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Buvęs “Tėvynės” redaktorius 
K. Vairas-Račkauskas, vienas iš 
mikliųjų tautininkų “sniegenų,” 
liko trims metams patalpintas į 
sunkiųjų darbų kalėjimą Lietu
voj. Bet tai palyginant maža 
bausmė už “paskolų” šmugelius, 
kurių jis pridirbo, būdamas 
Lietuvbs konsulu Pietinėje Af
rikoje.-

paslo’ Sidziausko skandalas dė
lei joį ‘paskolų” Vokietijoj; da
bar * ’ ’---- ’ ‘ *
milioi 
pomųjų kasų; dar neužmiršta 
milžiniško paštaženklių klasta- 
vimo byla.
11T *O sugrįžus iš Lietuvos ponia 
K. Petrikienė tvirtino, kad 
Smetonos valdininkai net kyšių 
“neimą” ir esą “kuo teisingiau
si.”

Sapaliodamas, kad į pasaulinį 
lietuvių išeivijos kongresą Kau
ne bus pasiųsta ir kairesnių de
legatų nuo Amerikos darbini n-1 
kų, Prūseika filozofavo, 
“kraštutenybės sueina,” 
prask, “ bimbiniai” su fašistais.' 
Bet ir čia Prūseika demagogiš
kai spėliojo užsimerkęs, išanks
to šmeiždamas tuos delegatus.

Ypač matant, ką dabar Ame-1 
rikos Lietuvių Suvažiavimas 
Clevelande išrinko delegatais į | 
išeivijos kongresą, dar viena 
Prūseikos pranašystė nueis šun 
ant uodegos.

ruošinėjama byla del 
iių vagysčių iš pašto tau

KAIP KAUNO LENKAI 
MINĖJO PILSUDSKI 
KAUNAS. — Vietiniai 

lenkai suruošė Tilmanso sa
lėje paminėjimą mirusiam 
Lenkijos diktatoriui Pilsud
skiui. Buvo plati patriotiš
ka jų muzikalė programa ir 
penketas paskaitų - kalbų, 

kad garbinančių Pilsudskį. Per
su-j skaityta ir Lenkijos prezi

dento Moscickio atsišauki
mas į lenkų tautą. Jį skai
tant, visi sustojo. Toliau, 
kaip aprašo “Lietuvos Ai
das,”

“Scenoje buvo išstatytas 
didelis Pilsudskio paveiks
las, kuriame Pilsudskis sto
vi maršalo uniforma pur
puro spalvos su baltu are
liu fone. Prie paveikslo sto
vėjo lenkų korporantai su 
vėliava ir gimnazijos mo
kiniai taip pat su vėliava. | su -Italija ir nieko nedarys, Francijos ir jų politinių pa-

Anglija del Ethiopijos Stengias Suardyt KARINIS LĖKTUVAS Bus Tūkstančiai Svečių; Desetkai Busy ir: , (
Francijos Tarpsavinės Pageltoj Sutartį cEica™^-u5 Šimtai Automobilių; 6 Chorai; Laimėjimai

Su Sovietais; Pataikauja Mussoliniui
Anglija, Francija, Belgija Suturi Amunicijos! Siuntimą 
Ethiopijai; Jos Karalius Šaukiasi j Amerikos Žmones
LONDON. — Tarp Angli Anglija neleidžia iš savo

tas Amerikos armijai lėktu
vas, kuris gali vežtis 6 to
nus, arba 12,000 svarų bom
bų; vienu pradėjimu lėkti 
6,000 mylių su vidutiniu 
greičiu 230 mylių per valan
dą ir iškilti 30,000 pėdų aug

Dovanų prie Įžangos; Valgiai ir Gėrimai

“Laisvė” iš sykio pasakė, kad 
Rooseveltas tik politikieriauja, 
būk tai reikalaudamas įstatymų 
delei uždarymo plėšrių, pusiau- 
šmugeliškų elektros kompanijų. 
Rooseveltas, tačiaus, ištikrųjų 
nenorėjo, kad toks jo sumany
mas būtų kongrese priimtas; 
taip jis ir liko atmestas.

N. Y. “Daily NewV ir tūli 
kiti kapitalistų laikraščiai, Roo- 
sevelto šalininkai, todėl, sako, 
kad tai buvo dar vienas geras 
jo pasirodymas kaipo “žmonių 
draugo prieš turčius;” ir tas 
pasirodymas būsiąs Rooseveltui j propagandai už Varšavos 
naudingas ateinančiuose prezi
dento rinkimuose.

Rooseveltas yra rekor- 
žmonių prigaudinė-

jos politikierių yra šneka- krašto vežt jokių ginklų bei 
ma, kad jeigu Italija pradės amunicijos Abysslnijai apsi-| 
karą del Ethiopijos užgro- gint. O tas neleidimas jau 
bimo, tai gal Anglija darys yra parama Italijai. Belgija 
ekonominę blokadą prieš'suturėjo 7,500,000 Ethiopijai 
Italiją. Bet Italijos valdovai'kulkų, matyt, pagal Franci- 
nekreipia domės į tą grąsi- įjos pakuždėjimą. Čechoslo- 
nimą, laikydami jį tik blofu. vakijos Skoda ginklų kom-

Anglijos valdžia neva panija atsisako įsiusti gink- 
stengiasi gauti Francijos Jus, kuriuos buvo Ethiopija 
politinę talką, kad išvien at-'užsisakius. Franci j a 
kalbėti Italiją nuo karo 
prieš Ethiopija. Bet Franci
ja turi labai artimą sutartį

visai 
n e i š 1 e i d žia jokių ginklų 
Ethiopijai. Visame tame 
matyt Italijos; Anglijos,

bet kuris kitas dabar lėktų-

Daly vaut Šiame Piknike Reiškia Paremi Kovojančią Darbo 
Žmonią Spaudą, Nepavaduojamą Klasinį Darbininką Įrankį

Rytoj didysis metinis dienraščio “Laisvės” piknikas 
Ulmer Parke, Brooklyne. Į tą masinę “Laisvės” iškilmę 
suvažiuos tūkstančiai darbininkiškos publikos. Daugu-

jąs pasaulyj. Jis yra trau- ma BĮ bus piknike ne tik pasižmonėti, šešių chorų dainų
ikiamas keturių motorų, 800 
(arklių jėgų kiekvienas. Be 
prietaisų bomboms nutaiky
ti, lėktuvas turi kelis bokš- 
tukus kulkasvaidžiams. Tai 
m i r t i n giausias ligšiolinis 
oro pabūklas.

Taip 
dinis d 
tojas.

tinę dieną . 
žmonių žuvo 
po sužeisti.

Sovietuose

Liepos 4 patrio- 
Amerikoj, desėtkai 

ir tūkstančiai ta-

jos ąpsieina be 
dimų. Skirting; 
minių kultūros

Be to, scenoje juodoje ge
lumbėje net dviejose vieto
se buvo išsiūti dideli Pil
sudskio inicialai.”
Ir Smetonos valdžia davė 

pilną valią garbinti tą Lie
tuvos priešą. Pilsudskio mi
nėjimas buvo naudojamas

pasiklausyti ir visa programa pasidžiaugti, bet sužiniai 
paremti šį darbininkų dienraštį medžiaginiai ir dvasiniai.

Mūsų draugai ir pritarėjai supranta, kaip sunku šiais 
laikais verstis revoliuciniams laikraščiams; jie žino, kad 
be paramos iš tokių parengimų darbininkiškai spaudai 
beveik negalima būtų išsilaikyti, bent tame laipsnyje kaip 
dabar. Todėl tie draugai, nežiūrint bedarbės vargų ir ne
priteklių, pasiaukodami važiuoja į “Laisvės” pikniką, net 
iš už šimtų mylių. Tuom jie puikiai įrodo, kaip įvertina 
kovingąjį darbininkų dienraštį; tuom jie pabrėžia savp 
supratimą, kad remti savo spaudą reiškia palaikyti ih 
stiprinti vieną iš pačių svarbiausių įrankių kovoj už dar- ....... x

Inteligentų Delegacija 
Deportuota iš Kubos

Kubos fašistinė Mendieto- 
Batisto valdžia išdeportavo 
atgal į Jungtines Valstijas 
delegaciją 17 žymių Ameri
kos rašytojų ir liberalų, su 
Cliffordu Odets priekyje. 
iDelegacija Puvo nuvykus 
| patyrinėti baisią darbo žmo
nių priespaudą Kuboj, ku- 
irią faktinai valdo Amerikos 
|Wall Stryto kapitalistai. 
Taigi delegacijos ištrėmi
mas iš Kubos tikrumoj yra 
Amerikos valdžios darbas, 
tik atliktas per savo pas
tumdėlius, budelius‘Mendie
ta ir Batista.

Siųskite protestus prieš tą 
žygį—The U. S. State De- 

spaudos iškilmė, [partment, Washington, D.

stumdėlių sumoksiąs paleng-

f#’J™ 1

bininkų reikalus.
Piknikan suvažiuos desėtkai busų iš Waterburio, New ..

Haveno, Philadelphijos, New Jersey valstijos ir kt. Į jį 
sugužės šimtai pilnų automobilių iš kitur. Piknikam su- 
plauks tūkstančiai publikos iš didmiesčio ir plačių apie- 
linkių. '

Programa bus turiningesnė negu kada pirmiau. Vienų 
choristų dainininkų iš Philadelphijos, Waterburio, New- , 4-. 
arko, Elizabetho, Great Necko ir Brooklyno susidarys 
nemaža armija.' Dainas, kalbas ir ištisą programą per
duos ne tik didžiulei svetainei, bet ir visam parkui gerai 
įrengti radio garsiakalbiai.

Lietuviškiems ir amerikoniškiems šokiams grieš dvi 
orkestros: Charlie Kwarren and His Happy Timers ir 
Wm. Norris and His Orchestra. Visiems iki sočiai bus 
prigaminta sveikų naminių valgių* ir gardžių užkandžių 
ir pristatyta įvalias įvairių gėrimų. Todėl nėra reikalo 
varginti savo drauges šeimininkes, kad ruoštų valgius, 
gėrimus vežtis į pikniką.

Perkantiems įžangos tikietus išanksto “Laisvės” raš
tinėje arba iš jų platintojų yra duodama proga laimėti 
keturias pinigines dovanas. Bet tos progos negaus tie 
draugai, kurie tikietus pirks tik prie paties parko vartų.

Įžangos tikietas 40 centų.
Piknikas rytoj įvyks nežiūrint, koks būtų oras, 

svetainė yra tokia didelė, kad visus apsaugotų nuo suŠlst- 
pimo. Kelrodis į pikniką yra paskutiniam puslapyje.

Taigi visi rytoj, nedėlioj, į šį didžiausią, svetingiausią, 
smagiausią pikniką—laiką linksmai ir sveikai praleisti, 
tyru oru pakvėpuoti, minias žmonių iš kitur pamatyti ir 
sykiu tuom paremti kovingų darbininkų dienraštį 
“Laisvę!”

kad pakenkt Mussolinio stumdėlių sumoksiąs paleng- 
grobikiškam planui. Tuom'vinti Mussoliniui užgrobt 
tarpininkavimu neva “del Ethiopiją.
taikos” Anglų imperialistai 
nori padaryt su Francija 
politinį mainą, kurio prasmė , Haile Selassie atsišaukė į 
štai kokia: Jeigu Francija Jungtinių Valstijų gyvento-1 
atmes savo padarytą su So- jus prieš Mussolinį. Ethio-1 
vietais tarpsavinės pagelbos pija taip pat atsikreipė į 
sutartį, tai Anglija duos vi- Roosevelto valdžią, primin- 
są valią Italijai, kaipo arti- dama', jog Italija laužo Kel- 
miausiai dabar Frąncijos logo-Bryano n e k a r iavimo 
sėbrei.

E t h iopijos imperatorius

imperialistus prieš pačią 
Lietuvą, ir Kauno fašistų 
valdžia pro pirštus į tai žiū
rėjo. Bet jei tik kur pasi
rodo koks darbininkiškas 
lapelis, Smetona tuoj sumo
bilizuoja ablavą prieš “tau
tos priešus.”

Omaha, Nebr. — Iš tarny-būna kur kas
iškilmių, bet bos pavarytas tapo Dr. Sea- 

be mirčių ir suzei-.^^ Municipalio’ Universi- 
mat, tikros l,, ----

di-

ir supratimo .teto prezidentas, už “perdi-
- • • ; delį laisvumą.to, nėra Sovietuose 

sproginių biznio.
Žinios iš Lietuvos

Paskutinis

sutartį.
L

Mass, ‘laisvės” Piknikas Puikiai Pavyko
Liepos 4 dienos piknikas) Praėjo šita didžioji revo- 

Maynarde pavyko ant viso bucinės 
šimto procentų. Tai buvo Į Dabar Brooklynas su jo! 
tūkstančiai ir tūkstančiai apielinkėmis laukia saviš- 
gražios publikos, suplaukti- kės. Brooklyno didysis “Lai- 
sios iš visos Naujosios An-'svės” piknikas įvyksta šį 
glijos, visokių politinių pa- sekmadienį, rytoj, Ulmei’ 
kraipų ir įsitikinimų. Vieni, Parke. Lai puikiai pavykęs 
kurie buvo pernai Maynąr- Maynardo piknikas paskati- 
do piknike, sako, kad šie- na visus Brooklyno “Lais- 
met buvo truputį daugiau j vės” skaitytojus padaryti 
publikos, kiti mano, kad gal rytdienos pikniką taip pat 
tiek pat. O tai reiškia, kad skaitlingu ir šimtu procentų i 
buvo visi devyni tūkstančiai s e k m, i n g u! Dalyvaukite, 
žmonių. Tiktai dienraštis drhugai, patys Šioj iškilmėje 
“Laisvė”, tiktai šimtai mūsų jr dėkite didžiausias pastan- 
Naujosios Anglijos draugų gas, kad rytoj rytą nusivež- 
ir draugių savo nuoširdžiu ti į pikniką su savim kuo- 
pasidarbavimu galėjo tiek daugiausia kitų, f- 
daug publikos sutraukti į 
pikniką;

Oras pasitaikė labai gra
žus, i 
galėjo laiką smagiai leisti. 
Reikia pasidžiaugti, kad šie-

’M

Tiems, Kurie Nežinos, 
Kaip Nuvykt į “Lais

vės” Pikniką
Tie svečiai, atvykę iš ki

tur, arba Brooklyno žmo
nės, khrie vyks į “Laisvės” 
pikniką, bet nežinos, kaip 
nuvažiuoti, gali kreiptis te
lefonu į “Laisvės” raštinę, 
o iš čia bus nurodyta, kaip 
nuvažiuoti. Kelių žinovas 
sėdės “Laisvės” raštinėje 
sekmadienį iki 1 vai. po pie
tų ir suteiks visiems infor
macijas. ’

Mūsų Telefonas:
Stagg 2-3878.

Lietuviškų Vokiečių Bankų 
Žlugimas

Kėdainiuose nubankrutavo 
ir užsidarė vokiškai-lietuviš- 
kas bankelis, padarydamas 
savo nariams 59,000 litų tie
sioginių nuostolių. To negana. 
Kėdainiškio bankelio nariai tu
rės sumokėt 104,000 litų 'už 
bankrutavusį lietuviškų vokie
čių banką Kaune, nes kėdai
niškis bankelis buvo Kauno 
banko šaka.

Abiejuose atsitikimuose bu
vo naudota šmugeliai. Taip 
antai, Kėdainių bankelio vedė
jai skubiai tūkstančiais litų iš- 
skolino daugumą jo pinigų sa
vo sėbrams, o prieš pat ban- 
krutą sumažino paskolas 
100 litų išviso.

Daug Miško Gąisrų
Viekšnių ir šiaudinės

ninkijose buvo apie 10 miško 
gaisrų, prie kurių prisidėjo

Pranešimas “Lais
ves” Pikniko

newarkieciams ir 
žinotina, kad busai 

į * “Laisvės” 
vai. dieną, nuoi 

Avė. Kaina į 
>, centai. Jokios 
nebus daroma, 

metais dary- 
pilnai ap- 

ir tt.
tuojau. Ko- 

195 Ferry 
189 Ferry St.;

154 So. Orange
enė, 566 So.

Orange. Po šiuo 
sustos 10 :45 ry- 
apielinkėj gyve- 

ir sutau- 
’. Galima 

bile kurį cho- 
kp. narį.

piknikas įvyksta

avos

Stočkienė
Mikšis, U

Ave.; K.

ūk it į laiką 
i “car fare”

iki

giri-

v c ’ J i diol pilu nulių pi 101UUJU

liepos, Ulmer sausra. Išdegė 73 hektarai miŠ-
Island.

A. Jamison 
6-1490

Platus Italy Valstiečių
todėl pikniko dalyviai Bmzdėjimas prieš Kary n loikii cmfitrisii įmeti J 1 *-

ROMA. — New Yorko
met piknike tvarka buvo la- ‘‘Times” korespondentė An-
I • 1 • A’TTnnr, 1.1 n’Pni'minL vnCA

DAR 200,000 NAUJU LIEPOS 4" ŠVENTEJE
nrtvxn > r .nmrr XITYVA Xaff/tlKXAŽUVO 38 ŽMONĖS

WASHINGTON. — Ma- : <
žiu mažiausia skaitant, Lie- ' -* i i

pos 4 d. patriotinėje šven-
i—« __ • oo

ko. Apie tą patį laiką šnypšty- 
nėje išdegė 15 hektarų gra
žaus pušyno.

bai pavyzdinga. Draugai 
pikniko darbininkai darba
vosi su pasiryžimu. Tik sa
kė, kad tiek daug visi visko 
norėjo, jog susikimšimas 
prie stalų ir baro vis tiek 
pasidarė neišvengiamas ir 
reikėjo sušilus skubinti, kad 
visus tinkamai aptarnavus.

Berlynas. — Hitlerio smo
gikai dabar pradėjo smar
kesnę boikoto ir persekioji
mų kampaniją prieš žydus 
negu bet kada pirmiau.

ne O’Hare Mc’Cormick rašo, 
kad tarp Italijos kaimiečių 
yra plačiai pasklidęs bruz
dėjimas prieš Mussolinio 
karo planus. Nors fabrikai ,Maskva. — Užsieninių 
dieną naktį dirba ginklus ir laikraščių reporteriai pra- 
amuniciją, ibet tas nepanai-(neša iš čia, kad Sovietuose 
kiną bedarbės; ir minių būsią išleista sunkesni per- 
skurdas eina vis didyn. Iskyrų įstatymai.

SSRS SPECIALISTĮJ
MASKVA. — Šį pavasarį 

200,000 jaunuolių Sovietuo
se užbaigė augštąsias mo
kyklas kaip nauji inžinie
riai, technikai, mechanikai, 
fizikai, chemikai, geologai, 
mokytojai, žemės ūkio žino
vai, artistai ir kt. Visiems mėse; kiti mirė nuo pyški- 
jiems tuoj užtikrinta vietos namų sproginių, kuriais; 
pagal jų mokslo speciMumą. beje, vien New Yorke su- 
O Jungtinėse Valstijose 70 žeista 1,918. 
nuošimčių inžinierių, baigu
sių mokslą tarp 1931 ir 1933! priskaito virš 90 žuvusių tą 
m., dar tebėra bedarbiai. | dieną.

tėję visoj šalyj žuvo 38 
žmonės; tame skaičiuje du > 
mirė nuo karščių, trys. už
mušti traukinio nelaimėje 
Utah valstijoj; 8 prigėrė ir 
21 žuvo automobilių nelai-

sproginių, kuri;

“New York American” '
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“revoliuciją” aviacijoje. Kodėl? Todėl 
kad Grigaitis jį ruošia. Tuom kartu tas 
“didvyris’’ ramiai gyvena Brooklyne, 
skaito zuikių kojas, vežioja smėlį ir ruo
šiasi prie gazolino dumpinimo į jūras, 
kaip rašo “Lietuvos Aidas”.

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year------------------ $5.58
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year______$5.50
United States, six months$3.00 
Brooklyn, N. Y., six months_ _ __ . $4.00
Foreign countries, six months_____ _ $4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

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

of March 3, 1879

Grigaitis Svajotojo Rolėj
Lietuvoje tarp žmonių yra pasakėčia, 

kad kartą žmogus atėjo pas pažįstamus 
ir rado verkiančią moterį ir jos dukterį. 
Užklausė, ko jos taip graudžiai verkia, 
motina atsakė: “Kaip neverksi, štai duk
relės vienatinis sūnelis prigėrė.” Kaip 
tai, ar ji jau vedus, dar tokia jauna. Ta
da moteris atpasakojo, kad mergaitė ne
vedus, bet jos išsikalbėjo, kad ji apsive
dė, ėjo pas mamą į svečius, nešėsi sūnelį, 
ir štai einant jai per lieptą jis įkrito į 
upę ir prigėrė.

Žmogus gardžiai nusijuokė iš tokios 
vaidintuvės.

Dabar panašioje pozicijoje yra Gri
gaitis. Jis per “Naujieųąs” nori įkal
bėti, kad Vaitkaus skridimas yra svar
biausias pasaulyje, kad tai bus “solo” 
“ilgiausias” ir tt.

Jau buvo nurodyta, kad Atlantiką per
skrido be apsistojimo lakūnai M. Rossi ir 
P. Codos, atlikdami kelionę iš New Yor- 
ko į Syriją — 5,657 mylias. R. Board
man ir J. Rolando, iš New Yorko į Is- 
tanbulį, Turkiją 5,011 mylių. Ispanai 
Mariano Barberan ir J. Collar iš Ispani
jos į Kubą, padarydami 4,900 mylių. 
Amerikietis James J. Martin nusitaikė iš 
New Yorko į Maskvą — 4,900 mylių ke
lionei, kada skrido aplinkui pasaulį, ir 
atliko 3,670 mylių be apsistojimo. Willey 
Post aplinkui visą pasaulį apskrido į 7 
dienas ir 19 valandų. Gi jeigu mes pa
imsime atydon atliktas virš Ramiojo 
vandenyno, Sovietų Sąjungoj ir linkui 
Australijos keliones, tai rasime dar dau
giau davinių apie “solo” ir dviejų lakū
nų didžiules keliones.

Žinoma, Grigaičiui nikelis po padu ir 
jam tas viskas niekas. Kas, kad Sovie
tų lakūnai išskrajojo 7,707 mylias be ap
sistojimo, užtad jie bolševikai ir su jais 
Grigaitis nesiskaitys. Kas, kad kitų ša
lių lakūnai yra atlikę dideles keliones, 
tas viskas “Naujienų” pisoriui niekas.

Bet, ot, Vaitkus, tai jau padarys tikrą

Chang Kai-sheko Išdavystės
Chang Kai-shekas bus Chinijos istori

joje atžymėtas, kaip didžiausias niekšas, 
darbininkų ir valstiečių galvų kapo to j as 
ir Chinijos pardavikas. Jis ginklų pagel- 
ba slopina eilinius Chinijos kareivius, ku
rie Šiaurių Chinijoje priešinasi Japonijos 
įsiveržimams.

Vėliausios žinios iš Shanghai praneša, 
kad jis sudarė su Japonijos imperialis
tais sutartį, pagal kurią Japonijos impe
rialistai gavo teisę būdavoti karo orlai
vių bazes Kalgane, Chahar provincijoje 
ir Vidurinėje Mongolijoje. Japonija tas 
karo orlaivių bazes ruošia karui prieš 
Mongolijos Liaudies Respubliką ir Sovie
tų Sąjungą. •

Chang Kai-shekas ne vien Chinijos iš
davikas, bet tuom pat kartu yra paklus
nus imperialistų įrankis karo ruošimui 
prieš Sovietų Sąjungą. Kada Japonijos 
imperialistai Rytuose, o Vokietijos ir 
Lenkijos fašistai Vakaruose daro planus 
išvien su Finliandijos fašistais puolimui 
ant darbininkų tėvynės, tai tuom pat 
kartu Chang Kai-shekas gelbėja Japoni
jos imperialistams.

Sunkėja Darbininkų Našta
Wąshingtono ponai paskelbė sutrauką 

Jungtinių Valstijų valdžios įplaukų ir iš
eigų. Rezultatai yra toki, kad pereitų 
metų deficitas siekia net $3,575,825,165.- 
57. Pereitais metais viešoji paskola pa
augo ant $1,647,751,210.05. Tuom kar
tu visa Jungtinių Valstijų valdžios sko
la jau siekia $28,700,892,624.53 (Dvide
šimt aštuonis miliardus, septynis šimtus 
milionų, aštuonis šimtus devyniasdešimt 
du tūkstančius, šešis šinątus dvidešimt 
keturis dolerius ir penkiasdešimt tris 
centus). *

Nereikia nei aiškinti, kad toji didžiulė 
skola gula ant visų šalies gyventojų, ir 
pirmoj vietoje ant darbininkų ir farme- 
rių. Padengimui tos skolos ir jos nuo
šimčių kapitalistinė valdžia išgalvoja vi
sokius taksus, nuolat juos didina, tuomi 
apsunkina darbo žmonių gyvenimą. Gi 
tuom pat kartu, kada jau dabar tokios 
baisios skolos, tai Washingtono ponai 
dar vis daugiau budavoja naujų karo 
laivų, orlaivių, gaminas kanuolių ir kitų 
ginklų ir vis daugiau apsunkina šalies 
gyventojus.

. & ♦ v y ♦ vojo prieš Visuotina Suva-Raportas is V įsuotino žiavimą. Atsistoja vienas 
♦ Pr kitas delegatas ir sako,^11 VrlZlrl VltYlO i kad mums sarmata tų žmo

nių rezoliucijose vardus

(Pabaiga) 
SESIJA III

Sesija trečia prasidėjo 
pirmadienį, liepos 1 d., kaip 
9:30 vai. ryto. Tai jauni-

tyje reikalinga jaunimui, 
važiuojančiam į panašius 
suvažiavimus, geriau pasi
ruošti.

SESIJA IV
Popietinė — ketvirtoji sėmo reikalams pašvęsta sesi

ja. Todėl jaunuoliai, kurie 
Suvažiavime sudarė apie’po pietų, 
penktą dalį visų delegatų, i Jočionis.
patys ir diskusayo, rišo jau-R. Mizara. Jis raportuoja 
ftimą liečiančius reikalus, apie kovą už socialę apdrau- 
Šiai sesijai pirmininkavo iš-'

sija—prasidėjo 2:30 vai.
Pirmininkauja

Patiekia raportą

rinktas jaunuolis Kairiūk
štis (iš Newarko) o sekreto
re Biruta Ramoškaitė (iš 

/Hartford, Conn.). Johnny 
Orman patiekė platų rapor- 
tą apie jaunimą ir kovą 
prieš karą ir fašizmą. (Ra
portas tiuvo anglų kalboj; 
jo dalys tilps angliškose mū
sų dienraščių dalyse). Po 
Ormano raporto sekė disku- 
•ijos.

v x Deja, reikia pripažinti,
■ diskusijos nebuvo gyvos, ne-

tarėjo jos entuziazmo. Iš
rodė, kad jaunimas nebuvo 

. Užtenkamai pasirengęs ši- 
| 'įįfeun suvažiavimui. Tai gali- 

dn^Hai pateisinti tik sto- 
| prityrimo. Vienok atei- 

į f v .
* 'f c.

dą ir kovą prieš persekioji
mą ateivių darbininkų. Po 
jo raporto seka diskusijos, 
kuriose ima balsą visa eilė 
Suvažiavimo dalyvių. (Drg. 
Mizaros raportas tilps at
skirai, todėl čionai nekarto- 
jame).

minėti; jie reikalinga išmes
ti iš ten. Kyla įdomių dis
kusijų. Tų delegatų noras 
vienok buvo patenkintas.

Po to, organizacinės ko
misijos vardu raportuoja A. 
Bimba. Jis ima punktas po 
punkto ir siūlo organizaci
nės komisijos sumanymus, 

I kurie esti priimami. Be ki- 
,tų dalykų, nutariama atei
ties veiklai turėti du komi
tetu. Vienas, mažiukas, 
Įaetuvos Draugų Komite
tas, iš penkių narių, kurio 
centras bus Brooklyne, o 
antras — didelis Nacionalis 
Veik. Komitetas — Chicago-
je. Pirmasis rūpinsis gry
nai Lietuvos darbininkų ju-
■dėjimo rėmimo reikalais, o/ 

- antrasis—diriguos prieškaJ 
1 vinį w -Pnowfi’-voi rlov/krA

J. Gasiūnas ir Vitkus, re-
(Zoliucijų komisijos vardu rinį ir prieš-fašistinį darbą1 
( skaito rezoliucijas, kurių i lietuviuos darbiu inkuose 
išviso buvo apie 19-ka ir vi- Jungtinėse Valstijose. Chi- 
sos vienbalsiai priimtos. Po cagoje Nacionalis Veik. Ko
to išstoja J. Siurba su pa- mitetas susidės iš 19-kos 
pildymu savo raporto. Sa- narių; septyni gyvens Chi- 
vo papildyme jis kalba apie'cagoje arba labai arti to 
fašistinius elementus lietu-'miesto, o 12-ka narių po vi- 
viuos darbininkuos. Rezo- są Ameriką (Abiejų komite- 
liucijoj buvo paminėta Prū- tų narių vardai bus paskelb- 
seikos ir Butkaus vardas, ta artimiausiuose “L.” nu- 
kaipo tų žmonių, kurie ko- menuose).

J. Karsonas mandatų ir 
^pasveikinimų komisijos var
du skaito pasveikinimus. 
Del stokos laiko nebuvo ga
lima perskaityti visi pasvei
kinimai, todėl jis tiktai su
minėjo, kas sveikina ir kiek 
aukų prisiunčia.

SESIJA V
Paskutinė Suvažiavimo — 

penktoji — sesija prasideda 
7 :30 v. v., liepos men. 1 d. Tai 
sesija vyriausiai -pašvęsta siun
timo j Lietuvą delegacijos rei
kalams. Kadangi vietiniai drg. 
garsino, būk sį, vakarą įvyks 
šitoj svetainėj Į prakalbos ir 
kalbės į SuVažidvimą suvykę 
kalbėtojai, ;tai susirinko daug 
pašaliečių: su delegatais pub
lika sudarė pilnutėlę svetainę, 
nepaisant ' karšto oro. Kyla 
karštos diskusijos klausimu, ar 
siųsti Kauno kongresan nuo J. 
V. liet, darbininkų delegaciją. 
Prūseika ir jo vienas pasekė
jas (Užkuraitis, iš CIevelando) 
griežtai, iš principo, laikosi, 
kad nesiųsti. Prūseika kartoja 
beveik tuos pačius argumen
tus, kuriuos kartojo vakar, po 
Abeko raporto. Girdi, tai 
“oportunizmas” siųsti ten de
legatus nuo lietuvių darbinin
kų, nes Smetona ten neleis 
jiems nieko veikti.

Užkuraitis kalba panašiai, 
šis, beje, pareiškia, kad, gir
di, jei Suvažiavimo delegatai 
nesiliaus iš Prūseikos šposus 
krėtę, tai jis, Užkuraitis, ap- 
leisiąs suvažiavimą. Delegaci
jos, girdi, siųsti negalima.

Visa eilė delegatų ima bai
sa ir kalba, nurodinėdami, kad 
reikalinga siųsti. Suėmus ben
drai, pamatinė mintis buvo 
reiškiama sekamai: Mes siun
čiame į Kauno kongresą savo 
delegatus tam, kad jie kovotų 
prieš fašizmą, už Lietuvos 
darbo žmonių laisvę ir prieš 
fašistų persekiojimą Lietuvos 
piliečių svetur. Nurodyta, kas 
darosi Pietų Amerikoj, kur 
Lietuvos konsulatai patapo vie
tinių valdžių (Brazilijos ir Ar
gentinos) žvalgybų centrais. 
Mūsų delegacija turi prieš tai 
kovoti.

Mūsų delegacija Kauno kon
grese turi, beje, bandyti suda
ryti bendrą frontą su kitų 
sriovių delegacijom, kai socia
listų, SLA ir net katalikų,— 
visų, kurie yra priešfašistinio 
nusistatymo. Gal būt bus ir iš 
kitų kraštų pažangesnių dele-' 
gatų, su kuriais reikalinga tar
tis. Jie turi Kauno kongrese 
reikalauti pakeisti tą dienot- 
varkį, kurį patiekė Užsienio 
Lietuviams Remti Draugijos 
viršininkai. Jie privalo ten bū
ti gynėjais visko to, kas yra 
pažangaus, kas tik yra prieš
fašistinio. (Panašaus tono yra 
priimta specifiški sumanymai, 
kurie tilps Suvažiavimo darbų 
paskelbimuose — protokole ir 
atskirais punktais).

Einama balsuoti. Prieš siun
timą tebuvo tiktai vienas dele
gatas ; Prūseika sarmatinosi 

. balsuoti prieš. Nutariama rink
ti keturi delegatai. Trim dele
gatam apmokama po $300 ke
lionei ir pragyvenimui, o vie
nam delegatui’ (d-gei Kielie- 
nei) tiktai įteikti įgaliojimas, 
nes jinai vyksta ten savais 
kaštais. Einama prie delegatų 

> rinkimo. Organizacihė komisi
ja nominuoja keturis—F. Abe- 

\ką, J. Mažeiką, J. Ormaną ir 
S. Kielienę-Kelly. Raginama 
delegatai nominuoti tuos, ku
rie jie mano geriausi, ir pridė
ti prie šito surašo. Nominuo
jamas (Prūseikos pasekėjas) 
Užkuraitis, kuris tiek daug 
agitavo prieš siuntimą delega
cijos. Jis apsiima. Pirmininkas 
leidžia jį balsuoti pirmiausiai: 
jis tegauna tiktai tris balsus! 
Organizacinės komisijos nomi
nuotieji, išrenkama beveik 
vienbalsiai.

Kyla kitas svarbus klausi
mas: kas finansuos delegaciją. 
Organizacinė komisija siūlo,

kad šis Suvažiavimas pasisa
kytų už tai, idant draugijos ir 
organizacijos, siuntusios savo 
čionai delegatus, apsidėtų mo- 
kestimis, po dolerį-kitą ir tą 
klausimą išrištų. Pagaliaus, 
kažin kaip spontaniškai-gaiva- 
liškai, kyla publikoje entuziaz
mas ir vienas po kito žmonės 
pradeda (neraginti) po pen
kinę, dolerinę — kas kiek ga
li—į steičių nešt aukas tam 
tikslui. Į pusvalandį ant vietos, 
tarpe delegatų ir svečių—su
metama $269.70 aukų siunti
mui delegacijos! Su pasveiki
nimais susiųsta $341.35 — vi
so, vadinasi, susidaro $616.05!

Šis toks net patiems didžiau- 
siems optimistams netikėtas 
apsireiškimas stebina kiekvie
ną. Tai parodo darbininkų nu
sistatymą., Tai parodo, kokis 
didelis įvertinimas Suvažiavi
mo tarimų yra darbininkiškoj 
publikoj. Podraug, žinoma, šis 
faktas uždavė didelį smūgį 
prūseikiniams, kurie tiek daug 
bandė pakenkti pačiam suva
žiavimui. /

Po to, seka skaitymas Suva
žiavimo atsišaukimo į visus Lie
tuvius darbo žmones Jungtinė
se Valstijose. Skaito Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Priimamas dide
liu entuziazmu. Pagaliaus, su
važiavimo pirmininkas perduo
da sekretoriui J. Siurbai for
maliai uždaryti suvažiavimą, 
kadangi jau dienotvarkis išsi
baigė. Pakviečiamas dar Abe
kas delegacijos vardu pasakyti 
kelis žodžius. Jis pareiškia, 
kąd, nuvykęs į Kauną, jis vy
kins Suvažiavimo nutarimus, 
kovos už juos.

Suvažiavimo dalyviai suky
la. Dainuoja “Internacionalą.” 
Suvažiavimas užsibaigia. De
legatai bėga, krinka kas sau, 
kadangi jau vienuolikta valan
da. Prie svetainės durų laukia 
du dideli busai: vienas pasi
rengęs gabenti delegatus į 
Chicagą, vakarus, o kitas ;— 
į New Yorką, į rytus. Dau
gelis delegatų atvyko automo
biliais, o dalis traukiniais.

šitaip užsibaigė Visuotinas 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimas!

K—tas.
P. S. Prašome dd. delegatus 

rašyti apie suvažiavimą savo 
įspūdžius.—Red.

CIevelando Žinios

šeštadienis, Liepos 6, 1935

Kodėl Unijos Sutartis? To-'pat Mikalojaus — steBdkla-

duokite save suvilti). Ten sa
koma: “Dvidešimt darbdavių 
kompanijų, žinomų kaipo Ba
kers Club bando suvilti ir su
klaidinti CIevelando piliečius 
apie tikrąjį dalykų stovį, su
rištą šiame susikirtime su jų 
darbininkais.

“Taip nėra, kaip jie sa
ko : mokėk arba būsi išvarytas 
—bet kad apsaugoti darbinin
kus nuo bosų praktikuojamo 
žingsnio. Vienatiniai tas gali 
būt įvykdinta tik per 100% 
unijos kontraktą ir tik šito uni
ja reikalauja.

del, kad “Closed Shop” apsau
gos kepėjus ir vežėjus darbi
ninkus nuo bosų sauvalingų jų 
pavarymų iš darbo. . .
Toliaus Reikalaujama, kad 

Bakers Club Paaiškintų:
“Tegul nariai Bakers Club 

(kepyklų* savininkai) paaiški
na, kodėl jie negali daryti su-

ŠYPSENOS

^egeras “Stebukladaris”
Kareivis, įlindęs pro lan

gą į cerkvę, išlaužė dėžutę 
su pinigais, kabančią prie

tarties su Lokalu 19, kuomet Koįa‘ 
350 vietos kepyklų savininkų 
yra pasirašę panašias sutartis ?
Ar tik todėl, kad jie nėra lin
kę ‘gyventi ir leisti kitiems 
gyventi,’ kaip kitos vietos ke- 
pyklos-kompanijos yra? Ar 
tas yra, kad jos labiau rūpi
nasi savo pasipelnymu ?

“350 vietos kompanijų pa
sirašė Closed Shop sutartį to
dėl, kad jos tiki, jog tai yra 
del geriausių interesų jų, dar
bininkų ir vartotojų.’’

Unija prašo visų piliečių 
nepirkti duonos be unijos žen
klo.

Iš visko pasirodo, kad di
džiausios kepyklos padarė 
žingsnį sudaužymui Kepėjų 
Unijos. Bet vargiai tas pavyks, 
nes darbininkai kovingai su
tinka šita bosu lokautą. 4. V fc.

Kepėjas.

dario. Susipylęs varinius į 
kišenį, jis Mikalojui taip-ta
rė: \ A t. ;
; “Aš žinau, jog tu vijską 
matai. Niekam nei pypt, ką 
dabar matei, o aš tau ket
virtadienį atnešiu didelę 
žvakę, ’ tokią, kaip arklio n

Rytą, cerkvės tarnas ra
do išplėštą dėžutę ir elgetą, 
kuris nakvojo cerkvėj, vis
ką girdėjo ir matė. Ketvir
tadienį kareivis atnešė di
džiulę žvakę, pastatė prie 
Mikalojaus ir ėmėsi žegno
tis. Tuolaik pasislėpęs už pi
lioriaus policistas capt jį už 
apykaklės:

“Aha, tu cerkvę apvogei!”
“Ne, ne, aš nieko neži

nau,” teisinosi kareivis^, 
mirkčiodamas viena akia į 
stebukladarį.

“Tu nemirkčiok! Mikalo
jus viską mums pasakė.”

Rūsčiai žiūrėdamas į ste
bukladarį, kareivis tarė: j;

“Prašiau tavęs, prižadė
jimą išpildžiau, o tu parda
vei mane, taip, kaip Judo- 
šius kristų už kelioliką va
irinių kapeikų. Na, ir ste-

Jacksonville, Fla. — Tūlas 
Leroy Hunter pasisamdė j 
lėktuvą, kad jį pavėžytų; jbūkladaris iš tavęs, kad ta* 
paskui iš 800 pėdų augščio!ve Rur velniai paimtų!” 
šoko į jūrą ir nusižudė. j. šilingas.

DARBININKŲ
SVEIKATA

______ _____ I-------------------------------------- -

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Duonkepyklų Darbinin. Darb
davių Lokautą Sutinka Griež
ta Kova. Nusitarė Pikietuoti 
Visus Kelius, Kad Sustabdyti 

Įvežamą Duoną

26 d. birželio Bakers Union, 
Local 19 įsakė visiems savo 
nariams būti ant pikieto prieš 
iš svetur įvežamą skebų duo
ną. Visi trokai bus grąžinti, 
pasiekę*pavieto rubežių. šiuom 
tarpu 24 kepyklos yra susiri
šę su paskelbtu lokautu. Lo
kautas apima 2,600 darbinin
kų, kurie sudaro išvežiotojus 
ir viduje dirbančius-kepėjus.

Kuomet Star Ęaking Co. ir 
Wonders Bakers Co. atsisakė 
pasirašyti “Closed Shop” su
tartį, tai po’tnėn. laiko bepa- 
sekmingo tarimosi unija pa
skelbė tose kapyklose streiką. 
Tas įvyko 22 d.- birželio. Ant 
rytojaus, nedėldienio rytą, 
darbininkai 19 kepyklų rado 
pranešimą, kad jie nereikalin
gi ir visas darbas sustabdytas. 
Antradienį dar trys kepyklos 
prisidėjo. Kepyklų savininkai 
susirišę į vadinamą Bakers 
Club paskelbė savo pareiški
mus per ištisus puslapius vie
tos didlapių, kad jie uždarę 
kepyklas apsaugai savo darbi
ninkų nuo pavojaus jų gyvy
bei ir nuo Bekerių Unijos van
dališkų žingsnių.

4

Kepėjų Unija Perspėja Pilie
čius, kad Nesiduotų Suklaidint

Trečiadienį Kepėjų Unija 
įdėjo savo atsakymą ir perspė
jimą vietos laikraščiuose— 
“Don’t Be Deceived” (Nesi-

TURTINGI VITAMINAIS 
VALGIAI

štai jums pavyzdžiai, kokie 
turėtų būt pusryčiai, pietūs ir 
vakarienė, žinoma, nebūtinai 
raidė raidėn, bet, bendrai ta
riant, šitie yra geri maisto pa
vyzdžiai, turtingi visais vita
minais, taipgi mineralais ir ki
tais gamtiniais maisto dėsniais.

Jei šitokį maistą žmogus 
vartotum, tai išnyktų tau dau
gybė ligų-ligelių, ir tu džiaug- 
tums sau skania sveikata.

Pusryčiai »
Citrus (grape fruit) arba ci- 

traus sunka. Arba apelsinų ar 
citrinų sunka. Pomidorų sun
ka, šviežių arba pirktinių kon
servuotų. šviežias pienas, ža
lias užtikrintas (certified) ar
ba metabolizuotas pienas su 
vitaminu D (metabolized vita
min D milk). Kiaušinis arba ir 
pora kiaušinių, virtų, kaip 
kam geriau patinka. Čieli kvie
čio grūdai, namie sumalti ir iš
virti sulyg kieno skoniu. Sly
vos, arbūzo arba kitų šviežių 
vaisių.

Pietūs
Salotų mišinys, sutaisytas iš.

viršutinių žalių salotos lapų, iš 
žalių morkų, žalių kopūstų, 
žalių svogūno laiškų ir bur- 
buolėlių, iš cikorijos žalėsių 
(chicory greens, endives or es- 
carole) arba čerukų, rėžukų 
(Watercresses), žaliųjų pipirų

kepenų arba inkstų ir sūrio. 
Bent dviejų rūšių daržovių.
Pienas, pasukos, rūgęs pienas 
ar taip koks pieno gėrimas. 
Rupi viso grūdo duona su 
sviestu, storai, šviežių vaisių 
prievalgis. 1 . i

Vakarienė
Sriuba iš vėžių, kiautvarlių 

arba oisterių. šviežios jūrų žu- j
vys, su daržovių salotomis.
Apspraginta mėsa, jautiena ar •
paukštiena. Keptos bulvės su 
visa lupyna. Bent dviejų rai
šių daržovės, šviežios, žalios.
Namie maltų čielų kvietinių 
grūdų duona ar pyragaičfai, 
su sviestu, medum ar siropu. 
Sūris, kokis kam geriau pa
tinka. šviežių vaisių prievalgis 
arba dezertas, su grietine ar
ba išgaruotu pienu. Riešutai.

čia jums paduota valgių su
rašąs, kur yra daug vitaminų. > 
žinoma, nėra būtinai reikalin
ga aliai vieno visų tų valgių 
turėti tam kartui. Bet reikėtų 
pasirinkti kas iš jųjų. Tyčia 
apleidžiau nesuminėjęs tokių 
valgių, kurie visai nebeturi vi
taminų, kaip kad visokie sufa-
brikuoti pusryčiams javiniai 
valgiai (breakfast cereal*), 
blynai, šaltanosiai, virtieniai, 
pyragėliai, džiovimai, spragi- 
niai (toast) cukrus, kava,- bal
ta duona, siropas, viriniai bei 
prezervai. Visa tai yra negy-

(green peppers, sweet), po- vas maistas, ir, 
midorų, pridėjus supjaustytų |negali palaikyt

b
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JOHNNIE ORMAN ELECTED AS 
DELEGATE TO THE SOVIET UNION
The final ballot returns from Lithuanian organizations all 

over the country show Johnnie Orman in the lead by 67 votes. 
This means that Comrade Orman has been elected as a Lith
uanian delegate to the Soviet Union.

Although some districts did not send in their ballots, 
Johnnie got votes from almost every organization or youth 
branch that did so. This fact proves that he was elected not 
by one particular district, but by every section of the country 
that voted. Comrade Johnnie took the lead right in the be
ginning and kept it until the final ballot returns.

The standing of the rest of the nominees follows: Jennie 
Mureika held second place; Frank Witkus, third; Bertha Ful
ton, fourth; Joe Papp, fifth; Kay Augulis, sixth and John Sta- 
sulis, seventh.

Comrade Orman will leave for the Soviet Union about 
the middle of July.

WHAT DID THE N.R.A. ACCOMPLISH?
The Labor Research Assn., basing 

its findings on reports of the Brook
ings Institute, the 20th Century 
Fund, the Standard Statistics Cor
poration, "the U. S. Bureau of Labor 
Statistics, the U. S. Dept, of Com
merce, the National Industrial Con
ference Board, etc. summarizes the 
results of the N.R.A.:

1. A Brookings Institute report 
shows that the “NRA retarded re-

ployers who violated this “protection 
of labor”, ruling against trade unions 
and encouraging company unions.

9. The tendency was toward inte
grating the trade unions into the go
vernment apparatus (toward the cor
porate state) with A.F. of L. leaders 
cooperating with the government and

(Continued on page 4)

covery”.
2. The NRA minimum wages were 

far below the minimums established 
by the U. S. Bureau of Labor Sta
tistics as necessary for health and 
decency. Less than half of the em
ployees in all industries received 
wage increases.

3. The increase of about 14% in 
the cost of living was greater than 
the increase in wages, says the Na
tional Industrial Conference Board. 
The Labor Research Assn, estimates 
that real swages at the end of the 
NRA were 5% lower than at its 
beginning.

4. Full-time jobs were not increased 
as a whole. About 1,750,000 were 
put back on payrolls on the Hoover 
share-the-work plan.

5. Speed-up was accelerated.
6. While the NRA did lessen child • 

labor it did not abolish it, and the 
codes were violated wholesale.

7. Compartively few sweatshops 
were abolished.

8. Section 7a was not enforced. 
Courts time and again upheld em-

Nine More Days Left In Which To Enter 
Natl Tournament; Rush In Your Entries

Nine more days are left in which to enter your club or 
branch team in the LDS National Sofball Tournament. July 
15th will be the final date on which entry blanks may be 
mailed; if they are postmarked later than the above men
tioned date they will not be accepted. So do not delay any 
longer sending in your entries.

No matter how many teams will be entered in the tourna
ment, the winning team will be declared the LDS National 
Softball Champions for 1935. A beautiful silver cup and na
tional fame will be the prizes won by this team for its efforts.

Maybe the team of your youth branch or club could be 
the plucky winner of this coveted prize. Why not enter it into 
the National Tourney. Fill out and mail the entry blank on 
page three.

LITHUANIAN YOUTH PLAN TO CARRY 
ON FIGHT AGAINST WAR ANDJASCISM

By J. P. LATVIS

The youth session of the Lithuanian Congress Against. 
War and Fascism was held Monday morning, July 1 and 
opened by the Congress chairman, F. Jočionis at 9:30. Albin 
Kayrukštis of Newark, N. J. was elected chairman and Biruta 
Ramoška of Hartford, Conn., secretary of the Youth Session. 
Following the elections of the chairman and secretary, Johnny 
Orman of the National Lithuanian Youth Committee gave his 
report. Comrade Orman’s report dealt mainly with the va
rious forms of fascism in the various countries throughout the
world, namely, United States,
Lithuania, England, France,
Germany and Italy. He stres
sed the point of having the 
Lithuanian youth of America com
bine their efforts with other lang
uage organizations having youth 
membership and gave examples and 
instances of how fascism is creeping 
into this and other countries and 
stated that it must be met and 
combated by a united front of all 
youth throughuot the world in an ef
fort to check this vicious and mer
ciless monster that is endeavoring to 
establish itself. In closing his report 
he gave four proposals to the dele
gates to discuss and act upon. They, 
are as follows:

1. To endorse the American Youth 
Congress.

2. To elect delegates to the Second

American Youth Congress from this 
Congress.

3. To elect youth on the Continua
tions Committee which shall work to: 

(Continue zbn page 2).

F.D.R. Expects Youth to 
Work for $15 a Mondi

NEW YORK (YNS)—Fifteen dol
lars a month! That’s what the Roo
sevelt Administration expects Ameri
can youth to work for in the new 
plan of the government to provide 
jobs for 500,000 of the 7,000,000 un
employed youth in the nation. A 
machinery known as the National 
Youth Administration, under the 
wing of the Secretary of the Trea
sury, has been created for this pur
pose. ' $50,000,000 of the $4,000,000,- 
000 works relief allotment has al
ready been appropriated for. this pur
pose. “The yield on this investment 
should be high”, stated the President. 
“I have determined that we shall do 
something for the nation’s unem
ployed youth”, he continued grandly. 
Now here’s what he’s going to c(o: 
“Work relief for youths will be li
mited to unemployed in families that 
are certified for relief. The work 
would be adapted as to hours, rates, 
pnd wages so as to enable the re
cipient to earn fifteen dollars month
ly.”

This immediately establishes dis
crimination against the youth who 
will in many cases do the same work 
as adults in the works relief bills 
but will receive less pay.

To determine the number of youth 
who would be legible for this work, 
a national census of youth between 
the ages of 16 and 25, which is the 
age limit set by the administration, 
will be taken. •

All youth will not receive the $15 
(Continued on page 4)

MANY MUTINIES AND 
ARRESTS IN ITALY

The mutinies and rioting which 
have accompanied mobilization of 
950,000 Italians for military service, 
have not been ended by the drastic 
measures of suppression used by the 
Fascist government, according to re
ports in the N. Y. Post, N. Y. Times, 
the Chicago Tribune, The N. Y. Daily 
Worker, and underground anti-Fas- 
cist sources in Italy. The resistance 

r is particulary strong against service 
in the African camaingn.

Italian laborers, poor peasants, and 
reservists are refusing to enlist. In 
farming regions outside of Florence 
no volunteers enlisted. In Naples a 
large number of young men who had 
enlisted decamped as soon as they 
received their 500 lire. Some were 
caught and are now in dungeons. 
These arrests and mutinies are of 
such a serious nature th'ždį the Ger
man propaganda office has issued in
structions to all papers to make no 
mention of mutinies during Italian 
mobilization.

©

SWEDEN ACCELERATES 
WAR PREPARATIONS

STOCKHOLM, Sweden—Numerous 
military roads are being built ac- 
cross a hilly impracticable district 
in Roslagen and at the Stockholm 
rocky coast, the costs are enormous. 
In one of the islands fortifications of 
concrete are built and at,. No.rrtalje 
a military air-base is built.

In the metal industry numerous 
enterprises changed from civil-to- 
war-production. At Hagalund a fac
tory got big orders for the manu
facturing of hydraulic lifting cranes. 
In Lindingo near Stockholm a fac
tory^ is carrying out orders of the 
arms plant Bofors and in the world- 
famous centrifuge-factory Separator 
there is high-conjuncture at the 
manufacturing of shells and the 
workers have constantly to do over
time work. - -

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

PEONAGE IS SPREADING 
IN COTTON STATES .

Virtual peonage, which shows it
self to some extent in the tobacco 
and sugar plantations, spreads like 
an evil poison over the whole of the 
great cotton industry. Two million 
families—eight and a half million 
persons—are merely attached to soil 
in the South as tenants or share 
croppers, or otherwise dependent 
upon owners and bosses.

According to the extensive studies 
of Dr. Rtipert P. Vance, of the Uni
versity of North Carolina, over 70% 
of all farms in the South are work
ed by share tenants. In the 13 cot
ton states there are 1,091,944 white 
tenant families and 698,839 colored. ■ 
More than one third of thę white ten- | 
ant. families' throughout the South 
are “croppers;’.’ over half of the 
Negro tenants are in this lowest ca
tegory.

22 WORKERS KILLED IN 
FIRST HALF OF 1935

The International Labor Defense 
reports 22 workers killed in strikes 
and other struggles for economic 
betterment, during the first six 
months of 1935. _ Of these 17 were 
white and five were Negroes, one of 
whom was lynched for įiis activities 
in organizing the share-croppers* 
union in Alabama. Of the 22 work
ers killed, 13 were murdered in Gal
lup, N. M., and this was folowed by 
a veritable reign of terror in which 
600 were arrested, ten of whom are 
held on charges of murder, and by 
the kidnapping of Robert Minor and 
David Levinson.

In addition to these 22 killed in 
economic struggles, there have* been 
six lynchigs of Negroes in the* past 
six months; four in Mississippi arp 
two in Louisana. One arose out 
of the struggle of Negroes for the 
right to organize and others grew 
out of altercations with white men. 
Only one Negro was accused of 
“attacking a white woman”. None 
of the lynchers have been prosecu
ted. . ..
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NEW YORK ’ (YNS)-—It seems

Lithuanian Youth Plan to

NEWS LEAKS OUT THAT 
THAELMANN WAS CRUELLY 

BEATEN BY NAZIS

(Continued from Page One)
a. Get Lithuanian youth organiza

tions to affiliate with the American 
Youth Congress.

b. To help the youth of Lithuania 
struggle for their civil liberties.

c. That if there is a delegation to 
the Kaunas Congress from here, 
that at least one delegate must be 
a youth, the same who is elected to 
tour the Soviet Union.

4. To form a united front basis 
of anti-war and fascism work with 
trade unions, social groups, educa
tional groups, etc.

Delegates of varous cities spoke on 
the different phases of fascism and 
pointed out that is creeping 
into their cities, living conditions in 
cities and the strikes and struggles 
the workers are waging against the 
uncalled-for livipg conditions and ca
pitalistic tyranny; most of the dele
gates spoke in favor of the report 
and after the discussions, the report 
and its proposals were accepted un
animously by the delegation.

A member of the Cleveland, Ohio, 
Young Communist League extended 
greetings to the Congress and gave 
an inspiring speech on the work the 
Lithuanian youth should begin in 
organizing amongst themselves and 
other youth organizations against 
war and fascism.

On all of the committees that 
were elected at this Congress, the 
youth are well represented by one 
or more representative.

After the acceptance of Comrade 
Orman’s report and proposals the 
Youth Session closed at 12:15.

By Lloyd. Brown
Did you ever hear of Crisput At

tacks or Peter Salem? If you are 
the average young American , who 
has learned about American, history 
from school books and classes these 
names mean nothing to you.

And yet on the occasion of the 
Fourth of July, when we remember 
with pride such names as Thomas 
Jefferson, Patrick Henry and Na
than Hale, it would also be well for 
us to learn about those black-skinned 
heroes who helped free America 
from the yoke of British tyranny.

The Negro in the United States 
have a long history of embattled 
struggle for freedom. Some little is 
known about Nat Turner, Denmark 
Vessey arid other latter-day Negroes 
who led in the fight against slavery. 
But one of the least known pages 
of American history is that glorious 
one about the part Negroes played 
in the Revolution of 1776.

Slavery had existed on American 
soil for more than a hundred years 
before the revolution, which esta
blished the independence of the Uni
ted States. And during those years 
there are many accounts of desperate 
slave revolts: South Carolina in 1711, 
Virginia in 1723 and 1730, New York 
City in 1712 and 1741 and. in many 
other places, and the slave owners 
trembled before the rising wave of 
Negro revolts. Six years before the 
revolution there were 697,624 Ne

gro slaves in the thirteen colonies.
One incident will serve to show 

how the Negro people added their 
part to the “revolutionary spirit of 
’76”. A group of British officers 
were searching near Boston for “re
bel Agitators”. Stopping at an jnn, 
they were served by an old Negro 
woman.

“This is a fine country,” one of 
them said to her. Her reply flashed 
back, “Yes, and we have fine men 
to defend it too!” (It’s too bad that 
red-baiter Hearst wasn’t there to get 
a real lesson in Americanism).

You all know about the first arm
ed conflict between the British of
ficers and the American rebels, which 
is known as the Boston Massacre. Of 
how Major Jitcain ordered “Disperse, 
ye rebels” and then ordered his 
troops to fire pointblank at the Ame
ricans.

A Negro, Crispus Attacks, stood 
in the front ranks of the Americans 
and was the first to fall in the fight 
for American independence.

Peter Salem, another Negro, dis
tinguished: himself in the Battle of 
Bunker Hillf and killed the same hat
ed Major Pitcairn during this action.

Lemuel Haynes and other Negroes 
were among the ranks of the famed 
minute-men who “fired the shot 
heard ’round the worldi” at Lexing
ton.

At the outbreak of the Revolution
ary War? the question of enlisting 
Negroes into the army was hotly de
bated . Men like James Madison, urg
ed that the slaves be freed and arm-

UNEMPLOYED YOUTH MARCH ON OTTAWA

News penetrating from Hitler’s 
State Secret Police hell for the first 
time for months bring a frightful 
confirmation of the report, frequently 
repeated but invariably denied by 
Goebbels, that Ernst Thaelmann, the 
brave and resolute leader of the an
ti-fascists of Germany, was subjec
ted to brutal maltreatment in Au
gust of last -vear.

Members of the Guard Corps, who 
fled from Berlin when the fresh 
Storm Troop panic set in this June, 
have just reported to confidential 
correspondents that in Ahgust 1934 
Ernst Thaelmann was suddenly 
fethched away from the remand pri
son in Alt-Moabit, Berlin, and taken 
to the State Secret Police head- 
quarers. He was subjected to re
newed cross-examinations in an end
eavour to find some point enabling 
a possibility to be found for bring
ing the long-posponed indictment 
against him. Naturally there was 
no material to be brought to light.

The Secret Police resorted to tor
ture to extort admissions from Tha
elmann. As at his first examina
tion, he was thrown on the ground, 
maltreated for hours, and statements 
demanded from him at intervals. He 
refused steadfastly to make a false 
confession, and after refusal the 
maltreatment was resumed. He was 
beaten for four hours with only 
these brief interruptions, until his 
whole body was bruised and bleed
ing. Blood ran from his mouth, the 
torturers having broken his teeth.

This is Hitler’s revenge on an ho
norable political opponent, of whom 
he himself was obliged to admit in 
his latest “peace speach” that he 
had received 6 million votes from the 
German population.

The Guard Corps men report that 
Thaelmann, who maintained a most 
courageous stand, showed the marks 
of this maltreatment on his face for 
Weeks: after he had been taken back 
to the remand prison in Moabit. 
They state that he. must have suf
fered for a long time from the ef
fects of the barbarity to which he 
had been subjected. They heard af
terwards that he was repeatedly 
under medical treatment. His power
ful physical constitution, and per
haps even more his enormous mental 
energy, have however enabled him to 
recover.

His energy is also being shown in 
the manner in which he studies any 
books which he can obtain. He gains 
the respect of all who come in con
tact with him.

Fight War and Fascism »■ . . .

In a thrilling protest by thousands of young Canadians, unemployed from the camps of 
western provinces are marching on the capital demanding wages and descent living conditions. 
Threats.by. the frightened premier that he would use troops to keep them out of Ottawa only 
brought hot retorts from the leaders. Workers and farmers along the line of march fed the 
hoys, while officials stormed and called them narnos.

WAGNER BILL SEEMS 
CERTAIN TO PASS

certain that the Wagner Labor Dis
putes Bill will be rushed through 
Congress. It is therefore important 
to note the comment which Senator 
Wagner has released concerning his 
Bill which reveals its anti-labor 
character.

Tho these employers who may be 
afraid that the Bill aims" to support 
bona fide trade unions, Sen. Wag
ner offers the following consolation: 
“Let me emphasize that nothing in 
the measure discourages employers 
from uniting on an independent or 
Company Union basis.” And in the 
article in the World-Telegram, June 
19, he adds: “The bill gives added 
protection to workers who wish to 
exercise their free choice to remain 
completely unorganized. There is 
nothing in the Bill- which favors the 
closed shop.”

The Wagner Bill makes no bones 
about its intention to legalize the 
Company Union, it states that any 
individual employee or groups of

(Continued on page 3)

THE NEGRO IN THE AMERICAN HISTORY

New Britain Beats 
Russian Team Twice

By Johnny Austin
The New Britain Chorus softball 

team scored two decisive victories 
over the New Haven Russians.

The New Britain team was never 
threatened by the Russians, It was 
just a matter of how badly they 
would be beaten.

Two speed ball artists, Steve Car
men and Frank Romatis, were on the 
mound for New Britain. They re
ceived excellent support from then’ 
team mates.

It’s beginning to look like this 
New Britain team is on its way to 
the National playoff. Here are the 
scores:

R H
N. B. 12 4 0 2 0 0 0 18 30
N. H. 1 0003105 8
N. H. 0 0 0 0 0 0 0 0 5
N. B. 0 2 0 1 4 5 X 12 20

The line-up of both teams is as 
follows:

New Haven
Mitchell Poryllo 3b
Steve Gold Lf

I (Continued on Page 3)

HOMES OF CATH. LEAGUES 
CLOSED BY HITLER YOUTH
zell, a small town with a predomin
antly Catholic population, three mem
bers of the Youn£ Men’s Catholic 
League have been arrested. They 
are charged with having “aroused 
hostile tendencies in the population”. 
Besides this they are alleged to have 
“insulted the state and the move
ment, and made physical attacks on 
members of the Hitler Youth”.

At a protest demonstration” by the 
Hitler Youth in Radolfszell, the re
gional leader of the Hitler Youth 
declared that the National Socialist 
State stands behind every individual 
member of the Hitler Youth. The 
regional leader then stated that the 
Catholic Youth Home in Radolfszell 
has been closed.

NEXT WEEK
Complete details about the Second 

American Youth Congress in Detroit 
Also, more about the Lithuanian 
Congress Against War and Fascism. 
Watch for next week’s issue!

ed. The Southern plantation owners 
feared to give their slaves arms.'

It is estimated that at least 3,000 
Negroes enlisted in the army, al
though it is difficult to record the 
exact number. The Negroes fought 
side by side with the white soldiers. 
The War Department had not yet es
tablished its present Jim crow policy.

These Negroes fought valiantly 
and well. One writer, in speaking of 
the heroism of the Negro troops in 
the battle of Monmouth, stated.: 
“Nor may history omit to record 
what of the revolutionary patriots 
who on that day offered theii> lives 
for their country, more than 700 
black men fought side by side with 
the white”.

It was in speaking about the Ne
groes in the Battle of Long Island 
that Dr. Harris, a veteran himself, 
said, “Had they been unfaithful, or 
even given way before the enemy, 
ąll, would have been lost. -Three 
times they were attacked with the 
most desperate valor and fury by 
well-trained, disciplined troops, and 
three times did they successfully re
pel the assault, and thus preserved 
our army from capture.

Much more could be sąid about the 
part Negroes played in the War of 
1812 which gave. the final blow to 
British oppression of the young Ame
rican- republic. Heroes in the great 
naval battles with. Commodore- Per
ry, they were also acclaimed- by An-

(Continue on page 4)
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By THE NATURALIST By Bertha Fulton

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

-------------- ------------------ BY LILLIAN SHELLEY—___________________
(continued from last week)

tirnv early nineteenth century, social unrest creeps into English poetry. 
William Wordsworth s “Resolution and Independence” more or less expresses ------ .•_n- •- ... . . . .. - . -
old

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

nament. 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 ........ ..................... . .....

what days do you have access to the diamond? .,................
. . . *’ .’•

Once in a while we come across 
a person who is very cranky and who 
doesn’t seem to like anyone, but 
finds fault with all they meet. You 
probably found it impossible to like 
this person. Well, in a way, you 
couldn’t be blamed—we all dislike 
people who are nasty and ill- 
mannered. The person who dislikes 
the most people, is also disliked by 
the most. You have also probably 
wondered what in the 'world can 
make this person so cranky and 
could not find a solution. Well, we 
will try to solve this puzzle for you.

A lot of people who might have 
pleasing personalities, and a much 
happier time in consequense, have 
got a reputation for bad temper and 
vicious ways, Simply because they 
let their liver get out of order. Not 
content with this, they generally ar
range to keep that long-suffering 
organ in a state that is better not 
described.

Your liver matters a lot to you. 
Take care of it. Exercise will im
prove the condition of this organ. 
Of course, it wouldn’t do any good 
to recommend exercise to yellow
faced individuals who eat or drink too 
much. They want to go on indulging 
themselves, and not doing anything 
that entails any trouble or personal 
exertion.

This may n4t pertain to you, 
though at times you do feel livery, 
your face is decidedly saffron, more 
rather like a soiled buttercup than 
a face ought to be.

Possibly the urine is dark at times 
and the faeces suspiciously pale, If 
so, then be careful, it might be a 
touch of jaundice. Keep away from 
calomel, that stock prescription 
which does more harm than good, 
and also shun cream and all fatty 
foods ęf any kind. Vegetables, fruit 
and drinking plenty of'water, sparse 
diet for a beginning, black bread 
only and . all the ' 
possibly get, will be 
ginning.

The Liver' and
The liver is nearly a foot in dia

meter normally and weighs no less 
than four pounds. It is the largest 
gland in the body. It is tied to the 
diaphragm by ligaments, and con
tains the gall biAdder, This organ 
has the job of storing up the pro
ducts of digestion brought to it by 
the veins, which are passed out as 
needed. It is a store of reserve nutri
ment, and has to regulate the num
ber of red corpuscles. The liver also 
secrets and holds the bile, a bitter, 
greenish liquid, most unpleasant to 
the taste, which has the all impor
tant job of supplying salts which 
emulsify the fatty substances in 
food, and is also a powerful anti
septic.

Jaundice and liver attacks are 
generally caused simply by obstruc
tions. They are not diseases, but 
valuable warnings that you are hope
lessly clogged in a vital part, The 
bile is held back, goes into the blood 
and brings on that bad yellow color 
in the skin, and may affect all the 
liquids which the body eliminates.

Effect Produced by Starch
Gall stones come from the preci

pitations of bile, remember. Those 
who have too many starchy and su
gary foods, and who do not exercise 
enough, have cause to fear this 
deadly complaint. The natural and 
safe internal movements induced by 
exercise can naturally and harmlessly 
remove the dangerous condition of 
pronounced liver trouble.

In addition to the exercises given 
in the June 14th issue of the Youth 
Section, the following is a very good 
one and should be practiced regular
ly.

Stand very straight. Bend, from the 
waist towards the left side, putting 
the right fist^in the right arm-pit. 
Bend until you are able to put the 
fist in the- arm pit because this ac
tion wilt assure a good performance 
of the exercise. Do five bends for 
each side. Practice this exercise to- „ ___ _ ___  ___ ____
gether with the stomach exercies gi- Il places that choice in the hands of. 
ven in the June 44th Youth Section, an employer-contrroliled government 
watch your food, and you will not board.

' have to fear liver trouble. Besides, a| The fascist countries havd devised* 
healthy condition of the liver will: few better schemes to attack the real 
improve your personality. I trade unions of the workers.

this feeling, especially in the stanza where he tells of the unfortunate 
maif: x

“........... that to these waters he had come
being old and poor;To gather lee<

Employment hazardous and wearisome!
And he had many hardships to endure.
From pond to pond he roamed, from moor to moor,
Housing, with God’s good help, by choice or chance;
And in this way he gained an honest maintenance.”

Towards the middle of the nineteenth century, labor and social conditions 
are an. acknowledged theme of poetry. The development of industrial capi
talism is noticed in the lament of the factory worker in Thomas Hood’s 
“The Song of the Shirt”; (of which the following three stanzas are an ex
cerpt):

“With fingers weary and worn, /
With eyelids heavy and red, ,

A woman sat in unwomanly rags,
Plying her needle and thread—

Stitch! Stitch! Stitch!
In poverty, hunger, and dirt,

And still with a voice of dolorous pitch
■She sang the “Song of the Shirt!”

“Work—work—work
Till the brain begins to swim;

Work—work-work
Till the eyes are heavy and dim!

Seam, and gusset, and band,
Band, and gusset, and seam,

Till over the buttons X' fall asleep,
And sew them on in a dream!

“O men, with sisters dear!
O men, with mothers and wives!

It is not linen you’re wearing out,
But human creatures’ lives!

Stitch—istitch—stitch,
In poverty, hunger and dirt,

Sewing at once with a double thread,
A shroud as well as a shirt.”

Thomas Hood also wrote “The Bridge of Sighs”—another poem of social 
criticism. The title alludes to the bridge in Venice over which political 
prisoners were led either to prison or to execution.

Rudyard Kipling’s “The Last Chantey”, written toward the end of the 
nineteenth centrury, is a sailor’s song chanted in rhythm by the men while 
they work. In Thomas Hardy’s “In The Moonlight”, the development of a 
labor class is noted by his opening line:

“0 lonely workman, standing there,....”
In the early twentieth century, there w,as very little new poetic expression 

in England. Siegfried Sassoon, a young poet of Anglp-Jewish stock, who 
served during the World War, penned poems which ^show a mingling of 
idealism and cynicism common in poems resulting from the War. A very 
revolting poem by Sassoon is called “Swear You’ll Never Forget”—the 
last two stanzas of which read as follows:

“Do you remember the dark months you held the sector at Mametz— 
The nights you watched and wired and dug and piled sandbags on 

parapet ?
Do you remember the ratįs, and the stench
Of corpses rotting in front of the front line trench,—
And dawn coming dirty-white, and chill with a hopeless rain ?
Do you ever stop and ask, “Is it going to happen again?”
“Do you remember that hour of din before the attack,—
And the anger, the blincj co'mpassion that seized and shook you then 
As you peered at the doomed and haggard faces of the men?
Do you remember the stretcher cases lurching back
With dying eyes and lolling heads,—those ashen grey
Masks of the lads who once were keen and kind and gay?
Have you forgotten yet?
Look up and swear by the stars in the sky

That you’ll never forget.”
(To be continued)

Despite the obvious fact that wn 
have numerous youths in the LDS 
and the choruses who are exception
ally talented in the musical and li
terary field we can’t point to many 
results. By results we mean the em- 
jloying of our young peoples’ ta- 
ents so that our organization may 
je benefited culturally on a national 
scale.

Many young musicians and writers 
seem to be buried in their particu
lar locality and one only hears of 
them when visiting their territory. 
This vast wealth of talent is being 
wasted every day. How we could 
bring out this fertile talent in its 
most fertile form is for the Educa
tional Committee of the LDS Nat. 
Youth Comm, to work out. What we 
are aiming for in this article is to 
capture the attention of these youths 
and to stimulate them to supply the 
crying need of culture among our 
membership. . ,

What is the average life of our 
youth branches? Generally speaking, 
we may safely say that it consists 
of meetings, social affairs, and a 
round of sports. In other words our 
bodies have quite a few chances to 
function in the youth branches but 
oui’ minds and emotions are, to a 
great extent, starved for activity.

Too great an emphasis is pjaced 
upon the quantity of our member
ship. Not enough is placed on the 
quality of the membership. We are 
immediately concerned if our branch
es do not recruit more members. At 
intervals we organize drives to get 
more members into our organizations. 
We mobilize all the forces we can 
for such a drive. But,do we ever or
ganize drives to have, say our mem
bers 1 read an important educational 
pamphlet, produce plays, or even 
have elevating cultural discussions?

We know that without quality in 
our branches, mechanicallly stimula
ted drives (which may in themselves 
draw in more members) will never 
uplift our organizations. Now, ‘after 
a youth movement of three years 
time we must begin to work toward 
improving the cultural standing of 
the branches which will in turn bring 
in members and keep them.

This brings us back to the original 
•statements made in this article. In 
building the cultural front we must

(Cont. on page 4)

NEW BRITAIN WINS TWG 
GAMES FROM RUSSIANS

(Continued from page 2)

„William Poryllo 2b
John Saputo A lb
Waso Ss
Louise K. Rf
Charlie K. Cf
Walter P. P
John G. C
Joseph R. Sf.

New Britain
Stanley Fijoleck Ss
Joseph Ausanka lb
Steve Carmen P
Frank romatis Cf
Edward Marek C
John Ausanka Lf
Joseph Scripka Rf
Joseph Kulak 3b
Albert Kray 2b
Joseph Eselunas Sf

WAGNER BILL SEEMS 
CERTAIN TO PASS•
(Continued from page 2) 

employees shall have the right to 
present their grievances to their 
employer.”

The last part of the clause that 
under the guise of a “group of em
ployees” presenting grievianles the 
company union is protected.

A government board of three men 
would be appointed, and it would 
have the power of deciding what 
form of union the workers in any 
given industry shall have. It robs 
the workers of the right to have 
a union of their own choice and

Fill Out And Mail This Blank At Once!
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SCIENCE
By AMELIA YESKEVICH

PERSONALITIES BOOK REVIEW
By Aldona Staniftkiute

Several of the budding scientists 
who belong to our youth organiza
tions have felt that they would like 
to share their scientific ideas and 
opinions with the rest of the youth'. 
So we have instigated this column. 
Its continuance depends on the in
terest shown by our readers and the 
energy displayed by our future 

. science leaders. It should be an easy 
matter for our science students and 
fans to collect and contribute choice 
and interesting bits of scientific 
practice and • theory. All that’s 
necessary is that it should be pop
ularly written. Get the pens busy 
pals.

I’m sure that our would be scienct 
column contributors would appreciate 
any suggestions, questions, and cri- 

pa-
any suggestions, questions, and 
ticism from the readers of our 
per. So, fire away.

Diptheria Toxoids
When you and I went to school, 

teacher told us at great length and 
with much emphasis that we must 
get permission from our parents so 
that the school doctor might give us 
anti-diptheria injections, or toxin- 
anti-toxin injections as they are 
called. If mother or father was 
progressive or hadn’t heard stories 
of the dangerous needles and dire 
results, she signed our slip.

Then as we shakily entered the 
room the doctor gave us an injec
tion to determine our sensitivity to 
diphthria or the so called Schick 
test. A week later we were given 
another needle and sometime after 
that a third needle, the lirst a toxin 
injection and the second an anti-to
xin. .

Well, cheer up folks, our children, 
nieces, nephews, little brothers, sis
ters and. friends need no longer go 
through this harrowing experience. 
One injection of toxoid is sufficient 
to produce diphtheria immunity. In 
addition it is far safer. The injec
tion is not of active dangerous diph
theria bacteria but are bacteria 
thermically treated. The toxin is 
thus safe and anti-toxin shock pre
vented.

Serum Produces Immunity to T.B.
Calmette, a Frenchman, has dis

covered a serum which produces im
munity to Tuberculosis. Calmette 
has experimented on 1,000,000 sehool 
children with favorable results. The 
infant death rate from T.B. was re
duced from 15.9 per cent to 3.4 peq 
cent. Ą simįlar experiment Was 
tried on the nurses at T.B. sanita
rium with the following results: Of 
136 vaccinated nurses only 3 got T. 
B., of the 34 unvaccinated 14 fell ill. 
Not enough experiments have been 
conducted on human beings to show 
conclusively the effects of the se
rum, but a good beginning has been 
made. There is no need to go into 
details concerning the great value 
of such a serum when we realized 
that vaccination has practically 
wiped out small pox, and is now on 
the road toward eradicating diphthe
ria.

Maybe So
Author: “You are late; my play 

started half an hour ago—go in on 
tiptoe.”

Friend: “What? Is everybody 
asleep already?”

Any One Would
Explorer: “Once a lion was so near 

to me that I could feel his breath 
my neck.”

Friend: “What did you do?”
“Pulled up my coat collar.”

on
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recording secretary.
....Doesn’t waste much time on 

fresh females.... Says he puts the 
’James Cagney’ on them when they 
get too pesty.

....Has attended some of the most 
important conferences of the Labor 
Sports Union as a delegate from the 
LDS. At important demonstrations 
one is sure to see Bill thėre doing 
his part in the marching, singing and 
shouting slogans.... Works in a me
tal factory and is a member of the 
Metal Workers’ Industrial Union.... 
Is very sympathetic to the working
class movement and the fellows and 
girls in Brooklyn know him well as 
a sincere worker.

FIORE

Comrade Fiore is a member of the 
John Reed Writers’ School and a

BILL MALIN
Bill Malin was bom in Minersville, 

Pa. His father was a miner and 
Bill in his early youth saw a great 
deal of the privations which, the 
miners underwent. He remembers 
the 1’922 coal strike in West Penn- 
sylyannia when he and his family 
had to live in roof paper tents.

When he was about eight years 
old he started to organize a group 
of Lithuanian youths who called 
themselves the “Young Workers”. 
He organized a baseball team and 
was active in all sports. Although 
he went to school he always worked 
during his vacations.

In 1932 he came to Brooklyn where 
he joined the LDS BuiLDerS branch. 
He was soon elected president of the 
branch. He also organized a basket
ball team and made the schedule for member of the Executive Committee 
the district basketball league. The Į of the Office Workers’ Union. 
’Sportship’ column in the Laisve I profession, she is a teacher. 
Youth Section was edited by him. i writing ability

: Soon he started to work nights and I English sections of the “Laisve” and 
was forced to drop his activities for j “Tiesa”, where she usually writes 
a while. After his family moved to ' reviews of plays and books, she has 
So. Brooklyn he was transferred to seen and read. Comrade Fiore, is 
the LDS branch there. Here his ac- one of our best and untiring writers 
tivities are in the sports field and and we all hope she continues con- 
he also holds the position of branch tributing to our English sections.

ON SUPPLYING A NEED IN 
OUR YOUTH MOVEMENT

(Continued from page 3) 
have material to draw upon for this 
use. The hidden talent should be 
brought to light. With so many mu
sicians we can boast of only one song 
growing out of our Lith. Youth move
ment. With a number of very prom
ising young writers in our midst we 
have not yet written a good play, or 
enough short stories, poems to 
spread to national proportions. How 
many orchestras have we that play 
not jazz but the deeper music (clas
sical)? YeUajone can say that we 
haven’t enough musicians for at 
least two or three orchestras in our 
movement. How many writers’ groups 
have been organized? What litera
ture has been spread and studied? 
Is it not possible- for our movement 
to bear one oppeqptta, reflecting the 
lives, needs and wants of our youth, 
and at the same time containing 
beautiful music?

These questions are raised for the 
purpose of bringing to the attention 
of the youth the absolute necessity 
for more artistic material from those 
who have contributed or intend to ' 
contribute to the national storage of 
cultural activity.

We should have a complete file in 
the National Office bursting with 
original songs, plays, and whatever 
other material a youth branch or a 
chorus needs. Will this call for cul
tural material go unanswered ? We j 
thinks not for the reservoir of talent 
has scarcely been tapped yet and if 
we are industrious we shall be able 
to organize our cultural movement 
correctly and with good results.

By 
Her 

is often shown in the 1

where she usually writes

PIONEERING AT CAMP WO 
CHI-CA IN NEW YORK

FORGOTTEN HEROES, By 
Elmer ^cot( Watson

In honoring the heroes of ‘76, who 
brought about the revolution, fought* 
in it, and won American freedon, we 
myst not forget the earlier revolu
tionists who paved the earlier revolu-: 
One of them died on the gallows.

The Burghers met and appointed 
a Committee of Safety (since war 
with France was in the offing) and 
chose Leisler to be captain of the 
fort. Later he was authorized to 
act as governor until -a new one 
should arrive. And although he per
formed his duties efficiently and was 
recognized as governor by the other 
colonies, the aristocrats of New York 
were bitterly hostile to him.

This hostility on the part of the 
bourgeousie led to the arrest of 
Leisler and J. Millhome, his son-in- 
law and secretary. The charge was 

į high treason. They were tried be
fore a court which was prejudiced 
against them and sentenced to be 
hung.

Sloughter hesitated to sign the 
death warrant, but the leader of the 
aristocracy got him drunk, and while 
in this condition, he signed the pa
pers without knowing what they 
were.

When Leisler and Millhome went 
to the scaffold, the common people 
gathered around it weeping and 
crying aloud because they beheld 
their champions going to their death.

From that day, a deep resentment 
grew against the tyranny of the 
British rulers which was to bum 
brighter during the long disputes of 
the next century. This resentment 
was also destined to make ardent 
patriots of the Dutch burghers of 
New York City when the fire of the 
Revolution flamed out in 1775. So 
Leisler did not die in vain.

A contrasted to the “nursery” 
program of the rich bourgeois camps, 
the ' program in Camp Wo-Chi-Ca 
will be based on the involving of the 
children in interesting manual work 
whereby the children will feel the 
joy of having created something with 
their own brain and hand power.

This most progressive method of 
educating the child will be carried 
thru in all activities. In arts and 
crafts the children will make clay 
models of the camp, decorations for 

i their tents, etc. In Nature Study 
: they will build up a museum of all 
Į animal, bird and plant life on this 
broad 125 acre camp. Camp Wo- 
Chi-Ca abounds with opportunities 
for the children to get a first-hand 
olimpse from under the magic eye 
of the microscope, of the natural Į 
world surrounding them Carpentry ' pie/ through"their heroic deeds" help- 

I work, the fashioning of indoor games e(Į make it possible for the American 
for their own use, the growing and people to proclaim in the Declara- 
care of vegetable on their own farm tion of Independence that "all men 
and flowers all over the camp—all are created equal” with a right to

THE NEGRO IN THE 
AMERICAN HISTORY

(Continued from page 2)
drew Jackson for their valor in the 
Battle of New Orleans.

Thus we see that the Negro peo-

, these activities together with sports, 
swimming will never forget. All 

i these activities are to be carried on 
Į by adult, experienced, trained lead
ers.

INCREASED OUTPUT QF 
SOVIET INDUSTRIES
MOSCOW.— The output of the 

Soviet industries has increased 
steadily during the first five months 
of this year, as compared with the 
same period last year.

The manufacture of goods trucks 
is a line which has made conspic
uous progress. Here production has 
increased by 134% in comparison 
with the months January to May 
1934. The output of mowing thresh
ers has quintupled. The production 
of aluminum has been doubled. The 
output of railway engines has in
creased by 47%, of cement by 40

WHAT DID THE N.RJL 
ACCOMPLISH?

(Continued from page 1) 
employers to the extent of jeopard
izing the interests and independence 
of the unions.

10. The codes strengthened trade 
associations and other employers’ or
ganizations much more than they 
strengthened trade unions.

11. Monopoly was further entrench
ed at the expense of the small 'busi
nessman.

12. The consumers’ interests were 
not safeguarded.

13. Negroes suffered from greater

$15 A MONTH FOR YOUTH
.(Continued from page 1) 

monthly wage . College students, li- 
mitted to the magnificent sum of 
youth attending high school, will not 
be entitled to this wage, but $6 
monhly.

The adminstration states that there 
is a four-fold purpose for the Na-, 
tional Youth Adminstration.

1. To find employment in private 
/industry for unemployed youth.

) 2. To train youth for industrial, 
I technical, and professional employ
ment opportunities.

3. To provide for continued atten- 
, dance of needy youth in high schools

and colleges.
4. To provide work relief upon pro

jects to meet the needs of the youth.
All of this will be accomplished 

for young workers and students at 
the magnificent sum of $15 month
ly-

13. Negroes suffered from greater it enabled a big business to adjust 
unemployment and more discrimina-; itself and make profits even while 
tion than before the N.R.A.

14. Retail trade has declined ac
cording to figures of the U. S. Dept, while total payrolls were 40% below, 
of Commerce, although profits of big Profits were increased 
department and chain stores rose. I. ‘

15. The NRA had definite Fascist tions were 60% higher than in 1933 
trends. “It increased the power of and in the fiipst months of 1935 prof
employers over the public and its i its of 306 corporations increased z9% 
employees by the undemocratic ma- | above last year, according to Stand- 
chinery of the. codes,” says Raymond ard Statistics Corporation. “The 
Swing in, “Forerunners of American drift is toward compulsory arbitra-

j Fascism”. Like Fascism, the basic . tion.” under which “there is no real 
purpose of the NRA was to maintain ' collective bargaining”, writes Swing.

the depression continues; 1934 divi
dends were 50% above the 1926'level

. X X MX IVO WCXK3 XXXVI VCXDcJa In 1934 the 
I profits of the 1,292 largest corpora-

“Life, Liberty, and the Pursuit of 
Happiness”.

And this has more meaning than 
merely as historical record. The 
Negro people, because of their op
pressed and persecuted position, were 
then, as they are today, a great ’ 
force for revolutionary progress. 
And this is the reason why the pre
sent-day ruling class, which has be
trayed the principles of the Declara
tion of Independence, takes such 
pains to conceal (because they can
not deny) this great historical truth.

We know that the Negro people 
were not granted this equality and 
freedom. Nor did the Civil War of 
later years finally settle the question 
of Negro rights although chattel 
slavery was abolished.

The Communists are the rebels of 
today and justly claim as their heri
tage the best revolutionary traditions 
of the American people, both Negro 
and white, and are carrying on the 
fight for the liberation of all work
ers and farmers from the tyranny 
of capitalist rule. »

NAZIS SAFEGUARD
PERSONAL PROPERTY

Hitler’s publicly expressed belief 
that the Nazi Reich will last a 
thousand years does not seem to be 
shared by his associates. How little .. 
the Nazis themselves believe in the 
stability ,of the Hitler system is in
dicated by the fact that some of the 
leading Nazi officials are depositing

Dutch, bąnks in Germany, and mak
ing arrangements to transfer these 
funds abroad.

Most of these fortunes have been 
gathered, since 1933 by means of 
graft, robbery of public funds, and 

I blackmail—-according to the Trans- 
Atlantic Information Service.

ased the power or and in the first months of 193b prof- leading JNazi oiriciais are depositing 
the public and its i its of 306 corporations increased 29% Į their money with foreign, notably

-w • /vj va vviuvuv Mjr "bv yuipuou vi uiun-ivn. wao w maintain tuxicvvivc uaigamnig 9 wnvuo Mwnig« 
%, ironore by 36.6 percent, pig iron the profit system of capitalism or Finally, repression and the use of 
by 24.6 per cent, steel 81.7 per cent, private ownership of the means of- violence against workers increased 
rolled iron by29,6per cent. ’ .
'.....................................J'

preduction; in this it succeeded, for under the^RA.
'frans-

^0 Ė-



Apie Visuotiną Suvažiavimą

3 d. 
Avė.

riai malonėkite pribūti laiku, taipgi 
užsimokėkite užvilktas duokles.

Kuopos Valdyba.

raportą, kuris bus išduotas 10 d. lie
pos, .LAU Kliubo svetainėje, 7 vai. 
vakare, 10 W. 22nd St.

Kviečiam visus skaitlingai atsilan
kyti, nes išgirsite labai daug svarbių 
ir naujų žinių.
t Komisijai.

(158-159)

naujų narių.
Sekr. J. Bubliauskas.

Penktas Puslapis

t

i

(Tąsa)
Kunigas Coughlin veikiausiai sukėlė dau

giau argumentų, negu kuris kitas gyvenantis 
žmogus, gal būt išskyrus Hitlerį.. .

Mes randame, kad jisai priima privatinę 
nuosavybę, pelno sistemą ir alginę sistemą. 
Tųomi jis aiškiai pasilieka kapitalistinėj sis
temoj, kurią, tačiaus, jis dažnai pasmerkia, 
lyg kad ji būtų nepataisoma. Jis aprieš se
natvės pensiją ir socialę apdraudą abelnai. 
nes tie dalykai linksta palaikyti ir surams
tyti kapitalistinę sistemą, negu pamatiniai ją 
reformuoti, kaip kad jis dažnai reikalauja.

Coughlin sako, kad darbininkai turi teisę 
organizuotis. Bet streikai turi būt padaryti 
nelegališkais ir verstina arbitracija turi už
imti jų vietą. “Streikai ir lokautai visai ne
reikalingi. Nes atsitikime nesusitaikimo tarp 
darbdavio ir darbininko, valdžios yra reika
las įsikišti ir sutaikyti tokius nesusipratimus, 
kurie negali būt draugingai išrišti tarp tų 
abiejų pusių.” Tiktai “atsitikime, jeigu val
džia neatliktų savo pareigos sutaikymui to
kių pramoninių ginčų,” streikas galėtų būt 
paskelbtas. Tą ginčo išsprendimą jis palieka 
Darbo Departmentui. žinoma, kaip tik tas 
paskelbimas streikų nelegališkais, pavedi
mas darbininkų po valdžios globa ir įvedi
mas verstinos valdžios arbitracijos užtraukė 
ant jo pavadinima fašistu darbininkų ir ra
dikalų rateliuose. Reikia pripažinti, kad tie 
jo užmanymai ištikrųjų yra tipiški fašizmo 
punktai visur.” (The Catholic America, May

Tai taip kunigas kalba apie kunigą Cough
lin. Pripažįsta, kad jo programa fašistinė. 
Tačiaus katalikų bažnyčia nedaro jokio 
žingsnio prieš Coughlin, nedisciplinuoja. Pats 
kunigas Parsons rašo, kad kunigas Coughlin, 
kaipo pilietis, turi pilną teisę skelbti tai, ką 
jis skelbia. Bet ką gi katalikų bažnyčios 
galvds pasakytų, jeigu kuris kunigas taip 
energingai dirbtų už darbininkų reikalus, 
kaip Coughlin dirba už Wall Streeto reika
lus?

Kunigas Coughlin skelbia, kad jis jau turi 
apie 10 milionų narių savo organizacijoj. 
Mat, jis savo demagogija patraukia smulkią
ją buržuaziją ii* tam tikrus darbininkų 
sluoksnius.

Bet jis tas mases apgaudinėja, kaip Hit
leris apgaudinėjo Vokietijoj, žadėdamas pa
naikinti kapitalizmą, atiduoti darbininkams 
fabrikus, žadėdamas biedniems valstiečiams 
atiduoti dvarponių žemę. Nežiūrint tos de
magogijos, Hitlerį rėmė stambus kapitalas.

Užpakalyje kunigo Coughlin taipgi stovi 
stambūs kapitalistai.

Kunigui Coughlin vedimui tos fašistinės 
propagandos kainuoja apie $1,250,000 į me
tus. Iš kur jis gauna tiek pinigų ? Tik jau iš 
dangaus jam tie pinigai nenukrinta. Kiek
vienam gali būt aišku, kad jo išlaidas pa
dengia stambūs Amerikos kapitalistai.

McKees Rocks, Pa

Kunigą Coughlin remia The Committee 
for the Nation, Rockefellerio interesai, multi- 
milionieriai Hearstas ir Fordas.

Pastaruoju laiku kunigas Coughlin veda 
agitaciją už infliaciją, ypatingai už sidabri
nių pinigų padauginimą. Jis, mat, turi apsi- 
pirkęs sidabro, ir trokšta spekuliacijos būdu 
pasidaryti daug pelno. Skirtumas tarp kuni
go Coughlin ir bibliško Judos Iskarioto yra 
tame: Judesius pardavė Kristų už 30 sidab
rinių grašių, o kunigas Coughlin, apgaudinė
damas darbininkus savo demagogija, sidab
ro spekuliacijoj jau pasidarė pelno virš 
$12,000 nuo to laiko, kuomet Rooseyeltas 
pakėlė kainą ant sidabro, pradėdamas įvesti 
infliaciją.

Nežiūrint, kad Coughlin yra katalikų ku
nigas: katalikai darbininkai turi į jį žiūrėti, 
kaip į savo priešą. Kuomet Coughlin kalbėjo 
Madison Square Garden, New Yorke (22 d. 
gegužės, 1935), tai jis pradžięje kalbos pa
reiškė :

“šiandien mes čia suėjome protestonai, 
katalikai, žydai, bedieviai. Bet mus vienija 
vienas bendras tikslas...”

Reiškia, jam geri visi, 
fašistiniu judėjimu. Jam 
jeigu tik jie sudaro su
prieš darbininkų klasę, už gelbėjimą kapita
listinės sistemos, už gelbėjimą kapitalistų 
pelno.

Kitas fašistinis demagogai, tai Huey Long, 
senatorius iš Louisianos valstijos. Jis savo or
ganizacijoj, “Share-the Wealth” kliubuose 
jau turi apie 10 milionų narių. Jis palaiko 
artimus ryšius su kunigu Coughlin, ir numa
toma, kad 
kandidatu 
tai kunigo 
jį rems.

Kad patraukti plačiąsias mases savo pu
sėn, Huey Long naudoja demogogiją, iškel
damas obalsį “padalinti turtą.” Savo laik
raštyje “The American Progress” (balan
džio mėn. laidoj, 1935) štai ką jis sako 
apie savo programą:

“Pirmiausiai, kiekvienas didelis turtas bus 
tuoj aus aptaksavimu sumažintas iki to, kad 
nei vienas neturės daugiau, kaip keletą mi
lionų dolerių; tikrai pasakius, bus sumažin
tas iki to, kad nei vienas negalės turėti dau
giau kaip tris ar keturis milionus dolerių.,

“Mes siūlome, kad perviršis visų didžiųjų 
turtų, virš kelių milionų dolerių asmeninio 
turto, turi eiti į, Jungtinių Valstijų 
bę.” J

Na, ir jis sako, kad Jungtinių 
Valdžia, kapitalistų valdžia, taip
apie du trečdalius privatinio turto savo nuo
savybėn, būtų taip gera, kad padalintų tarp 
tų, kurie jo neturi. Tokiu būdu šaly visiems 
būtų “geri laikai” o ypatingai tiems, kuriems 
Long dar paliktų po keletą milionų dolerių.

(Bus daugiau)

kas tik eina su jo 
geri net bedieviai, 
juo bendrų frontą

sekamuose rinkimuose jis bus 
j prezidentus; kaip nuipatoma, 
Coughlin fašistinės spėkos taipgi

nuosavy-

Valstijų 
paėmus

skriaudžia, kitų namus paiv 
duoda. Gi prie šios organiza
cijos labai paranku priklausy
ti, įstojimas yra tik 50 centų, 
mėnesinė duoklė 25 centai, bet 
už tat organizacija narius gi
na nuo skriaudėjų. Del pla> 
tesnių informacijų kreipkitės 
sekamu antrašu: 611. Pennsyl
vania Ave., Lyceum Blvd., ant 
7-to augšto, kambario No. 704, 
•Pittsburgh, Pa.

Smulkių namų savininkų or
ganizacija buvo surengus mar
ša v imą pas miesto majorą, tas 
įvyko 27 d. birželio. Dalyvavo 
virš 300 ‘žmonių, buvo išrink
tas komitetas ir pasiųstas pas 
majorą su sekamais reikalavi
mais: (1) panaikinti užvilktas 
taksas iki 1935 metų, (2) ne
pardavinėti namus už nemokė
jimą taksų ir (3) kad taksus 
už 1935 metus priimtų tokius, 
po kiek kas gali juos mokėti.

i Majoras priėmė delegaciją,
iš mandagiai kalbėjo, sakė pil

dys visus reikalavimus ir skun-

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 8 d. liepos, 7:30 v.v., 57 
Park St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyt, taipgi kurie neužsimokeję duo
klių už šiuos metus, malonėkite tuo- 
jaus tą padaryt. Taipgi bus nomina- 
vimas' naujos valdybos del 1936 me- 
metų.

BAYONNE N. J.
A.K.P. rengia svarbias prakalbas 

subatoj, G d. licpos-July. Prakalbos 
įvyks 8 vai. vakare, ant Avenue E, 
kampas 21st St. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti ir išgirst ge
rus kalbėtojus.

Komisija.
(157-159)'

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9-to apskričio piknikas į- 

vyks sekmacYienj, liepos 7 <1., Dutch 
Hollow Girioje. Piknikas prasidės 10 
vai. ryto, programa prasidės 4-tą 
vai. po pietų.

’ šokiams grieš gerai žinoma Zeikų 
orkestrą. Programą išpildys geras 
kalbėtojas ir Lyros Choras iš She
nandoah. -Turėsim skanių užkandžių, 
gėrimų ir lietuviškų kopūstų.

Kviečiam visus skaitlingai daly- 
vaut, linksmai laiką praleist ir pa-

remt darbininkiškas organizacijas.
(157-159)

PHILADELPHIA, PA.
Norinti važiuot j Brooklyną į 

pikniką 7 d. liepos, susirinkite 
liepos, 7:30 vai. vak. Fairmount
ir Fairmount Ave. Galima užsiregis- 
gauti daugiau pasažierių ir praneš
kite atėję kas* nori važiuoti. Busas 
išeis 9 vai. ryto, 7 d. liepos nuo 8-toa 
ir Fairmount Ave. aGlima užsiregis- 
truot sekančiose vietose: A. J. Smi
tas, 5809 N. Fairhill St., A. Rama
nauskas, 706 N. 5th St., J. Gegžnas, 
412 W. Susquehanna Ave.

(157-159)

Fin. Rast. J. Kazlauskas, kimų laikas. Sekantis susirinkimas į-

T

TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kp. susirinkimas įvyks 7 i 

d. liepos, 10 vai. ryto, Darbininkų 
Centre, 325 E. Market St. Visi na-

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. narių atydai! 2 d. bir

želio buvo nutarta permainyti susiri-

vyks 7 d. liepos, 9 vai. ryto, Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
reikalų apkalbet. Taipgi atsiveskite ir
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Del T o r g s i n o orderių 
kreipkitės j lokalini banką 

ar autorizuotą agentą.

General Representative in U.S.A 
nt AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y.

A/■-.X j -..-c t..

X.

660 GRAND ST.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street.

■ 
-

X 1

NEW VHAVEN, CONN.
“Laisvės” pikniką, Brooklyne, 7 i 

... liepos, išvažiuoja didelis gražus Į 
busas, 40 pasažierių. Busas išeis 7:30 
vai. iš ryto, nuo kampo Wallace ir 
Humphrey St. Matykite J. Rudmina . 
ir B. Medialj.

Komisija.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero,
CAMBRIDGE, MASS.

,OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir šventadieniais: 
f 10-12 ryte

yra speciale
VALSTYBĖS KORPORACIJA 
pardavimui prekių ir pri
ėmimo Torgsino orderių. 
Ta įstaiga diena dienon vis 
auga, tobulina savo patar
navimą po visą SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ. Ūž rašytos 
a t i d įlodama augščiausios 
rūšies i m port u o tais ir 
vietos išdirbinio daiktais.
KAINOS PALYGINANT SU 

AMERIKOS YRA GANA 
ŽEMOS

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

Guoliui Geri Kambariai 
Plačios pievos ir sodai pasi

vaikščiojimui ir kiemas 
žaislams.

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

tyras.
A. BLOZNELIS

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

Tel.: Catskill 890-F-4.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU A VE., DETROIT, MICH.t ’

9 d. liepos o iš 
delegacija grįš iiJUOZAS

KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Kas veikiama McKees Rocks 
ir Pittsburghe darbininkų ko
vose už geresnes darbo sąlygas 
ir bedarbių šelpimui, atrodo, 
kad čia labai silpnas judėji
mas, kad nieko neveikiama 
apart tik lietuvių. Taip nėra. 
Ir spaudoje nėra pasigyrimų, 
tik daugiausiai nusiskundimai, 
kritikos vieni kitų, kad nemo- 
ka veikti, o tuom pat kartu ir 

ai miega galvą koldra 
ę. Jeigu Jonas užmo

kome Juozui, tai tas at- 
jau drožia atgal.

y veikėjų bando sekti
[ers; argi jie 
o” čia padarė

Butkai? Jų suklaidin- 
labai šturmavojo, o 

griaudinasi, mato, 
os ir Butkai juos 

Jaidino, išvedė 
y kelio.

tarptautinis darbi-į dėsi, kad stambūs biznieriai ir 
savininkai nemoka ir prašė 
smulkių savininkų padėti jam 
išrinkti iš jų taksas, žinomas 
dalykas, kad jis nepritaria mū
sų organizacijai ir jos reikala
vimams, bet yra priverstas 
skaitytis su organizuotais smul
kiais namų savininkais.

Laikytas susirinkimas ir ant 
vietos nutarta siųsti delegaci
jas į Harrisburgą ir Washing- 
toną su jrnūsų reikalavimais. 
Nutarta pasiųsti 100 delegatų,

lietuviai namų

o kada jie sugrįš, tai vėl bus 
laikomas mitingas su majoru 
ponu McNair 
Washingtono 
13 d. liepos.

Kviečiami
savininkai, nepaisant savo po
litinių nusistatymų, ateiti ir 
stoti į šią organizaciją, jūsų 
pačių labui.

McKees Rocks Pilietis.

Iš Elizabetho į ‘Laisvės” pik
niką, Brooklyne, busai išeis nuo 
Liet, svetainės, 408 Court St., 
1 valandą po pietų, 7 liepos. Ke
lionė į abi puses'$1. Nesivėluo- 
kit užsisakyt vietą ir pribūti 
laiku, kad nereiktų liktis na
mie.Tūli

Komisija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ap

(
namų 
o pa-

*

>

neži-
Prū-

BAYONNE, N. J.
Svarbus pranešimas! Iš Am. Lietu

vių Visuotino Suvažiavimo delegatai 
jau sugryžo ir atvežė labai svarbų

ni cy judėjimas yra labai 
ir geras. Kovoja už 
biliy, smulkių namų 

ininky draugija smarkiai 
i, kovoja prieš namų par- 
jimą del morgičių bei 

už numažinimą ant
. Bet tūliems lie- 

darbininkams atrodo 
ta kova, tūli nenori
prie smulkių 
organizacijos,

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę j sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

GERIAUSIA DUONAI
XSGHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

j Jutus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.

Iffi
i

£

WlfmWWmVWIrtlNmVWftlWWVmmmiAIWW



Šeštas Puslapis

i ..................  m

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
‘ voms ir gabaliukais sardinkų ar 

anchovy.
| Gal mums taip atrodė, bet mos 

buvome pasitenkinę, kuomet po ver
šienos pudingo atsirado ant stalo >

' pustuzinis butelių alaus. Išrodo, kad
l alus labai gerai tinka su tokiais ska- . 
niais pietumis.

(Apg.)

Rytoju Mūšy Dienraščio Metinė Vasaros 
Šventė—Diena Dainy, Diena Draugiško 
Susiėjimo; Diena Malonaus Pažinomo!

Paskutinės Žinios apie Pikniką

Na, tai rytoju—rytoju, lie
pos mėn. 7 dieną, įvyksta 
“Laisvės” metinė vasaros šven
tė — piknikas—didžiulis pik
nikas, patsai didžiausias, ko
kius tegali Brooklyno lietuviai 
suruošti. Kiepo gi kito toki 
piknikai kada nors būdavo!

Vieta: Ulmer Park.
Pikniko pradžia: 10 v. ryto.
Pikniko pabaiga: 12 v. nak

ties.
Programa : chorų skamban

čios proletarinės dainos, sve
čių kalbos. Įtaisytas geras gar
siakalbis, per kurį bus per
duota programa.

Jau Nemažai Atvyko

Jau visa eilė 'draugų 
draugių atvyko į 
pikniką, štai, 
Mikitai ir Orlauskienė jau 
Brooklyne — atvyko “Laisvės” 
piknikan. Iš Binghamtono d-gė 
Žukienė jau čia pat; svečiuo
jasi pas savo sūnų Walterj 
New Jersey ir laukia “Lais
vės” pikniko. Iš Chicagos atvy
ko Frances Šešelgiūtė, jauna 
veikėja ir dalyvė Visuotino 
Suvažiavimo Clevelande. Iš 
Chicagos draugai Abekai jau 
čia pat—laukia pikniko.

Ar jūs žinote, kad “Laisvės” 
piknike šiemet turėsime vieš
nią net iš San Francisco, Cal. ? 
Tai draugė Mugianienė, kuri 
dalyvavo Visuotinam Suvažia
vime Clevelande.

Tiek žinome apie svečius iš 
kitų, tolimų miestų dabar. 
Aišku, kad dar daug, daug jų 
yra atvykusių iš kitur, bet mus 
žinios apie tai kol kas nepa
siekė.

Bušai, pilni svečių, atvyks iš 
Philadelphljos, New Haveno, 
Waterburio, Patersono, Cliff- 
sidės, Newarko ir kitur.

Bus ir iš Brooklyno Busas

Net ir Brooklyno Martyno 
Liuterio Draugijos nariai šie
met atvyks busu, kuris išeis 11 
v. p. p., nuo S. Tūbos užeigos, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
SI..Tai pirmu kartu toks įvykis 
Brooklyne! Liuteriečiai mano,

ir 
Laisvės’ ’ 

iš Rochesterio 
Orlauskienė

kad šitaip bus kur kas jiems 
patiems smagiau ir patogiau 
dalyvauti didžiojoj dienraščio 
iškilmėj.
Dalyvaukit, Kas Tik Gyvas!

Svarbu priminti vienas: da
lyvaukit, kas tik gyvas. Per-' 
skaičiusieji šitas apie’pikniką ' 
žinias, pasakykit savo drau
gams ir kaimynams, o anie te
gul pasako savo draugams ir 
prieteliams, kurie dar to ne
žino. Kur 
matyti te 
jei ne /L

“Lajsvė” Brooklyne ir visoj 
Amerikoj tik viena, todėl ir 
jos piknikas tik vienas tokis 
didelis, tokis gražus, tokis iš
kilmingai malonus!

“Laisvė” gina darbininkų 
reikalus, tarnauja darbinin
kams, todėl darbininkų parei
ga — nepaisant jų tikybos ir 
politinių įsitikinimų — pa
remti “Laisvę.”

Du orkestrai be paliovos 
grieš puikius šokiams muzi
kos kūrinius.

Nesivėluokit ateiti!
Tai pasimatysim rytoj! 
Rytoj. . .

Kelrodis į “Laisvės” Pikniką
Automobiliais važiuojant iš 

New Yorko miesto, važiuoki
te per Manhattan tiltą į Flat
bush Avenue, Brooklyne, ir ja 
važiuokit į Prospect Parkl 
Pervažiavę parką, važiuokite 
Ocean .Parkway iki Bay Park
way, čia pasukite po dešinei 
ir važiuokit iki galo kelio. Ta
da ęukit po kairei į Cropsey 
Avenue ir ja važiuokit iki 25th 
Avė., pasukit po dešinei ir čia 
pat bus parkas.

i ant doko kilo panika ir pradė
jo šturmuoti, reikšdami pasi
piktinimą nelaimės kaltinin
kais. Tik pribuvus policija nu
malšino minią, kuri buvo susi
rinkus ant doko, kad tuo pat 
laivu persikelti į New Jersey 
pusę.

Sukiužusį laivą pastūmė į 
šalį, o gerokai apardytą doką 
taiso, gi žmonių sveikata rū
pintis palikta jiems .patiems, 
jei turi iš ko, o jei ne — kom
panija su tuo galvos sau ne
kvaršina.

lis turėjo nusukti kovą nuo rei
kalavimų maisto kasdieną.

Nepavyko, čia susirinko bū
rys. Jaunų Komunistų ir nariai 
komiteto Kovai už žaislavietes 
ir Maistą Vaikams ir pradėjo 
statyti reikalavimus. Alderma- 
nas “geradaris” permušė sta
tytoją reikalavimų, o jo drau
gams pašaukė policiją ir mu
šeikas, kurie buožėmis išvaikė 
mitingą. Vis tai daroma, kaip 
jis sakė, del “tėvynės meilės.”

IŠRANDA V0.IIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja didelis kampinis 
kambarys. Matykite 6 vai. vakarais ■ 
po šiuo antrašu: Kaslauskienė, 538 j 
Grand St., Brooklyn, N. Y., vienais , 
laiptais.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbt ant 

farmos. Turi būt patyręs tuo darbu. 
Su išlygoms ypatiškai susitaikysim. 
Kreinkitės sekamai: Superintendant, 
25-22 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

(156-158)

Pirmadienį Prieškarinė 
Demonstracija

Prašom Nakvynių
“Laisvės” piknike, 7 liepos, 

bus daug tolimų svečių. Kai 
, .. .. kuriems iš jų reiks nakvynių.

gKKl ur Jie gal pa yjsj galintieji suteikti nakvy- 
ią minią Pu 1 <os’ nĮy prašomi apie tai pranešti 

,aisvės piknike! l«Laisvės„ administracijai as-1 
meniškai arba telefonu: Stagg! 

j 2-3878.

< Lankėsi “Laisvės” Įstaigoj a 
Ir Bus Piknike

Traukiniais važiuokit j BMT 
linijos stotį Union Square, čia 
paimkit West End traukinį ir 
juomi važiuokit iki 25th Avė. 
Išlipę, eikit į pamarį ir gale 
25th Avė. rasite Ulmer parką. 
Tą patį kelią patartina nau
doti važiuojant traukiniais iš 
New Jersey ir iš Uptown New 
Yorke.

esate užsiregistravę važiuot 
busu į “Laisvės” pikniką, Ul
mer Parkan, Brooklyn, N. Y., 
liepos 7 dieną, tai malonėkit 
nesivėlinti, nes 9 vai. ryto iš
važiuosim. Malonėkite visi su
sirinkti prieš 9-ni'as, prie lietu
viškos svetainės, 62 Lafayette 

Patersone.
ALDLD 84-tos Kp. 

Bušo Komisija.

St.,

Amerikos Prieškarinė Prieš- 
fašistinė Lyga šaukia visus 
darbininkus į demonstracijas 
prieš Japonijos laivui, gabe
nančius geležinius skrepus iš 
Amerikos į Japoniją. Jie da
bar yra naudojarhi karo laukėj
dąl žudymo civilių žmonių ir j b .
kareiviu- Jie taip pat bus nau- i Sužeista 13 r erry Keleivių 
dojami iššaukus karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Todėl lietu
viai darbininkai dalyvaukite 
tarptautinėse darbininkų de
monstracijose, padėkime ap
gini! darbininkų tėvynę nuo 
įniršusių kapitalistinių priešų, 
Japonijos ir Vokietijos.

Demonstracija įvyks pirma
dienį, 8 liepos, 7 vai. ryto (o 
kur ji bus?—ked.).

Paterson, N. J
Patersoniečių Atydai

Štai Skanus Valgis Paduot 
Su Alum

Ilgą laiką gyvenęs ir veikęs 
Brooklyne — buvęs aidietis 
ir smuikininkas—Juozas Alck- 
saitis atvyko į Brooklyną ir 
lankėsi “Laisvės” įstaigoj. Jis 
dabar gyvena Troy,
Svečias bus “Laisvės” piknike, 
kadangi nori susieiti su dau
geliu savo draugų ir pažįsta
mų.

Beje, d. Aleksaitis paaukojo 
Lietuvos polit. kaliniams $2.

N.

Kumščiu Mokino 
“Patriotizmo” ■

Aldermanas tlarl parmušė 
iki netekimo sąmonės vieną iš 
darbininkų, reikalaujančių vai
kams pieno ir žaislaviečių. Tai 
dėjosi Betsy Head Parke, Li
vonia ir Hopkinson Avenues, 
kur aldermanas Walter

“Nori gaut naują džiaugsmą iš 
mažo golfo?”

“Ištiesų,” buvo mano atsakymas. 
“Kada pradėsim?”

“Šį popietį.” >
“Na gi, papasakok man ką nors 

apie naują džiaugsmą — sugestuok. 
Kas jį duos? Vargiai jus, jeigu bent 
būtum ėmęs pamokas niekam nema- > 
tant.” I

“Nieko panašaus. Tai bus bohemė
i mergina.”
I Svajodamas apie bohemų merginą 
aš išėjau tą popietį palošti golfą ir 
sutikti tą prižadėtą džiaugsmą, kurį ' 
tą mergina man turėjo suteikti; gol
fas puikiai ėjosi, bet merginos ne
matyt, o už vis labiau bohemos.

O po golfo mes nuvažiavome pas 
jį pietų — penkių minutų važiuotės 
atstume nuo kliubo.

“Pakvėpinkit tą!” jis pasiūlė. “Tai 
čia ta bohemė mergina. Greit valgy
si.”

Net ir scenos žvaigždė taip smai
lai nežiūri savo blizgančiomis ir lau
kiančiomis akutėmis, kaip tos šeimy
nos ir mano akys. Pasirodė baltas 
vaizdas—didelis vaizdas. Ir eina tie
siai prie mūs, o abiejose rankose lai
kė didelę lėkštę. Ant jos buvo tos bo- 
hemės merginos tvarinys. Ji atnešė 
tą lėkštę tiesiai iš savo tautinės Bo
hemijos medžioklių per mano drau
go Bill virtuvę.

Bohemiškas Veršienos Pudingas
smulkiai sukapotą mažą cibulį, 
svarą atlikusios nuo pereito val- 
keptos veršienos.
šaukštus smulkiai sukapotų pe- 

truškų.
Aštuntadalį (i) svaro sviesto.
3 kiaušinius, druskos, pipirų.
Trečdalj (J) puoduko saldžios Sme

tonos.
Pusę puoduko apgruzdintų duonos 

trupinių.
2 šaukštu “parmesan” sūrio.
Veršieną reikia smulkiai sukapoti. 

Trys ketvirtadaliai sviesto, suplakami 
su trimis kiaušinių tryniais ir sumai
šoma su mesa, druska, pipirais, sū
riu, duonos trupiniais, Smetona ir pe- 
truškomis. Sukapotas cibulis pakepi-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stag? 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.
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JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

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

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

kur aldermanas Walter R. i namas su biskiu sviesto ir tada įmai- 
Hart ir kiti politikieriai dova-lšomas*

* ma gerai supklati kiaušinių baltymai.

Sudek Į Kepamą Puodą
Parink pudingo kepimui puodą su 

geru dankčiu, gerai išsviestuok, ir 
sudėk j puodą mišinį. Uždenk puo
dą ir garu šutink vieną valandą.

Tuomet paduok ant karštos lėkš
tes su tomačių sosu. Papuošk su ma
žais griežinukais citrinos, pusiau api
barstytos su paprika pipirais, mažo
rui nunokusiomis ir žaliomis aly-

nojo kelis keiksus ir pieno vai
kams, kad tuomi išsigarsinus 
geradariais ir sutraukus publi
ką, ypatingai vaikus, ir ten pil
ti į juos karo nuodus. Be to, 
ten yra susidaręs veikimas už 
žaislavietes ir maistą vaikams, 
tac šis pieno ir pyrago poki- |

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

\ Visokių Rūsių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE I

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS S 

3 Senai dirbąs graborystės pro- § 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
S balsamavimu ir palaidojimu 8 
B mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- g 
S nims, vestuvėms, krikštynoms g 
o ir kitokioms parems g
g? Saukite dieną ar naktį g

g 423 Metropolitan Avė. s 
g Brooklyn, N. Y. S
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Plaukiojantis skersai Hud
son upę, tarp Weehawken ir 
42nd St., New Yorke, laivas 
Utica prarado kontrolę pri
plaukiant krantą New Yorko 
pusėj ir visu smarkumu smo
gė į doką. Paskiau atsitraukė 
kelias pėdas ir vėl išnaujo 
trenkė į doko tiltą ir užtvaras. 
To pasėkoje daugęlis keleivių, 
kurių viso buvo 200, tapo per
blokšti ant žemės, viens ant ki
to, smarkiai sukrėsti, o 13 iš. 
jų tapo sunkokai sužeisti ir nu-' 
gabenti ligonbutin.

Tuo tarpu ant doko paskli-, 
do žinia, kad netikęs inžinas

Draugės ir draugai! Kurie buvęs priežastimi. Buvusiuose

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir
Importuotos Žemiausiom Karnom u

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1878 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parėms degtinių, kreipkitės pas mus.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 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, EVergreen t-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

“Laisves” Piknikas Bus 7 Liepos, Ulmer Parke, Gale 25th Avė., Brooklyne. Be pertraukos Šokiai 
DainiĮ Programa. Įžanga 40c. Prie Iš Anksto Pir kty Tikietų 4 Piniginės Dovanos. ‘ ’

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

-................... ■---.................... ■■ JIM. Į

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
- 1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y. •

VALANDOS:
1-2 p. p. 
6—8 vak. t ,

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius. : '

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: . <
9—12 ryte
1—8 vakare <

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105 |

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040 

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

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo lofisi^

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y<

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kasdien, Seredomls ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISĄS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 O
6 Skirtingų Rūšių • ”c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite 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 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT LIPTON

harman <

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

RobertJLipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyry ir Motery; 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai. 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g oil 
Bendras NumIdh 
mas, Nervu Jfrj 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai, 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 kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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