitai darbą.

Nuvažiavimas į šį parką la
bai patogus, tik vienas “kar- 
fėras” tekaštuos, nežiūrint, iš 
kurios miesto dalies nevažiuo
si. Tad visi ir visos dalyvauki
te kuo skaitlingiausia.

Reporteris.

DETROITO ŽINIOS
Biskis Žinių Iš APLA 47 Kp.

Susirinkimas įvyko birželio 
9 diėną paprastoj vietoj. Na
rių atsilankę vidutiniškai. Or
ganizacijos formalumus atli
kus, skaitytas laiškas nuo vie
tinio Priešfąšistinio Komiteto, 

‘ kuriame ragina prisiųsti dele
gatą į konferenciją birželio 22 
dieną. Kadangi jau delegatai 
yra, kurie dalyvavo pirmesnė
je konferencijoje, tai ta pati 
delegacija įgaliota dalyvauti 
ir dabar.

Taipgi turime išrinkę dele
gatą į Visuotiną Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimą Clevelan- 
de.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad per delegatą įteikti auką 
ir pasveikinimą Suvažiavimui. 
Bet kadangi ižde pinigų nėra, 
tai nutarta parinkti aukų ant

“Balvdneį ar tai taip rieikia 
dievo seserį ant juoko už
taisyti !”

Bernas apsisukęs aplinkui 
irgi kirto kunigui į nosį, sa
kydamas: “Balvone, tu ne-, 
turi teisės dievo švogėrųii 
veidą daužyti!”

Surinko W. Brazai ,

f

<
■>

SUSIPAŽINKITE SU 
SAULUTE

DARBININKŲ ’
SVEIKATA 1

ti^oi
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lake Street Newark, N. J.
Telephone: Humboldt 2-7964

Būkite dažniau ant saules, 
žinoma, nepratęs, baltas kaip 
lelija, išpurtėlis turi praduti 
labai atsargiai, po trupučiuką: 
po 5-10 minučių pa'sišvitint 
pirm-antrą dieną, Toliau, po 
keletą minučių pridedant, ga
lima davaryti ir iki valandos 

i ir daugiau per dieną. Kai jau 
j tau oda gražiai saule nudegė, 

vG1 1a| pasidarė net juosvai - ruda, 
ant kaip to indijono, tai *gali sau 

nuogas kad ir visą dieną sa'u- 
lėj vaikštinėti.

Jeigu tau, taip nuogąm ar-

Saulė. Pa-saulis. Visas pa
saulis priklauso nuo saulės. 
Mes visi esame saulės vaikai. 
Ir ta pati mūsų motina žeme
lė yra gimusi iš saulės, yra 
saulės atskeliaudra.

Tai jau turi būt aišku, kad|tau of)a žjai sauJe nudeggj 
saulės mums reikia. T’-'i-- 
saules ant nuogo kūno, ant , 
plikų kūnų dalių, ore arba ir ■ 
pro atdarą langą.

Saulė su savo įvairios rūšies 
spinduliais, ypač ultra-vijoleti- - „ .
niais, spinduliais, gaivinte gai- ba pusnuogiam esatit, kartais 
vina visą.mūsų organizmą. Su- jaučiasi lyg ir vešu, tai nieko 
teikia nepavaduojamo Vitami-- nekenkia. Tai net ir sveika, 
no D, saulės šviesos vitamino, nes veiklesnė esti tada kūne 
labai reikalingo dantims, kau- medžiagų apykaita, žinoma, 
lams, kalkių apykaitai orga- Jei tik nesi jaučią perdaug jau 
nizme,

Saulė būčiuote nubučiuoja 
daugybę odos ligų, pučkų, de
dervinių, plaišiojimų. Saulė pa
deda išgydyt sunkią kaulų li
gą— rachita, angliškąją ligą 
(rickets). Saulė išvaro įvairius 
kaulų gėlimus, miglotus reu
matizmus, kurie savo esmėje 
paeina dėl stokos saulės žie
mos metu ir dėl stokos atatin
kamo maisto, turtingo kalkė- 

draugas Jonas Brazauskas ir mis ir šiaip mineralais ir vita- 
nuvežtas į St. Mary Hospital, minais.

įteiktavietos. Surinkta $2 ir 
delegatui nuvežti.

Pramogų komisija išdavė ra
portą, kad piknikas gegužės 
5 dieną neįvyko, nes tą die
ną lijo.

Dabar piknikas įvyks birže
lio 29 dieną tam 'pačiam dar
že, Beech-Nut Grove, prasidės 
2 vai. po pietų ir tęsis iki 2 
vai. nakties.

Todėl visi a t s i 1 a n kykite, 
praleisite smagiai laiką ir pa- 
remsite šitą darbininkų savi
šalpos organizaciją ir galėsite 
įsirašyti į APLA.

Kurie pirkote tikietus del 
gegužės 5 dienos, tai tie tikie- 
tai bus geri ir del šio pikniko.
Aplankykite Sergantį Draugą

Birželio 18 dieną apsirgo

spinduliais, ypač ultra-vijoleti-

žinorna,

J
i 
j

tijų socialistines organizacijas už eilinių 
narių kairejihią.

Dabartinės darbininkų kovos daugely
je vietų suartino komunistus ir socialis
tus eilinius narius ir užsimezgė bendro 
fronto daigai. Tas labai nepatiko “Se-

j v;

nai Gvardijai” ir tie ponai vėl šaukia 
prieš bent kokį eilinių socialistų narių su 
komunistais ir taip kovingais darbinin
kais dėjimąsi 
Gvardija” ir 
baisenybėmis.

į bendrą frontą. “Sena 
vėl grūmoja visokiomis

' šalta. Atbulai, kai vaikštai 
perdaug jau šiltai apsikarzlio- 
jęs, sušutęs, suniukęs, tai svei- 
.katon neina, nes perdidelė ši
luma slogina, silpnina, minkš
tina organizmą. •'

Saulėkaitoj reikia žiūrėti 
akių. Persmarkus spindesis ■ga- 

' dina akis. Galima tuomet, ir 
tamsūs akiniai dėvėti, kad pėr- 
mušus tą žėrėjimą.

Nebijokit: saulė jums sme- 
genų neišdžiovins ir odos ne- 
suraukžlės, jūsų nenusendins, 
kaip jus kartais baugina tūli 
ištižėliai. Saulė yra gyvybės ir 
sveikatos šaltinis, ( galingas 
gamtos vaistas ir tonikas, stip- 
rylas. “Garbinkite” sattiutį, 
maudykitės joa gaivingo j 
šviesoje. Būkite saulės broliai,

i saulės draugai.

a-u.
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Hail the 2nd American Youth and 1st Lithuanian
Congresses Against War and Fascism
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NATIONAL GUARD AS 
STRIKE-BREAKERS

Orman Still Maintains 
Lead as Votes Pile In

provisional 
The Virgin 
into a com- 
of 3 share- 
Pearson at 

has set

Fascist Dictatorship 
In the Virgin Islands

A bill has been passed by the 
House of Representatives and is now 
before the Senate, which authorizes 
the President to order National 
Guard officers to active duty “in 
an emergency.”

House liberals opposed the bill on 
the ground that it would give the 
Presidėnt greater power to use the 
National Guard to break. strikes.

tournament, 
enthusiasm has been 

various 
Now, what

Second American Youth Congress 
will give a fitting reply to both the 
skeptics and the avowed oponents of 
the youth congress. In great part 
the answer has already been given. 
For in the short span of ten months 
this movement has spread from 
coast to coast, embracing ever larger 
mass of youth. To date some twen
ty-five regional congresses have 
been held, including groups in hund
reds of cities and towns. Seamen 

(Continued on Page two)

By GIL GREEN
(YNS)—The faces of thousands of youth throughout this na

tion will be turned toward Detroit on July 4th. For on this 
day will convene the first session of the historic Second Ame
rican Youth Congress. Hundreds of young men and women* 
from varied walks of life, from trade unions, Y’s, churches 
and settlement houses, will gather to discuss their common 
problems—their traditional right to “life, liberty, and the 
pursuit of happiness.”

A year ago when the First American Youth Congress with 
the official blessing of Mrs. Roosevelt and Mayor LaGuardia 
assembled in New York City, few indeed realized that in the 
course of but three days the entire character of this congress 
would be altered. The semi-fascist program of Viola lima 
was booted out and in its 1(1M not reckon with their host_the 
stead a program based on the young generation of this nation. The 
most burning immediate needs 
of the young generations.

As extraordinary as was 
this accomplishment, the most 
difficult task was still to 
come. Comented in unity by 
their common aversion to the 
program and tactics of Viola lima 
arid her supporters, the question 
arose as to whether these organiza
tions could maintain this unity for 
any length of time after the first 
congress. There were many who 
were openly skeptical. There were 
others who secretly hoped that the 
united front left to its own ends 
would disinegrate, would be de
stroyed by internal bickering.

But these honorable gentlemen

Districts Urged To Send in Registrations 
And Support the Natl Softball Tourney

By Charlie Kwarren
(Of the Nat’l Sports Comm.)

July 15th will mark the starting date of the softball tourn
ament and still the Nat. LDS Sports Committee hasn’t received 
entries* from most of the districts. It is very important and 
urgent that each district sports director send a letter to the 
Sport Committee stating whether a league has been organized 
in their particular district and if not, if there are possibilities 
of starting one. Individual youth branches and clubs are also 
urged to communicate with the Sports Committee and let us 
know whether they can enter teams in the tournament or not. 
Do this before the next issue of the Youth Section, June 5th!

is wrong? If there is some 
perplexing - problem that 
troubling you, write to the 
sports committee and let 
try to help you. You will

... (Continued on page 2)

The first Fascist dictatorship un
der the authority of the U.S.A, is 1 newspapers from 
now in operation in the Virgin Is
lands. President Roosevelt, having 
been asked to end the political die- : 
tatorship, inherited from the Royal 
Danish Charter of 1863 to 1906, has | 
only added an economic dictatorship.

The dictator-governor, Paul M. 
Pearson, has absolute veto power. 
Under extraordinary circumstances, 
of which he is the sole judge, he 
has authority to issue 
laws and ordinances.
Islands are incorporated 
pany under the control 
holders with Governor 
the head. The “New Deal 
apart $2,000,000 to rehabilitate these 
islands, and the Governor has the 
sole power of spending or investing 
this money. He is omnipotent in 
all industries, banks and agriculture.

There is a property qualification 
for voters. Only about 900 persons 
out of a population of 22,000 in the 
Virgin Islands have enough property 
to vote. Wage earners are disfran
chised.

LDS National Youth Committee, will 
give the main report. Comrade Or
man’s report will deal mostly with 
the American Youth Congress and 
will also touch upon other problems 
that are facing the youth of today, 

the Comrade Orman and Charlie Kwarren

Although votes for the So
viet Union delegate keep 
coming in, the positions of the 
nominees have not been alte
red. Johnnie Orman is still 
maitaining the lead; Jennie 
Mureika, from Connecticut, se
cond; Frank Witkus, of New
ark, third; Bertha Fulton, of 
Brooklyn, fourth; Kay Augu
lis, of Elizabeth, N. J., fifth; 
Joe Papp, of Cleveland, sixth, 
and John Stasulis, of Eliza
beth, seventh.

Jennie captured most of the 
ballots in Connecticut and vi
cinity and is behind Johnnie 
by 56 votes. Frank Witkus seems tq* 
have surprised everyone by getting* 
the lead over Bertha Fulton. Looks 
like Bertha’s long absence form ac
tive aprticipation in the Lithuanian 
youth movement has injured her po
pularity. John Stasulis and Kay Au- 

not be overstressed. They will decide whether it is possible cteveiandf b^ 
to run a tournament on a national scale or not. If district1 outside of their vicinity didn’t ex- 
sports committees don’t make any efforts to organize district ™SnI°tiona"whenlyciiS

leagues, then of course ii 
would be impossible to con 
duct a national 
So far, 
lacking among the 
youth branches

were issued by the National Youth 
Committee for nominees just to re- 

is present their districts. This is a fine 
gesture and should not be overlookd.

Funds for the USSR delegate have 
US reached the $200 mark, how let’s do 

1 everything in our power to increase 
jit to $300. We can do it if we work 
‘ towards this end 1

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

On June 30th and July 1st, Cleveland will have the atten
tion of Lithuanians all over the country. A large representa
tion of delegates from almost every principal city in the 
United States will be here when the first session of the Lithu
anian Congress Against War and Fascism opens.

This Congress will be the beginning of a strong united front 
of Lithuanians in America. Every organization that is sending 
delegates to this Congress sees that the danger of war and 
fascism is very near and only through the united front of all 
workers will it be possible to fight these two menaces to the 
working masses not only of this country, but in every capitalist 
country in the world.

But war and fascism will not be the only questions discussed. 
Ways and means will be planned by which the political pri
soners of Lithuania can be aided by their class brothers here 
in America.

The fascist Smetona spares none who utter a single word 
against the oppression that exists under his regime. Peasants 
and city workers are taxed heavily and all civil rights are 
denied them. This Congress of Lithuanians will draw up reso
lutions and send them to Lith
uania.

Youth Session
The youth session of this congress 

will take place on Monday, July 1st. 
Johnnie Orman, Secretary of C— , 
____________________ _ will represent the NLYC.,

BuiLDerS Prepare Exhibit
In order to contribute something 

to the Lithuanian Congress, the 
Brooklyn BuiLDerS decided to pre
pare an exhibit featuring articles and 
pictures dealing with the horrors of 
war and-fascism. It will also show 

Lithuania which 
(Continued on Page 4)

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLASS 

YOUTH AND THEIR 
ORGANIZATIONS

CLEVELAND ANTI WAR CONGRESS TO YOUTH CONGR. WILL ADD ANOTHER 
DEMAND CIVIL RIGHTS TO LITHS
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strikers, union men and the sheriff

(Continued from page 1)

Re-

these two

harbor

Wxavv:--jut

job of 
should

and walked to the mines.
The strike leader* stood up on

“More Guns”—F.D.R,

BERLIN.— The boom in mar
riages in Germany, brought about 
in part by the so called “marriage 
loans” supposed to help young 
people to set up housekeeping, and

Economic 
record that in
January 1935

Their leaders are suspen- 
Freedom? Yes, 

l those 
meet up

some of 
do so?

son and waited for the caravan, 
which came in about 2:00 P. M. 
There were about 72 cars and a ........
bus full of union- workers from out ■ sheriff and said?

Palte Two
£»

YOUTH EYE WITNESS DESCRIBES VIGILANTE
TERROR IN CALIFORNIA GOLD MINE STRIKE

SECOND AMERICAN YOUTH CONGRESS WILL 
ADD ANOTHER PAGE TO AMERICAN HISTORY

By EUGENIA KAROSS
In and around Jackson, California, workers of six gold 

mines have been out on strike for the past eight months. My 
father, who is a union man, was going together with other 
union men with a caravan to visit the striking miners and 
give them assistance. All cars from many bay sections met in 
Ione, a little town near Jackson, and then from there all went 
to.the mines.

We left Saturday night and 
slept at a farmer’s home. He 
had that farm through home
steading a lot of land. He had 
some cattle. Although he 
could raise a garden and get 
milk from the cows (at least b „  ... ....................... „
for himself), he was gold IPa»s* S(Lwe parked on a private road 
struck and spent most of his 
time digging for it. Of course s?™e lumber and called upon the 
,, . , . ., strikers, union men and the sheriffthere was no electricity there, (whom he called by the first name) 
but he didn’t even have a kerosene , to come and listen to what he had 
lamp. This shows what the gold, to say. He began: “There are many 
craze can do and therefore leads us | people here today who came to help 
to the picture of mines where for this ; us, but among them there are a few 
gold the workers were being cheated | reds who have come here to start 
by the bosses and struck for $3.50 a , trouble and we shouldn’t have any- 
day pay and ventilation in the mines. Į thing to do with them. Now, I want

Sunday morning we got to Jack-'to know: Are you all with me to Iery day the forces to destroy peace 
fl ZS r 1 ! 4-,1, J? 4-L.zv 4 zx r. 4' 1 I r Z\ 9 U /IMA Z1*V* Attrl WA/ T » r-, 4- z-» 4- A 4- A *MZ« 4-4-1 A

of town. There was also a truck 
full of food and clothing. The cara
van made a very impressing sight 
when.it went around the town blow
ing horns and later assembled in 
the union hall. The strike leader 
told the people to go to the picket 
lines, so again we all got into the 
cars and drove to the Argonout mine.

DISTRICTS URGED TO 
SUPPORT NAT’L TOURNEY

gain anything by being secre
tive about your activities or 
vice versa.

We have once and again pointed 
out that the success of the national 
softball tournament depended mostly 
on the* response of each district. 
That is exactly how we stand now. 
If the district sports committees are 
not sufficiently interested to do a 
little work organizing district 
leagues; if the youth in the LDS 
branches and clubs are-not interested 
enough to form teams and possibly 
win the National LDS Softball 
championship, then we arrive to 
only one conclusion—the youth do 
not want the National LDS Soft- 
ball Tournament. We hope this 
isn’t true, but the attitude of the 
districts certainly leads us to be
lieve soJ Unless each district makes 
renewed efforts to organize leagues, 
the national tournament will not 
materialize. It’s up to you. If you 
want the LDS sports movement to 
grow, why not give up 
your spare time to help it
Connecticut and Chicago

We extend our hand to 
districts for organizing their leagues 
and getting other youth clubs to 
join them.
. These two districts want the LDS 
sports movement to progresss and 

. are doing their best to assist and 
enlarge ifc This is the sort of a 
cooperative spirit that every other 
district should have. Don’t 
the feeling that only the sports 
committees should have the 
organizing teams. Everyone 
do his bit and only in this way can 
we make a success of anything that 
we undertake. Let the Sports Com
mittee know if you have possibili
ties of organizing leagues in your 
district. We have only two more 
weeks in which to decide whether 
we can hold a national tournament 
or not, so don’t put this matter off 
another day! Write TODAY!

There we met local union strikers 
and their wives and children, who 
came daily on the picket liney

Just outside of the town, the road 
that we intended to take was closed 
by police, as were all the state high
ways, so we had. to take another 
road. At the other end of this road, 
the police told us that they were 
fixing it and would not let the cars 

are growing. Listen to the rattle 
of sabres in the land of the fascist 
madman, Hitler! Listen to the roar 
of Italian guns against the people 
of Ethopia! Listen to the staccato 
beat of Japanese machine-guns in 
Northern China! And in the United 
States, see the increased funds for 
war preparations. These are meant 
for you and me. We will be called 
upon to give our lives for the pro
fits of the American bourbons.

But merely 
not enough, 
unity in the 
This is what 
offers. Think 
determined opposition 
of youth towards war would have 
on the policies of the government, 
on the plans of the war makers.

FOR FREEDOM! The street car 
pcvpic vvz ow a.mimen.iof Omaha are striking for im-
in part by the desperate attempts •' proved conditions. Police and mi- 
of many young people to escape! litia are used to break their stride, 
being sent to the “land aid,” labor Freedom—for whom? One hundred 
service, etc., and to retain their, and seventy-five thousand students 
situations, has now ebbed consider- strike on April 12 against war and 
ably. I fascism. r.................

The payment of marriage loans ded from school;
has been greatly restricted or stop-1 this is the kind of freedom 
ped, and marriage has proved no Į who fight for a better life r

win the strike?”
Everybody said they were with 

him on that, so he turned' to the 
, “You see, George, 

they are all with me, but if y|r 
have any trouble you can call on us. 
Now everybody form in line for 
picket duty.” When the strike leader 
told the sheriff that he can call on 
us if there was any trouble, some of 
the union men began to object and 
_____ (Continued on page 4)______

GERMAN MARRIAGE BOOM 
ON THE DECLINE

certain protection against being sent 
for slave labor.

The Institute for 
search is obliged to 
December 1934 and 
the'number of marriages dropped to 
15% fewer than last year at the 
same time. The Institute anticipates 
that this will be followed by a fresh 
decline in the birth rate.

*
'V

(Continued from page one)
and beet-field workers of sunny Ca
lifornia; drought-ridden farm youth 
of our great wheat and corn belts; 
packing house workers from Chica
go and steel youth from Pittsburgh 
and Youngstown; students from 
universities, colleges and high 
schools; Negroes and whites; Catho
lics, Protestants and Jews— all 
find their common ground in the 
program of the American Youth 
Congress.

This is what brings us together. 
This is what keeps us united de
spite all differences. This is what 
makes the Second American Youth 
Congress of such historic import
ance. For the voices of aroused 
youth will be heard ■ in Detroit. They 
will Jet their voices ring through-' 
out the length and breadth of this 
land, calling upon the masses of 
youth-to remember the stirring words 
of the Declaration of Independence 
and to pledge to fight for a Deda- __ ,
ration of Rights of the Young Ge-'even consider themselves creators of 
neration, a declaration which shall culture, men who publish and edit, 

v* 4- 4- Ia za nr/i 4- num x»I 1 ) zx <-» z» zx L’wnn 1 — 11 A. —___ —_____ —. — 1. ___ _ ____• _ A. Xt T — 11point the way toward Peace, Fręe- 
dom and Progress.

FOR PEACE! What young man 
and woman can be opposed to this 
aim? Who can dare speak against 
peace? And yet we know that ev-

being against war is 
What we • need is 
struggle for peace, 
the youth congress 
of the effect that the 

of millions 

with every day.
“All men are created free and 

equal” say our law books. What 
mockery! Negro people are burned 
at the stake for no crime but being 

J poor and having dark skins. For
eign-born workers are deported. 
Laws are passed in state legisla
tures gagging our right to free 

. 1 speech and to the press. It is our

generation which must fight to 
maintain all democratic rights won 
by the masses of people through 
generations of struggle.

FOR PROGRESS! It is imposs
ible to have freedom without pro
gress. For freedom for the masses 
of people can only come as a re
sult of greater economic security, 
greater facilities for education and 
cultural advancement, the abolition 
off all forms of oppression and the 
complete conquest of nature on the 
part of mankind.

When the most developed indus
trial nation in the World permits 
its factories to remain closed, to 
rust and rot while millions of young 
men and women in their prime of 
life are jobless and hungry. If this 
be progress, give us less of .it. Our 
land is large and beautiful. It has 
all the natural, resources and the 
material and human means by which 
to provide for all its people in com
fort.

I But certain gentlemen, people who

call this movement Communist. Well, 
Mr. Hearst, are you ready to call 
the 175,000 who went on strike on 
April 12th Communists? Are you 
ready to brand the affiliated “Yes”, 
churches, trade unions, and settle
ment houses, also Communist? See 
the stupidity of the whole thing. 
Every sensible young man and 
woman knows how foolish is this 
charge. Then why is it made? So 
as to frighten the masses of youth 
from united action. But honorable 
hypocrites, once more you have not 
reckoned with your host. The Amer
ican youth have passed the “boogy- 
man” stage. They understand your 
motives.

As for us, the members of the 
Young Communist League, we will 
prove to the masses of youth our 
right to leadership and the correct
ness of our whole program—'precise
ly by our* firm and consistent 
struggle for the demands of Ameri
can youth—for Peace, Freedom and 
Progress. Let Hearst rave. Amer
ican youth marches on!

į

Students Protest Against 
Fascism

ATHENS, Greece. — 300 students 
have signed a protest against the 
fascization measures of the govern
ment and of the university authori
ties.

As commander-in-chief of the ar
my, Pres. Roosevelt has the an
nual job of inducting each year’s 
crop of West Point cadets to war 
service. He told them the army 
ought to be bigger and stronger 
for the next war. He didn’t men
tion war profits in all his talk.

when.it


<X* Ji MKtJ

For Detroit

stacles

league.
Charlie Kwarren

■hu

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

nameriL Enclosed find our entry fee of ............ ($1.00 
to LDS teams—$1.50 to others). Send us all information 
Name of club ... • City,
Name of Manager 
Address . .....> ..
Are you. an Amateur.Team ?
Address of home diamond
©n What (lays do you have access to the diamond ?jp 

are pretty 
earsood,.*'
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ALONG THE CONN. SPORT FRONTĮ^ToEumon" Youth Delegates Leave

District League is 
Gradually Growing
By BEN MEDLEY

Now that the 3rd district is well 
under way in their baseball league, 
minds begin to wonder what the 
other districts are doing toward this 
end. The third district seems to 
have build up a fairly large sized 
league and has already played two 
games, and still we hear nothing 
from the other district®. At least 
the both youth sections convey that 
fact. Has too much stress been laid 
on the technical and popularization 
side of the tournament by the Nat’l 
Sport Committee, that they have 
been slow in organizing teams in 
and around their districts ? Whatever 
the reason, let the districts already 
active be further activized by the 
organization of teams and leagues 
in the other districts. It Will be an 
inducement to keep up the splendid 
work already accomplished.

* * ♦
The Connecticut Baseball league is 

gradually growing. Another team 
has entered its league—the Russian 
Youth Club ' of New Haven. They 
have already been included in the 
schedule and their first game will 
be played with the New Britain 
team. This balances the league a 
little more and makes it possible to 
have all teams playing, avoiding the 
staying home teams as was prior to 
their entrance. It will also enable 
us to get acquainted with another 
group of youth who like us represent 
the proletariat in their respective 
language organization, the Russians. 
It will also assure us of added teams 
in our next season’s league.

♦ * ♦
Speaking of New Britain, it seems 

as though they have a strong team. 
The way they decisively beat Hart
ford is enough to convince anyone. 

; Or isn’t Hartford as strong a foe as 
‘was thought? Frank Ramaitis cert
ainly pitched a powerful ball. His 
speedy under hand . pitching is to be 
watched by the teams yet to face 
him. All in all they must be patted 
on the back. After all they 
just organized this season.

♦ ♦ ♦
To the district committee of 

necticut, I mean to direct the 
paragraph: In coming in

answer:
July 15th is the final date for 

entering teams in the softball tour
nament. It means that on this day 
the tournament will start and no 
more teams will be accepted in it. 
The districts which have not started 
their leagues yet will have to do so 
on July 15th or soon after and the 
played off schedule will have to be 
sent in only after a district cham
pionship is established.

Although meeting man; 
and not .having much forces in the 
sports field, the \New York youth 
are trying their best-trr^organize a

CONNECTICUT DISTRICT 
SOFTBALL SCHEDULE
JUNE 30

New Haven at Hartford
New Britain at New Haven
(Russian Youth Club)

JUDY 4
New Britain at New Haven
Hartford at Waterbury
Russian Y. C. at Bridgeport

JULY 14 1 -
Waterbury at New Haven 
(Russian Youth Club) 
Bridgeport at New Britain 

JULY 21
Waterbury at New Haven 1 
(Russian Youth Club) 
Bridgeport at New Britain

JULY 21
Waterbury at New Britain 
Russian Y. C. at Hartford 
New Haven at Bridgeport 
(one game)

New Haven will play the Russian 
Youth Club some week day. Send re
sults of games immediately to:

V. Latvis
109 Wintergreen Ave.
Hamden, Conn.

In case of rained-outed games, 
notices will be sent to various cities 
making additions to the schedules. 
Also, league standing will be pub
lished every week in this* section.

J. P. L._

were
WATERBURY AND NEW 
HAVEN BREAK EVEN

Con- 
next 

paragraph: In coming in contact 
with members of the baseball teams 
in our district, I find that the 
thought running in the minds of the 
players could be digested in to the 
following slogan: “Connecticut must 
be represented in the Nat’l Playoffs 
in Cleveland”. This signifies the in
tense desire on the part of the teams 
to complete Connecticut’s league and 
work for the sending of the winner 
to the Nat’l. Playoffs. This, as we 
all understand would necessitate the 
gathering of finances and means of 
transportation, and this would re
quire a maximum amount of work on 
the part of the teams and the Dis
trict committee. So as if we want 
to haye our team represented, which 
we must, it would not be too soon 
to think of plans and actually get 
started on a financial drive for 
funds. •’

Sunday at Waterbury, New Haven 
played two games, winning one and 
losing one making necessary a play
off game at a later date. The first 
game found New Haven effectively 
bunching hits to score in the second^ 
third and seventh inning, Waterbury 

run in the 
The score:

7 R H 
2 7 19 
13 7

Travelling Book-stalls
In Moscow trials are being made 

of book-stalls . constructed to be 
mounted on a tricycle, enabling them 
to travel from place to place.

The idea has been worked out by 
collaborators of the KOGIS (book
selling organization). It contains 
a jshow case, special departments for 
new publications, music, posters, pic
tures, and,. small technical libraries.

With the aid of the book-stalls 
books are to be delivered to houses, 
and sold in the factories, parks, and 
streets of Moscow. Fifty of these 
book-stalls are being made as a 
first experiment.

Exhange of Art Exhibitions 
with Czechoslovakia

The painter Hofmeister and the 
sculptor- Makovski have arrived in 
Moscow, commissioned* by the Cze
choslovakian Art Association, “Ma
nes,” to open negotiations for the 
organization of a Czechoslovakian 
art exhibition in Moscow and a Sov
iet exhibition in Czechoslovakia.

These exhibitions will be held in 
the autumn of 1935 or the spring 
of 1936, first in Moscow and then 
in Prague.

Moscow Likes Sweets
In April the.,inhabitants of Mos

cow purchased -4320 tons of sweets 
and chocolates, and 680 tons of bis
cuits, in the retail shops. This 
means a consumption of one and a 
half kilogrames of sweets per head 
of the population in one month.

Moscow’s Best-Equipped 
Railway Station

The White RUssia station has 
been rebuilt. It has now been christ
ened the Komsomolz station, for the 
reason that the Young Communists 
had a leading part in its construc
tion.

The waiting rooms form a strik
ing contrast to the monotonous wait
ing rooms of the capitalist countries, 
and . are comfortably and'elegantly 
equipped with club rooms, smoking 
and reading rooms.

The station is also provided with 
a creche and playroom, bedrooms 
and sick rooms, for the passengers 
travelling on the long distance trains.

SAN FRANCISCO, CALIF
(YNS)—Delegates have been elect

ed to go to Detroit by the Epic 
Society, The Sealers of the Interna
tional Longshormen’s Association. A 
young minister who was designated 
as a delegate at thę West Coast Re
gional Youth Congress held recently 
will also attend.

NEW YORK TO HAVE 
SPECIAL TRAIN

New York (YNS)— To mobilize 
the youth of this city for action in 
sending delegates to Detroit, the 
New York Continuations Committee 
of the American Youth Congress is 
calling a mass meeting on July 1, 
to be held in the Judson Memorial 
church, 55 Washington Square South.

Calls have been sent out to many 
organizations including trade unions, 
“Y’s, churches, settlement houses, 
social and athletic clubs, and politi
cal groups. In order to accommo
date the many delegates that are 
expected, arrangements have been 
made for a “Youth Special” train 
with a round trip fare of $17.90. 
The train will leave July 3 to Buf
falo where the delegates will go to 
Detroit by boat. Tickets can be se
cured at World Tourists, 175 Fifth 
Avepue.

SEATTLE, WASH

'f

first,

PHILLY LYROS CHORUS
Well, here I am with more news 

about our chorus.only scoring one 
fifth and seventh.

1 2 3 4 5 6
NH 0 3 2 0 0 0
W 1 0 0 0 1 0

The second game was a *thirteen 
inning battle. With the score 5-1 at 
the last half of the sixth inning, lonignr ana neip inane a ueaunc 
New Haven was- guilty- of errors ! pian of what we are going to do. 
upon which Waterbury capitalized ! please come promptly at 8:00 p. m.

We sure should be getting busy 
with preparations for our picnic this 
Sunday, June 30th. If possible^ we 
would appreciate it very much if 
each member would come to chorus 
tonight and help make a definite

(YNS)—The Council for. Peace 
Action, the largest youth anti-war 
movement - in the state has endorsed 
the Congress and has elected dele
gates. An official delegate is also ex 
pected to be elected by the Central 
Labor Council of Seattle.

PATERSON, N. J
(YNS)— Textile, Silk and Dye 

workers will be represented at the 
Congress. Two of the largest shops 
in Paterson have elected delegates. 
These shops, Textile and Weidman’s 
are the most important in the city.

In order to help the Silk Union, 
which is now conducting strikes in 
35 shops, the American Youth Cong
ress will pay the expenses of the 
delegates elected by the Union.

DETROIT, MICH.
(YNSJ—Great support is coming 

from the Trade Unions for the 
Youth Congress. The District Coun
cil of the Mechanics Educational 
Society of America has already en
dorsed the Congress and will elect 
delegates. Other trade unions, 
mostly A.F.L., which will be repre
sented at the Congress are: Fede
ration of Teachers, Local No. 231; 
Ford Federal Local, Laundry Drivers 
Local No. 285; Painters and Decora
tors, Local No. 37; Mechanics Edu
cational Society, Local No. 9; Jewish

Cutters; Briggs Highland 
Federal Local.

Meat
Park,

[Uire a maximum amount of work on scoring four runs to tie the score. I The committee should not forget to t « < .QtVIO 1 M A TnirrQnnrh W V”IT _ _1

♦ * ♦ •
What happened to the girls? You 

will never get started in any sport 
by the looks of things. We mušt have 
a. big bunch of girls in our LDS. 
They can’t even get together to dis
cuss the matter. I thought Bertha 
Fulton’s article on the need for 
girls sports would bring some kind 
of reaction, but it looks- like the 
girls still choose to remain tacit 
Perhaps when basketball comes 
around We’ll hear them clammoring 
again. /

* ♦
The ehairman of the Nat’l. Sports 

. Committee could send to the Connec
ticut district more information on 
the baseball, tournament, enlightening 
us on a few still vague matters. 
/With the changing of the entry date 
to n. few weeks hence, a lot of us 
would like lįo .know if that means 
the* final date for the fee or if the 
districts are to hand in their played

dule with the winner,, Also

Came the thirteenth, Waterbury col
lected three hits scoring a run win
ning the game. The score: 

R N 
N H 5 21 

W 6 16 
NOTICE: The Russian Youth Club 

of New Haven has joined our leauge 
making necessary a new schedule 
which is printed on this (or another) 
page, so please disregard the former 
schedule.

RADIO ENTHUSIASTS, 
TAKE NOTICE

All fellows who are interested in 
short wave radio and in the for
mation of a Radio Club are asked 
to write to I. Phillips, 227 Reid Av., 
Brooklyn, N. Y<

Telling Her Best Friend
“I refuse to marry Bob' three 

months ago and he’s been drinking 
ever since.” c

“That’s whats I call carrying a 
celebration too far.” ^5,^ : : J

; : - v Sure it ;-Dqw-$.Xą ■
^iner: : '’!^.#!^ ;^-get r«ome time 

Off

time?”

be down. .
Chorus members should be. pre

pared with rice, because it looks like 
wedding bells for two of our youngs
ters.

I’ll be seeing you all agaih — if 
I’m not found out in a hurry.

?.-x Reporter.

The Wrong Spectacles
lecturer had been describing 
of the sights he had seen

The 
Some 
abroad. “There are some spectacles”, 
he said, “that one never forgets.”

“I wish you could tell me where I 
can get a pair of them,” exclaimed 
an old woman in the audience, “I’m 
always forgetting mine.”

Fill Out And Mail This Blank At Once!
Date
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style,

tear gas. Many were turned

’’■^7

that 
cri- 
are 
pri- 
and

all got away as soon as we 
from that near massacre.

Wonder why Anne Z. doesn’t join 
the chorus. You are always welcome, 
Anne. Here’s hoping that you will 
be with us soon.

By FIORE
FATHERLAND, 

by Karl Billinger.
simple, straight-forward
Billinger tells us in Father-

a success-

'TJSK

Page Four Friday, 
..

28, 198&

DEVELOPMENT OF SONGS OF LABOR AND 
REVOLT IN ENGLISH AND AMERICAN POETRY

YOUTH DESCRIBES CALIF 
VIGILANTE TERROR

------------------------------ BY LILLIAN SHELLEY—___________________
From the remotest ages of the world, there have come songs expressing 

the mannerisms of people. Most of these were related by heralds and min
strels, and passed from one generation to another. England was once a 
great ballad nation, and abounded with songs of the people. They are de
scribed by Puttenham, a critic in the reign of Elizabeth, as “small and po
pular songs, sung by those Cantabanqui upon benches and barrel-heads, 
where they have no other audience than boys or country-fellows that pass 
by them in the streets; or else, by blind harpers, or such like tavern-min
strels that give a fit of mirth for a groat.”

Such were these reliques of ancient English poetry. They form the col
lections of Percy and Ritson; but the latter poetical antiquary tells us that 
few are older than the reign of James I. The more ancient songs of the 
people perished by having been printed in single sheets and their humble 
purchasers had no other library to preserve them than the walls on which 
they pasted them.

These poems were chiefly revived or written by Richard Johnson and De
loney. These writers collected their songs in their old age into little penny 
books, called “Garlands”, some of which have been republished by Ritson. 
These songs abounded in the old times of Elizabeth and James, for Hall, 
in his satires, notices them as “sung to the wheel, and sung unto the 
payle”, that is, sung by maidens spinning, or water carriers? , - ~ ---- ...

The more masculine trades also had their own songs, whose titks only writes. This is a very difficult thing 
appear to have reached us, such as “The Carmen’s Whistle”, “Watkin’s Ale”, 
“(^hopping Knives”, etc. These were probably appropriated to the respec
tive trades they indicate.

(Continued from page 2) 
called him “double faced Warren.” 
This just knocked the pep out of the 
picket ranks.

After picketing for about twenty 
minutes, Mr. Warren told everybody 
to* go home because this mine was 
not working that day. About half 
of the people had already left, when 
all of a sudden scabs from a nearby 
mine began to pour out. We heard 
the mine whistle blow, and in less 
than five minutes, as if from no
where, there came a gang of vigi
lantes and some police and deputy 
sheriffs. They were armed with 
sticks, sawed-off shotguns, picks and 
brass knuckles. Some came directly 
from the baseball field — our base
ball heroes whom our schools teach 
to respect and follow in their foot
steps.

The vigilantes rushed upon our 
parked cars and began tearing off 
the banners which urged people to 
support the Jackson striking miners, 
and hit everybody that was in their 
way. People scrambled to their cars, 
others jumped on the truck and 
shouted that this outrage will not be 
forgotten by labor. Then the depu
ties and police finished the work 
of the vigilantes by pouring tear 
gas into the cars and the truck full 
of men and women. Strikers’ wives 
and their babies were screaming; 
men cursing; men and women 
clubbed—such a scene will forever 
remain in the minds of those who 
have witnessed it. To us' of school 
age, who are taught about the de
mocracy existing in this country, 
this was an actual lesson in “de
mocracy” which will teach us more 
than ever to stick together with our 
parents and fight harder than ever 
for our rights.

We
I COUld xium uiiuv iiceu. uiaaoutic. 
' Some were bleeding, others red-eyed 
from

I out of town by motorcycled police, 
'but many broke through the cordon 

____~ and went back to the hall where the
škice'the Middle* Ages. "The* Nazis delegates pledged to carry on the 
are not content with cutting off an struggle for the miners when they 
ear, or a tongue or burning prison- &°t oack to their unions. Some 
ers at the stake. They have added brought^money for the strikers.^ 
mental suffering to the physical " 
one. They torture them until they 
betray their fellow workers, wives 
and brothers. In the end some of the 
prisoners commit suicide.

In dwelling on the miseries of 
the prisoners in the concentration 
camps, Billinger at the same time 
gives us an insight into other as
pects of camp life. He tells us of the 
different types of prisoners 
make up the camp. There are 
minais of long standing who 
put together with the political 
soners. To spread discontent 
disharmony, there are spies and pro-, 
vocateurs. He discussed the united ' 
front and shows how difficult it is. 
for the Communists to get any 
help from the Socialists. He gives 
us a picture of a liberal student 
who left the camp definately de
cided on the stand that he would 
take in the future. And through it 
all, Billinger points out that Com
munists and Communists alone can 
bring happiness to the great mass 
of German workers because of their 
militancy, courage and sincerity.

On the other side, we see the life 
that the Storm Leaders and the 
Storm Troopers lead. The lower, 
ranks of the black shirts are some-, 
times easily won by the Cojnmunist 
prisoners. Antagonism exists between 
the Storm Leaders and the police 
department. The Storm Leaders, not 
satisfied by the large salaries they 
are paid, resort to swindling. Of 

i clothing and furniture they take 
I what they can from the state and so 
amass hugę fortunes.

In Fatherland for the first time 
we get a Communist’s point of view 
of what the Nazi fatherland really 
is* “Heil Hitler” is the password 
into this country in which people are 
suffering and undergoing all kinds 
of poverty and misery. “Heil Hit
ler” is the magical word which in
stantly turns this same country into 
a country of “wealth” and “prospe-

In 
Karl 
land what goes on in the concentra-

I tion camps in Nazi Germany today. 
| There was no need for Billinger to 
become rhetorical or dramatic. The 
material in itself was gripping. 
Every incident that the author re
counts intensifies our emotional re
sponses. I have yet to meet the 
person who could put the book down 
with a yawn and say, “Well, it is a 
fine story, but is it convincing?” 
There is too much plain living, com
mon sense and weighing of material, 
in Billinger’s story to have' it pass 
on as a gross misrepresentation of 
the truth. Billinger breathes of ho-

I ne?ty and sincerity in every line he ...... ..... . -
to do. Authors who have at their dis
posal such wealth of material as 
Billinger has' are often prone to sac- 

Life in thirteenth-century Europe was rigidly under the control of two rifice honesty and truth for a rich 
vast forces, the feudal system and the church. Generally working together, story.
these two forces also from time to time came into conflict, but there were 
not those violent social and spiritual antagonisms which were later to make 
Europe a battleground.

“Fredome”, taken from The Bruce of John Barbour (1316-1395), is one of 
the earliest recorded expressions of the Anglo-Saxon and Celtic idealization 
of the life of the free man.

From time to time there have appeared poems of individual revolt, that 
is, depicting the rebellion of the “soul”, as expressed especially by the nie- 
taphysical poets; but, one notices more clearly a feeling of revolt against 
an existing order in the period of John Milton. In his poem “Lycidas”, the 
poet questions whether there is any use in keeping true to his ideals when 
the self-seekers (meaning the corrupted Clergy, then in their height) ap
pear to get on so well. ' •

Also, in this same period (early 17th century), another religious poet— 
George Wither, wrote poems rebelling against the existing church, and was 
many times imprisoned for his Puritan hymns.

Another type of “poem of revolt” is “The Bard” by Thomas Gray, which 
he explains as follows: “The following ode is founded on a tradition, cur- 
tent in Wales, that Edward the First, when he completed the conquest of 
that country, ordered all the bards that fell into his hands to be put to 
death.” Gray brings out that in spite of all, poets will live for ever....

“Fond (foolish), impious man, think’st thou yon sanguine cloud,
Raised by thy breath, has quenched the orb of day?”

Towards the middle of the eighteenth century, in the personal, subjec
tive lyric poetry of Burns, we begin to notice the element of labor creeping 
into poetry. “Th Cotter’s Saturday Night” illustrates the farmer-laborer’s 
work, and the simple, frugal life in his home.

Burns also, expressed a spirit of revolt against the ruling aristocracy 
of his time. It is said that although the Edinburgh aristocracy acclaimed 
Bums as a poet and frequently invited him to their homes, yet he was not 
treated as one of their kind, and as the story goes, Burns at one time, after 
being invited to a dinner at the home of one of these “famous” families 
was dined with the servants. He was so enraged that he wrote the poem 
“A Man’s Ą Man For A’ That.”

If while reading stories- about the 
Inquisition practiced by the Holy Ro
man Church during the Middle Ages, 
we Wondered if the human mind 

i could conceive of any tortures more 
horrible thaYi those perpetuated by 
the church, we should read Father- 
land at once. The Catholic Church 
aimed at its own advancement. It 
had to kill culture in order to sustain 
itself in power and withstand any 
outside influences that showed hos
tility towards its policies. In order' 
to do this, the church spared no 
one. The Nazis work along similar 
lines. They want to exterminate 
Marxian doctrines in order to nour
ish yet for a little while the decay
ing and outworn system of capital
ism. In order to do this, the Nazis 
spare no communist and no Jew, or, 
for that matter, any class conscious 
worker.

Progress has been made in the dis
covery of new forms of torture also

SOME NEWS FROM 
SHENANDOAH, PA.

CLEVELANDERS PREPARE 
CONCERT FOR DELEGATES

Shenandoah, once again, broad
casting its weekly news.

One of the biggest rallies ever 
held took place at White Park last 
Sunday. This mass rally was held 
as a protest against war and fas
cism. It turned out to be one of the 
most interesting mass meetings that 
was ever held in this vicinity.

The program was opened with the 
singing of timely selections by the 
Shenandoah Lyros Chorus which was 
followed by an interesting speaker, 
Paul Ried. The second speaker was 
Anthony Bimba, who spoke to the 
public in Lithuanian, dealing with 
several interesting topics of the day. 
The public seemed very much/ in
terested throughout the entire pro
gram.

A meeting of the Lyros Chorus 
is called for this coming Tuesday, 
June 25th. All members are re
quested to be present.

Flash— We had a visitor at our 
last chorus rehearsal—a young man 
who is gaining popularity among 
us. He is earnestly trying to do 
some organizational work- out here. 
Hope you succeed, Ed. We will all 
do our best to help you.

I’ll say so long till next week, as 
my time is already up.

. Your Palsie Walsie,

Hia Job
“What does your son expect to be?”
“From the hours he keeps, I should 

is naturally cut out to be a

With the Lithuanian Anti-War 
Congress almost here, the Lyros 
Chorus is hastening to fulfill its 
part in the entertainment.

The boys group diligently practices 
its vocal numbers, while the girls’ 
quartette is earnestly singing their 
songs. Honest-to-gosh, what with 
southern numbers and lullabies, we 
should have some variety!

The chorus will picture the Volga 
Boatmen pulling the ropes, worn 
out by their „labors. The overseers 
whip them to their last, weak ef
forts. But the workers are heard 
tramping nearer and nearer and then 
they rush to the aid of their com* 
radęs, capturing their oppressors and 
giving full vindication. Lusty voices 
burst forth in the strains of “The 
Song of the Flame” and the “Inter
nationale.” Lenin’s face smiles down 
on the militant masses. Right is 
might for our night!

Joe Pal ton will direct the Lyros 
Chorus Juniors in their renditions. 
Out of town singers will fill out the 
rest of the program.

All this will take place on the 
first night of the Congress, Sunday, 
June 30th, at 6835 Superior Ave. 
Tickets are available from chorus 
members, 25 cents in advance and I 
30 cents at the door. Curtain parts 
at 6:30 P. M. Be on time!

B. Galinauskas. '

| Mr. Warren was not present at 
this meeting and questions were 
raised as to his absence. Finally he 
showed up just to tell all to get out 

Į of the hall as vigilantes were com- 
■ing there. As soon as he left, they 
came and made everyone get out.

| These miners are good fighters, 
but they have not only vigilante and 
boss terror, which time and again 
have descended on them, to contend 
with, but the government holds a 
whip hand over them with a threat 
of deportation if anyone is arrested, 
as many pf the strikers are foreign 
born.

There are about six hundred on 
strike in this famous Mother Lode 
gold country. They are quite a ways 
from the labor union centers isolated 
up in the hills, but they are begin
ning to see that they must lead the 
strike hemselves if they are to be 
successful. 'The union men of the 
rank and file from outside will do 
what they can to assist, and we 
youngsters are also doing our bit 
fighting vigilante terror.

LITHUANIANS MEET TO 
FIGHT WAR AND FASCISM

(Continued from Page 1)
had articles censored, therefore lea
ving a blank space in the journal. 
The youth of this LDS branch went 
to a lot of trouble gettihg material 
for this exhibit and it will be for the 
good of everyone present ,at the Con
gress not to miss studying it.

Clevelanders to Furnish 
Entertainment

Sunday, the Cleveland youth and 
adults are arranging a concert and 
dance for the entertainment of the, 
delegates. Novelty numbers by local 

{talent and singers from out of town 
will fill out the concert program.

Now there is only one'thought up-

Named
Teacher: “Johnny, name a collective 

noun.”
Johnny: “A vacuum-cleaner.”

It Was
Salesman (showing ( customer some . __  ,___

sport' stockings): “Just the thing for rity.” How long the German masses 
you. Worth double the money. La-1 can stand their Oppression and 
test pattern, fast colors, hole-proof, slavery will depend upon the develop- 
won’t shrink, isnd':it’s 4 good, yarij?’ 1 * ■- •
| Cųtomer . (polttoly); “v“*” 

tQld

HF“'

svvu ^*xu. ,ment of the revolutionary movement permost in the minds of all delega- 
‘Very welL le^ by the CommUnis> Party of Ger-ltes: On to Cleveland and 

'?■ Įįnany.į '■ A-

. .

7
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ČIGONŲ AUŠRA
Buvo nuspręsta. Kiekvienos dienos 

darbu, veikimu,* asmens pavyzdžiais, su
mušti, išnaikinti visas tas kalbas apie 
“mylimąjį”. Kad ir kažin kas būtų, bet 
reikia atsilikusį čigoną apšviesti, išla
vinti, išmokinti gerai šaudyti, paversti tą 
“kuopos gėdą” į kuopos pavyzdį.

Komunistai ir komjaunuoliai visa en
ergija atakavo čigono papročius, tartum 
kokią neįveikiamą tvirtumą, atakavo tu
rėdami mintyje socialistinę tvarką, socia
lizmo būdavo jime pasisekimus. Bet 
karts nuo karto jie statė kuopos vadui 
klausimus: Ar gi verta tiek laiko ir en
ergijos eikvoti del kokio tai Zurovo? 
Vienatinio čigono visame Raudonosios 
Armijos pulke, o gal būti ir visame Le
ningrado garnizone? Argi ne geriau pa
siųsti jį į neeilinius, tai yra maistą ga
minti ?

—Ne, taip negalima,—priešinosi kuo
pos vadas. — Neeilinių kuopa nėra kokia 
duobė, kad versti į ją visus netinkamus 
raudonarmiečius. Ta armijos dalis taip 
jau pat svarbi pulke,- kaip ir kitos da
lys. Kovoti mes turime už kiekvieną 
žmogų. Reikia atsiekti, kad jis būtų 
vienas iš geriausių raudonarmiečių. Rei
kia jį išmokinti, išlavinti. I’agaliaus, 
šviesdami Zurovą, mes pravedame į gy
venimą Lenino mokinimą tautų klausi
me.

.Prabėgo ne daugiau mėnesio laiko. Či
gonas jau buvo baustas už prasikalti
mus. Jį nubaudė kuopos skyriaus vadas 
už tai, kad Zurovas buvo pasislėpęs 
duonos šmotą po priegalviu. Bet baudė 
jį nepaprastai, įteikė jam čigonų kalboje 
žurnalą “Romano Zoria” (“Čigonų Auš-

Zurovas, kaip ir visi čigonai, parodė di
delio sugabumo. Nors jis mokinosi ne- 
npromis, bet pasekmės buvo geros ir vis 
geresnės. Zurovas turėjo gerą atmintį. 
Tik reikėjo iššaukti pas jį norą lavintis, 
mokintis.

Štai pulko susirinkime darė praneši
mą Raudonosios Pagelbos atstovas. Kal
bėjo ir raudonarmiečiai. Nustebo kuopos 
vadas, kada pamatė užėjusį ant pagrindų

čigoną Jurgį Zurovą. Kuopos vadas 
džiaugėsi, bet ir bijojo, kad Zurovas, vei
kiausiai, kalbės nesąmones ir, kad ge
riau jį girdėti, artinos prie pagrindų. 
Didelė tyla. Visi klausėsi, laukė.

Zurovas kalba apie Chiniją. Jo akys 
žvilga, kaip riebalais sutepti stiklai. Jis 
tarp kitko sako:

—Ten yra daug armijų. Jas vadovau
ja generolai. Chinijoje muša kareivius... 
Pas mus raudonarmiečius niekas nemu
ša. Lai ir Chinijoje bus tik viena armi
ja—Raudonoji Armija. Lai Chinijos 
Raudonąją Armiją vadovauja toki geri 
komandieriai, kaip mūsų pulke vadovau
ja devintą kuopą...

Tokis turinys jo kalbos. Čigonas kal
bėjo rusų kalboje, bet savo kalbą baigė 
čigonų kalboje šauksmu:

—“Proletari sarę svetostyr, skedenpe 
kchatane! (Proletarai visų šalių, vieny
kitės!) Visi suprato ir be vertėjo, ką 
tas reiškia. Salę padengė ilgi ir griaus
mingi aplodismentai.

Veiklumas ir sąmoningumas Zurovo 
greitai didėjo su kiekviena diena. Jis en
ergingai jau mokinosi, politinę ekonomi
ją jau pradėjo suprasti, kad kapitalo ša
lyse auga didelis krizis, bet priežastis jo 
savaip aiškino. Krizis, pagal Zurovo su
pratimą, prasidėjo todėl, kad permažai 
pas kitų šalių kapitalistus Sovietai per
ka masinu...

Pagalinus Zurovo veikime įvyko tokis 
atsitikimas. Eršovas buvo kuopos raš
tinėje. Greitai įbėgo Zurovas, net nei 
nepaprašęs leidimo, ir ištiesė ant rankos 
šešis susuktus popierėlius...

—Kame dalykas, drauge Zurove?
—Klausimai...
Eršovas išvyniojo popierėlius. Taip, 

klausimai:
“Ką reiškia dešinys nukrypimas? Ar 

veda su juom partija kovą ir kokiomis 
priemonėmis?

“Ką reiškia tautinis apsitvėrimas ir 
ką apie tai kalbėjo draugas Stalinas?”

“Kuomi skiriasi Jaunų Komunistų už
daviniai gamyboje nuo jų uždavinių 
Raudonojoj Armijoje?”

Ir kiti klausimai.
(Daugiau bus)

kratijos
Iš šio įvykio mes matome, 

kad vietos kapitalistai su mies
to valdžia yra pasirengę atimy 
ti bent kokias darbininkai 
teises pagelba teroro. Nori, 
kad darbininkai priimtų ilges
nes valandas ir mažinimą al
gų be jokio pasipriešinimo; jei 
kas tik pakelia protesto balsą, 
tuojaus susiduria su įvairiais 
“city ordinance” patvarkymais 
ir juos “peržengus,” kemša į 
kalėjimą. Bet Eastono ponai 
apsiriks. Darbininkai netylės, 
kaip netylėjo šį kartą; yra pa
siryžę kovą vesti. Tą dabar 
patyrė ir majoras ir policijos 
Čyfas, nes veikiausia dar pir
mu kartu Eastono istorijoj lai
ke tardymo reikėjo turėti rei
kalą su minia prie City Hali. 
Mes gi jau žinome, kad kapi
talistai labiausia bijo masinio 
spaudimo. Jei taip, tai darbi
ninkų privalumas remti šias 
kovas visais būdais, ries tai nė
ra koks nors asmeninis keno 
reikalas, bet visų darbininkų 
reikalas.

Darbintas.

Detroit, Mieli. — Wayne 
apskričio Darbo Federacija 
užgyrė Amerikos jaunuolių 
antrąjį kongresą, kuris čia 
įvyks liepos 4-7 d., Cass 
Technical Auditorium sve
tainėj. v

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubo susi

rinkimas įvyks nedelioj, 7 d. liepos. 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 
10:30 vai. ryto. Visi nariai ir na
rės pribūkite šiame susirinkime, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyt. Trumpoj ateityje įvyks kliubo 
piknikas, reikia prisiruošt prie vis
ko,

Easton, Pa
Ir Ve] Areštai

Su bato j, birž. 22, prie Mohi
can Co., prie vienos iš stam
biųjų maisto krautuvių, tapo 
areštuoti penki pikietuotojai, 
primetant jiems “nuisance,” 
(ramybės ardymą). Priežastis 
pikietavimo šios krautuvės jau 
buvo atžymėta šioj vietoj. Su
imtieji buvo patalpinti polici
jos nuovadoj ir pastatyti po 
$392.50 “cash” bėla kiekvie
nas iki tardymui. Tokis didelis 
užstatas padaryta todėl, kad 
užkirtus kelią jų išbėlavimui, j 
ypatingai subatoj, kuomet i 
bankai uždaryti ir kitokis biz- 

s. Prie to, apart advokatų, 
eko neprileido prie suimtų- j 
, net nė maisto nedavė nu-

nešti, o policijos administraci
ja irgi nemaitina. Tas parodo, 
kokį žvėriškumą vartoja vie
tos valdžia.

Tardymas buvo paskirtas 
panedėlyj, birž. 24 d. Po su
areštavimui organizuoti darbi
ninkai ėmėsi greitai darbo gel
bėjimui suimtųjų. Pirmiausia, 
ypatiškai ir per telefoną bei 
telegramomis apipylė majorą 
ir policijos Čyfą su protestais 
ir reikalavimais paliuosuoti 
suimtuosius, taip, kad tie po
nai pabėgo iš raštinės; neduo
ta jiem ramybės nei jų rezi
dencijose. Po kiek laiko per 
telefoną atsiliepė tik jų tar
naitės, pasakydamos, kad čyfo 
bei majoro nesiranda, reiškia, 
palindo po šluota.

Nedėldienio ryte ant greitų
jų sušaukta visų pažangių or
ganizacijų atstovų pasitari-

CLEVELAND, OHIO
Laisves Pašalpine ir Lietuvių Dar

bininkų Pašelpinė draugijos rengia j. ijepos (July), 57 Park St., 7:30 
didelį pikniką subatoj, 29 ,d. birželio,
J. Mičiuto Darže, ant Green Rd. ... . ,
Piknikas prasidės 12 vai. dieną ir tę- £al dalyvaut, nes turim daug svar- 
sis iki 12 vai. vakaro. Įžanga tik 15 --------- *-«•
centų. Prie įžangos tikietų bus ir 
graži dovana. Bus graži programa, 
kurią išpildys vietiniai menininkai, 
taipgi kalbės drg. R. Mizara iš 
Brooklyn, N. Y. Šokiams grieš F. 
Tamošiūno orkestrą. Ant šio pikni
ko visi turės progą įstot į abi drau
gijas už pusę įstojimo. Visi prisira
šykite į’šias dvi dideles ir naudingas 
organizacijas.

Kviečia Rengėjai.
(151-152)

DETROIT, MICH.
Atydai visai Michigano Valstijai!
Komunistų Partija, Michigan dis- 

trikto rengia didelį darbininkų pikni
ką, kuris įvyks 4 d. liepos, Darbi
ninkų Kempėse, 12 Mile Rd. ir Hals
tead.

čia bus duodama didelė programa, 
bus sporto žaislų, kalbėtojų, ir trum
pas satiriškas lošimas. Taipgi girdė
site Bob Minor kalbant ir tikrai ati
dengiant įvykius Gallup mieste. Pro
grama prasidės 2 vai. po pietų. Įžan
ga, perkant tikietus iš anksto, 15 
centų, prie vartų 25c.

Kelrodis, važiuojantiems su maši
nomis: ImkiteAGrand River iki Hals
tead Rd. sukitės po kairei iki 12 
Mile Rd., sukite po kairei ant 12 
Mile Rd. ir rasite iškabas rodant, 
kur pikniko vieta. Bušai išeis nuo 
Grand River linijos kas valanda, pra
sidedant 11 vai. ryto.

Kviečia Kompartija.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia linksmą išva

žiavimą nedelioj, 30 d. birželio, 
Burholme Bark. Mes, choristai, kvie
čiam visus atvažiuot ir mus paremt, 
mes visuomet stengiamės paremt ir 
dalyvaut visuose darbininkiškuose pa
rengimuose, tad kviečiam jus daly
vaut mūsų parengime. Turėsim ge
rą programą, skanių užkandžių, gė
rimų ir gerą orkestrą šokiams. Vie
ta graži, ir galėsite linksmai dieną 
praleist ant tyro oro po dideliais me
džiais.

Kviečia Lyros Choras.
(151-152)

vai. vakare. Kviečiam visus skaitlin-

HARTFORD, CONN.
TDA kuopos susirinkimas įvyks 1

NEWARK, N. J.
Komunistų Partijos Distriktas 14 

rengia didelį pikniką, birželio 30, 
Meadow Grove, Garwood^ New Jer
sey. Bus programa, Šdkiai, sportai ir 
tt. Taipgi bus gardžių užkandžių. 
Tikietas iš kalno 20 centai, prie gei- 
to 25 centai.

Kviečia Rengėjau

bių reikalų apsvarstyt.
Org., A. Kondratas.

(151-152)

PITTSBURGH, PA.
Išleistuvių Balius! Rengia APLA 

'50 kp. subatoj, 29 d. birželio, Liet. 
! Darb. Kliubo svetainėje, 1322 Reeds- 
dale St., 7:30 vai. vakaro. Bus iškil
mingas išleidimas delegatų į visuo
tiną lietuvių suvažiavimą Clevelande. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 
paremt moraliai ii’ finansiškai dele
gatus. Įžanga tik 25 centai.

Kviečia Rengimo Komisija.
(151-152)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kad būtų pasekmių.
Koresp., A. S.

(152-153)

PHILADELPHIA, PA.
i ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 1 d. liepos, 7:30 vai. va
kare, Liaudie^ Name, 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai malonėkite pribūti 
laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyt. Draugai pasisten
kite užsimokėt duokles. Atėjus kny
ga “Povilas Jurka,” galėsite pasi
imt, taipgi “Šviesa” no. 2 jau išsiun
tinėta, kurie dar negavote, praneškit 
sekretoriui.

Sek r.
(152-153)

GRAND RAPIDS, MICH.
Darbininkų Ko-operatyvas rengia 

pikniką nedelioj, 30 d. birželio, sava
me parke, Green Lake. Turėsim ska
nių užkandžių, gėrimų ir orkestrą 
šokiams, yra ežeras, galėsite mau
dytis ir valtimis pasivažinet. Kas no
rės važiuot, tai bus parūpinta vis
kas, būkite prie LDS svetainės tarpe 
10 ir 11 vai. ryto.

Komitetas.

OAKVILLE, CONN.
Pranešimas Oakvillės ir Wa- 

terburio Visuomenei!
LDS 31 kp. rengia didelį pikniką, 

30 d. birželio, Jono Zdanio farmoje, 
Oakville, Conn. įžanga 10c ir prie 
įžangos laimėsite paršiuką, zuikį ir 
kanarką. Kaip matote laimėjimai yra 
naudingi ir bizniški. Turėsim skanių 
ir šviežių valgių ir šaltų gėrimų. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti, visi turėsite progą laimėti gerą 
dovanų ir tuom pat kartu linksmai 

praleist ant tyro oro.
Kviečia Rengėjai.

(151-152)

DETROIT, MICH.
APLA 47 kp. rengia didelį vakari

nį pikniką, subatoj, 29 d. birželio, 
Beech Nut Grove parke, ant Middle 
Belt Rd. Piknikas prasidės 12 vai. 
po pietų, o muzika grieš nuo 3 vai. 
po pietų iki 3 vai. ryto. Tai pirmas 
toks nepaprastas šių metų piknikas, 
visi atsilankiusieji būsite užganėdin
ti. Įžanga tik 15c. Kviečiam senus 
ir jaunus ateit ir linksmai laiką pra
leist.

Rengėjai.
(151-152)

STAMFORD, CONN.
LDS 99 kp. ir Ukrainų organizaci

ja bendrai rengia didelį ir linksmą 
pikniką, kuris įvyks nedelioj, 30 d. 
birželio, ant Karins ūkės, Hope St., 
Springdale, Conn. Kviečiam visus ir 
visas atsilankyti ir praleist linksmai 
dieną ant tyro oro tarpe medžių ir 
žoles.

Kviečia Rengėjai.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 30 d. birželio, 10 vai. 
ryto, paprastoj vietoj, 302 So. Main 
St.

Visi nariai malonėkite dalyvaut su
sirinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyt, kurie dar nepasi- 
mokėjote metines duokles ateikite ų\ 
užsimokėkite ir tuom pat kartu at- 
siimkite knygą “Povilas Jurka.” ' 

Sekr., V. Rugienius.
(151-152)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme
Ausy, Akių ir Gerklės

OFISO VALANDOS 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

FOTOGRAFAS

dieną

Notary Public

660 GRAND ST
5

panedėlio 
kur sykiu 
nuovada,;
skaitlius

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

mas. Dalyvavo: Komunistų 
Partija, Central Labor Union, 
LL.D., Unemployed Citizens 
League, I WO, ALDLD, LDS ir 
American Federation of Silk 
Workers unija, šiame pasita
rime nutarta sukelti finansų 
vedimui kovos už civiles tei
ses, pikietavimo teises ir tt. 
Toji kova bus vedama įvai
riais būdais. Prie to darbo pri
sidėjo ir du advokatai, W. 
Asch ir, F. B. McAlee.

Tardymas įvyko 
ryte. Prie City Hali; 
randasi ir policijos 
susirinko pusėtinas
darbininkų ir suėjo vidun. Lai
ke tardymo, kuriame dalyvavo 
ir Mohican Co. manadžeris ir 
buvo klausinėjamas, ar tiesa, 
kad jo krautuvėj tapo numuš
ta algos ir pailgintos valandos 
ten dirbantiem darbininkam? 
Manadžeris bandė visaip krai
pytis, išsisukinėti nuo tiesiogi
nio atsakymo, bet kaip tik pra
sižiojo, kad nenukirto algų, 
tai pasipylė juokas iš susirin
kusių. To užteko. Policija tuo-' 
jaus išvijo susirinkusius lau
kan. Tardymas sekė maždaug 
prie uždarų durų, tik keletas, 
per giliukį, tegalėjo pasilikti 
viduj.

Suimtieji tapo nubausti už
simokėti pabaudą zpo $27.50 
ūž “kėlimą betvarkės” (nu
isance). Apeliacija padaryta 
eiti į'reguliarį teismą (coun
ty) prie d žiūrės. Tą atsiekus, 
suimtieji tapo paleisti po už
statu nejudinamos nuosavy
bės (jau ne “cash”) iki teis
mo. Jais yra: C. Spencer, R. 
Beers, G. Trach ir du jaunuo
liai, K. Wilson ir W. Stanchus. 
Pastarieji du jau aritru kartu 
ragauja kapitalistines “demo-

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

U senų padarau 
*^**^Į^^ naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
' sudarau su

amerikoniškais.
| Reikalui esant 
I 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. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

PRANEŠIMAS i
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.

------------ v

■ Tel STagg 2-5043

BROOKLYN, N J

į

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi- 
mas bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą. ■
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Laikas Įsigyti Laisvės 
Pikniko Tikietus

Puiki Southbrooklyniečiy 
Pramoga

“Laisvės” didysis metinis 
piknikas jau tik už vienos sa
vaitės. Didžiuma jau apsirūpi
nę tikietais ir viskuo, kad tin
kamai apvaikščiojus tą šventę. 
Kiti gi turi įprotį lūkuriuoti iki 
paskutinės dienos. Patartina 
nebūti paskutiniais. Kai kas iš 
pirmųjų bus laimingesni už pa
vėlavusius. Turiu mintyje nu
sipirkusius tikietus iš anksto, 
nes prie anksčiau pirktų įžan
gos tikietų yra keturios pinigi- 
n'ės dovanos, būtent: $5, $3, 
$2, $1. Laimėjusiam bus gera 
proga pasivaišinti su svečiais 
veltui gautais pinigais. Sakau, 
veltui, dėlto, kad pikniko die
ną prie vartų pirkusieji tikie
tus neturės progos dovanų lai
mėjime dalyvauti. Kas liečia 
svečius, tai jie rengiasi būriais. 
Mašinos pas žmones šiuo tarpu 
beveik nebemadoj, tačiau vie
nur kitur dar randasi ne visai 
sugriuvę. Jas žmonės jau tai
so, kad dar kartą panaudoti 
nuvažiavimui į “Laisvės” pik-1 
niką.

Vėliausią žinią nugirdau to
kią, kad draugai A. J. K. Na
valinskai iš Forest City, Pa., 
ketina pribūti ir atsivežti pil
ną didelę mašiną tenykščios 
publikos. Toks jau ūpas pas 
gerus laisviečius, kad ne vien 
patiem dalyvaut, bet ir drau
gus pasikviesti sykiu. O tokių 
mes turime nemažai, tad dėlto 
“Laisvės” piknikai visuomet 
būna didžiausia lietuvių pra
moga.

Sekmadienį, 30 birželio mū
sų draugai southbrooklyniečiai 
turės puikų pikniką bendrai su 
trim kitom tautom ir jaunimo 
organizacijom. Jie ten veikia 
bendrai su rusais, jugoslavais, 
lenkais. Bendrai palaiko dar
bininkų centrą mieste, kuria
me bendrai^i?, atskirai rengia 
.pramogas. Gi vasaros laike 
pasiima vieną is didžiųjų par
kų ir visi bendrai surengia pui
kius piknikus.

Vienas tokių puikių piknikų 
ir bus šį sekmadienį, Catlin’s 
Community Park, Cropsey ir 
20th Ave., Brooklyne. Priva
žiuoti galima BMT subvės 
West End linija ir išlipti 20th 
Avenue stotyje. Paėjus 3 blo
kus į pietus rasite parką.

Piknikas prasidės 10 vai. 
ryto, šokiams grieš profeso
riaus įlanka Orkestrą. Įžanga' 
40 centų. j

Išsiunčiam 40 Su Viršum 
Delegatų į Cleveland?

Po linksmų išleistuvių ket
virtadienio vakarą, penktadie
nio rytą, 28 birželio, išleisime 
i Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Visuotiną Suvažiavimą 
Clevelande su virš 40 delegatų 
iš šios apielinkės. Važiuos 35 

jkeleivių busas. Likusieji turės 
traukti paprastais busais. Ank
stybieji jau išvažiavo mašina.

Belieka palinkėti mūsų dele
gatams laimingos kelionės ir 
ten nuvykus padaryti gerų ta
rimų, o sugrįžtant parsivežti 
rūpestingai prisiruoštus rapor
tus ir daug energijos, kad visi 
bendrai galėtume pravesti su
važiavimo tarimus. Busas išeis 
7:30 ryto.

Laimingos kloties.
Rep.

organizacijose galima įgyti 
klasinį mokslą, ko nerandama 
buržuazinėse mokyklose.

Rep.

virš 
ant 
jų

Paskutines Dvi Dieni 
“The Young Go First”

Co-Park Teatre, 59th St. -ir 
lumbus Circle dabar vaidina
mas puikus veikalas “Jaunieji 
Eina Pirmi.”

Veikalas puikiai atvaizduo
ja, kaip jaunuoliai bedarbiai 
subrukami į CCC kempes, ne
va apsaugojimui nuo blogo ir 
išauklėjimui į žmones. Ta- 
čiaus kada pasiekia kempes, 
ten ne tik kad jokios kultūros
jiems neduoda, bet dar armi
jos šnipai nuolat rausiasi po 
jaunuolių utėliuotus guolius, 
kad neturėtų kokios literatūros 
ir atiminėja viską, o rasti tu
rėjusiais kokį lapelį žiauriai 
persekiojami. Taipgi parodo 
jų maitinimą, darbą ir gyveni
mą. Veikalas parodo, kaip 
jaunuoliai galop sustreikuoja 
ir iškovoja geresnes sąlygas.

Visiems, o ypatingai meni
ninkams reiktų pamatyti šį 
veikalą, bet reikia pasiskubin
ti, nes ši savaitė yra paskutinė. 
Kainos yra nuo 25 centų iki 
$1. Vakarais prasideda 8:45, 
šeštadienį po piet 2:45.

Malioriai Nepildo Greeno 
Valios

#aip žinia, Green-Wdll’ 
Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkai, išleido įsakymą 
braukti iš darbo unijų komu
nistus ir kitus kovingus dar
biniu. Bet ne visai vyksta tų 
ponų norai. Darbininkai ne tik 
nesišalina komunistų, bet dar 
yra pavojaus, kad eiliniai na
riai nušluos nuo sosto ne vie
ną caruką, užsisėdusi ant eili
nių narių sprando lokaluose 
bei distriktuose.

Gale pereitos savaitės ma- 
liorių lokalai davė gerą pamo
ką, kaip eiliniai nariai žiūri į 
komunistus ir abelnai kovin
guosius narius. Maliorių loka
lai turėjo rinkimus pereitą sa
vaitę. Lokale 848 išrinkti visa 
10 eilinių narių kandidatų. Lo
kaluose 892, 905 ir 490 taipgi 
atsiekta dideli eilinių narių 
laimėjimai, nors Zausneris, 
Greeno ir Woll pakalikas, 
buvo pareiškęs, kad Eilinių 
Narių Apsaugos Sąjunga esan- Maspeth, L. I. šokiams grieš 
ti “išlaukinė, streiklaužiška 
organizacija.”

Jurgine Draugystė Turės 
Pikniką

Didelė pašalpinė šv. Jurgio 
Draugija turės savo 53-čią me
tinį pikniką rytoj, tai yra šeš
tadienį, 29 birželio, 2 vai. po 
pietų, Klasčiaus Clinton Par
ke, Betts ir Maspeth Avės.,

Retikevičiaus ir Kaiza Orkes- 
tros. Įžanga 40 centų.

GIEDRA AR LIETUS
įvyks

PIRMAS METINIS PIKNIKAS
Rengia rusų, jugoslavų, lenkų ir lietuvių jaunuolių 

organizacijos

Nedčldienį, 30 birželio, 1935
CATLIN’S COMMUNITY PARK

Cropsey ir 20th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pikniko Pradžia 10 Vai Ryto. Įžanga 40c.
Grieš puiki prof. Alexander Hanka Orkestrą

KELRODIS: Paimkite West ■ End B.M.T. Subway ir išlipkite 
ant 20th Avė. Paeikite tris blokus į pietus.

3 ĮJJ SAVINGS BANK
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR QUARTER ENDING 
JUNE 30th AT £2 % PER ANNUM 

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

ves” raštinėj stotį prižiūrės 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo lietuvių 17 kuopos iš
rinkta komisija.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasircndavoja G kambariai su elek
tra, maudynėmis, “combination” pe
čius (gesu ir angliais) naujai ištaisy
ti. Randa pigi. Privažiuojama Ful
ton St. L. Line, išlipti ant Grant 
Ave. ir eiti iki 503 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(149-153)

Penktadienis, Birž. 28, 1935

* LORIMER RESTAURANT^ 
LIETUVIŲ VALGYKLA B

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

ILGWU Lokalai Ruošias 
| Streikui

Eina derybos tarp Industrial 
Council of Cloak, Suit and 
Skirt Manufacturers, Inc., ir 
tarp ILG Association. Tuo pat 
laiku ILGWU lokalai 
savo planus, priimtus 
pirmadienį bendram 
kos lokalų pildančių 
susirinkime, paleisti 
klausimą narių referendumui* 
kad iššaukti streiką prieš Mer
chants’ Ladies Garment Asso
ciation, darbdavių organizaci
ją, kuri vis spiriasi atmesti į 
kontraktorių apribavimą. •

Unijos manančios palaukti 
iki po 4 liepos, kada prasi
dės sezoninis darbas ir tada 
iššaukti streiką prieš darbda
vius, jeigu jie vis dar neišpil- 
dys unijos reikalavimus.

Bedarbiams Graso Evikcijos
Šalpos Biurų Darbininkų Su

sivienijimas praneša, kad per
eitą antradienį šalpos biuro 
centro viršininkai išsintinėjo 
įsakymus visiems šalpos biuro 
skyriams, įsakant sulaikyti iš
mokėjimą bedarbiams rendų.

Dabartiniu laiku yra 
350 tūkstančių šeimynų 
pašalpos ir didelė dalis
skaudžiai nukentės nuo sulai
kymo rendų. Daugelis, iš tų 
šeimynų yra įsiskolinę stam
bias sumas pinigų rendomis. 
Kiti gyvena tam tikruose ben
drabučiuose, kur net 24 valan
dom anksčiau nepraneša prieš 
išmetant iš namų. Jeigu rendos 
pinigai neateis tuojau, tas reiš
kia masines evikcijas, tūkstan
čiai šeimynų tuojau bus išmes
ti iš savo apartmentų. Kiti gy-

IŠRANDAVOJIMAI
PASTRANDAVOJA 6 kambariai—vi

si šviesūs; yra maudynės, elektra ir 
visi parankamai, tiktai nėra šilumos; 
naujai išdekoruoti.

Kanda $21 j mėnesį už viršutinius 
, kambarius, ir $20 į mėnesį už apati
nius kambarius. Kreipkitės šiuo an
trašu: 2J9 Cooper St., tarpe Wilson 
ir Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(152-154)

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370

darosi 
pereitą 

vicnuoli- 
tarybų 
streiko

Skalbyklų Darbininkų Unijos 
Eiliniai Nariai Laimėjo

Laundry Workers Int. Uni
jos, AF of L organizacijos, Lo- 
kalas 280 turėjo lokalo virši
ninkų rinkimus pereitą šešta
dienį ir pirmadienį. Suvedus 
pasekmes, paaiškėjo, kad eili
niams nariams pavyko praves
ti beveik visus savo kandida
tus. Viso balsų paduota 412.

Eiliniai nariai sako, kad rin
kimų pasėkos galima laikyti 
dideliu laimėjimu kovingai 
programai, kuri reikalauja or
ganizuoti neorganizuotus toj 
industrijoj iy pagerinti sąly
gas.

Išrinkti kandidatai yra se
kami : Jack Rothman, Wil
liam Richards, Jessie Taft, 
Sam Berland, Joe Kraus, Adel 
Williams, Alice Duncan, Alex 
Kraus, Albert Perez, Sam Ta- 
ransky. Trys išrinktųjų yra ne
grai.

Aldona Milečkiutė Užbaigė 
Augštąją Mokyklą

Aldona Milečkiutė, dabarti
nės d. Banaitienės duktė, bir
želio 26 dieną užbaigė Eastern 
District High School. Jinai tu
ri palinkimą mokytis ir, jei ap
linkybės leis, mano eiti augš- 
tesnį mokslą. Aldonai šiomis 
dienomis taipgi suėjo 17 metų 
amžiaus. Dar jauna, tad moks
lui ir abelnai lavybai laiko tu
ri gražaus. Linkėtina pasiekti 
tikslo.

Aldona yra rimta mergaitė 
ir tankiai dalyvauja mūs jau
nimo pramogose. Ko reikia, 
tai stoti į Aido Chorą bei LDS 
Jaunimo kuopą ir veikliai da
lyvauti jaunimo judėjime. Tas 
būtų naudinga judėjimui ir 
pačiai Aldonai, kadangi mūs

Tel. Stagg

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. »PARDAVIMAI
Farma ant pardavimo arba ant iš

mainymo. Vieta randasi prie gero 
: kelio, mokykla ant farmos, netoli 

rai, virš 100 akrų išdirbtos žemės; 
yra 2 arkliai, 12 karvių, 1 bulius, 7 

les; naujas traktorius ir visos kitos 
farmos mašinos.

Kreipkitės vpatiškai arba laiškais 
sekamu antrašu:

B. BALTRUKOVTCZ
Box 142 Frenchtown, N. J.

(148-154)
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vena nuolatinėj baimėj cvikci-,nuo Flemington. Lauko yra 146 ak- 
jos.

v i -r,. j . • yra zl urniuii, naivių, ± uuiiur>, i
šalpos Biuro tarnautojų SU- veršiukai, apie 2500 viščiukų, 9 kiau-

sivicnijimas sako, kad tas da
roma ne vien tikslu sumažinti 
pašalpą, bet ir tikslu suardyti 
draugiškus santikius, kurie 
randasi tarp šalpos tarnautojų 
ir gaunančių pašalpą gyvento
jų.

men., 7

Penktadienį Konferencija 
Prieš Maisto Brangumą

Darbo unijų, moterų, taipgi 
bedarbių ir kitų organizacijų 
delegatai ir atstovai susirinks 
penktadienį, 28 šio
vai., Webster Manor, 125 East 
11th St., New Yorke. Bus pil
nas raportas iš buvusio mėsos 
streiko ir išdirbti planai toli
mesniems žygiams prieš mais
to ir abelnai pragyvenimo 
brangį.

Anti-Nazi Konferencija 
Šeštadienį

Iki šiol jau 75 organizacijos 
prisiuntė mandatus ir 115 de
legatų yra išrinkta Anti-Nazi 
konferencijon, kuri įvyks šeš
tadienį, 29 birželio, New 
School for Social Research, 66 
West 12th St., New Yorke. 
Prasidės 1 vai. po pietų.

Konferencija turės pradėti 
naują masinę kampaniją už 
gelbėjimą Vokietijos revoliu
cinių kalinių. Taipgi daromi 
planai siuntimui delegacijos, 
kuri tyrinės padėtį nazių Vo
kietijoj, kas liečia kalėjimus, 
civiles laisves, darbo unijas, re
ligijos- laisvę, moterų ir visą 
tenykščios liaudies gyvenimą. 
Svarbu būti toj konferencijoj.

Scottsboro Rinkliava
šeštadienį ir sekmadienį, tai 

yra 29 ir 30 šio mėnesio bus 
visam New. Yorke ir priemies
čiuose rinkliavos “Tag Days” 
Scottsboro bylai. Ją rengia 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Rinkliavai yra gau
tas leidimas, tad kiekvienas 
galės pasidarbuoti be jokių 
kliūčių. Dėžutes ir liūdymus 
galima gauti “Laisvės” rašti
nėj šeštadienį ir sekmadienį, 
taipgi veik visuose kituose 
darbininkų centruose. “Lais-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. .

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
d. liepos, “Laisvės” raštinėje, 4271

Lorimer St., 8 vai. vakare. Visi na* 
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt, 
taipgi nevilkinkite duoklių, bet grei
tai užsimokėkite.

A. Baltaitis.
(152-153)

"Laisvės” Metinis Piknikas Įvyks Sekmadienį, |7 Liepos, Ulmer Park Music Hall, Gale 25th Ave 
Brooklyne. Įžanga 40 centy. Dvi Orkestras Šokiams. Dainuos Penki Chorai.

Vakacijom Vieta
Maudynė upėje, kur vanduo ty
ras kaip krikštolas. šviežių dar
žovių, visokių UQgų 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.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ, 

Brooklyn. N. Y.

Telephone, EVergreen 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.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 8
I PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

g Senai dirbąs graborystės pro- 8 
8 fesijoje ir Brooklyn© apielin- 8 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 8 
8 atidarė.savo ofisą ir patarnauja 8 
8 balsamavimu ir palaidojimu 3 
a mirusių. 8

g Veltui Chapel Šermenim | 
8 Parsamdo automobilius Serme- 8 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 8 
8 ir kitokioms parems 8
8 Saukite dienq ar naktj 8

8 423 Metropolitan Avė. 8 
8 Brooklyn, N. Y. |
Xzi^*^*^*^**}*^^^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, bl. Y,

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
parengimuose

2Dvieją Svarą Dėžė 7 fi 
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 ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 
“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

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
• (steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAUMANTŲ
, LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—-FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves- _ .Ai tuvems ir 
Kitokiems ;

Įvykiams

Dovanos

HARMAN^ I

J 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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Krai 
N e n ormaluir 
Odos Išbėrirr
Nervų Li 
Bendras Nui 
mas, Nervu

J K a t a r i n lai ir 
ril//// / Chroniški Skau*

jKxA ■Or Iv dūliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, ’ 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokf 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAM’ 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veli

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Are. ir Irvine PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. ‘S 
O^_sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIKT U V ŪKAI




