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“Tėvynė” dejuoja, k a o
“Slopinamas Vilnijos lietu

vių tautinis veikimas. Mar
šalui Pilsudskiui mirus, Len
kų politika linkui lietuvių 
dar labiau pablogėjo.”
Bet dabartiniai Lenkijos val- 

tik tęsia Pilsudskio išju- 
smurtą prieš lietuvius ir 
tautines mažumas. Tuo 
laiku Smetona keliaklupš-
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dovai 
dintą 
kitas 
pačiu
čiuoja prieš Lenkų imperialistų 
agentus Lietuvoj. Tatai buvo 
matyt ypač per Pilsudskio moti
nos palaikų atkasimo ceremoni
jas ir pei* Pilsudskio paminėji
mą Kaune.

Auga Pasauline 
Bedarbė

GENEVA. — Tarptauti
nė Darbo Raštinė liepos 10 
d. paskelbė, kad 12 mėnesių, 
atgal buvę 20,385,000 bedar
bių dvidešimtyje svarbiau
sių civilizuotų šalių, įskai
tant Japoniją, bet neimant 
domėn kitų Azijos kraštų; 
o dabar tose šalyse bedarbių 
esą 20,461,000. Reiškia, be
darbė ne sumažėjo, bet dar

Visokių nebūtniekių išgalvoja 
mūsų priešai prieš Sovietų Są
jungą; bet dar neišdrįso, kiek 
žinoma rašančiam šiuos žodžius, 
primest, kad Sovietai persekio
tų lietuvių literatūrą bei lavini- paaugo, 
mąsi savo kalboje. Andai net i Tarptautinė Darbo Rašti- 
Kauno klerikalų “Rytas” pripa- n5> tačiaus, labai mažina ti- 
žino, kad Sovietai tautinį klau- k „ bedarbi skaičių. Taip 
simą išsprendė žmoniškiau ne- . ... , , ;f T
gu bet kuri “krikščioniška” ša- an^ai, J1 blanda, kad Jung- 
lis. jtinėse Valstijose 1934 m.

Taip, tautinio paliuosavimo balandyje buvę 10,905,000 
negali būti be darbininkų kla- bedarbių, o 1935 m. balan- 
sės pasiliuosavimo.

’ antai, ji atranda, kad Jung
tinėse Valstijose 1934 m.

Vokietijos šarvuotlaivis “Cologne” d aro pratimus torpedų šaudyme. Hitlerio 
. laivynas pasidarė labai judrus, kaip tik Anglija pasirašė sutartį, leidžiančią 

Vokietijai pasistatyt stiprų karo laivyn ą, pamatiniai atkreiptą prieš Sovietus.

Japonai, Bandydami Pagrobt Liaudiškąją 
Mongoliją, Gali Nusisuki Sau Sprandą

Mussolini Reikalauja 
Trečdalio Ethiopijos 
Už Karo Suturėjimą Į

Ethiopijos Valdžia vėl Atsišaukia į Tautų Lygą, Idant Su
laikytų Italiją nuo Karo; Anglija, Francija ir Italija jau 
1905 m. Susitarė Pasidalint Ethiopiją

ITALIJA SIDABRO PINIGAIS PAPIRKINeJA 
ETHIOPŲ GENČIŲ VADUS

LONDON. — Pranešama, tą pasitarimą ir planuoja 
kad Anglijos valdžia slapta pastatyt prieš Ethiopiją 
;svąrsto Italijos pasiūlymą 400,000 vyrų armija. Jis ŽINIOS IŠ LIETUVOS del Ethiopijos! Mussolini.taipgi sidbaru papirkinėja
neitų karan prieš Ethiopiją, Ethiopijos pakraščių genčių 

j jeigu Ethiopiją patenkintų viršininkus daryt sukilimus 
tokius Italijos reikalavi- 
mus:

Ethiopiją turi atiduot 
Italijai platų savo žemės 
ruožą tarp “itališkų” kolo
nijų Somalilando ir Eritrė
jos ir toliau dar platesnia
me Ethiopijos ruože pripa
žint Italijos “įtaką,” kur 
taipgi Italija faktinai šeimi
ninkautų. ,

Italijos reikalaujami ethi- 
opų žemės plotai, bendrai 
imant, yra tie patys, ku
riuos dar 1905 m. sutartyj 
Anglija ir Francija pripaži-

Kiek Gaisrai šiemet 
Sunaikino Turto

KAUNAS. — Lietuvos sta
tistikos įstaigos dabar surinko 
žinias apie Lietuvoje šiais me- 
'tais padarytus gaisrų nuosto- 

provokacijas prieš liaudišką Mongoliją ir liūs. š. m. sausio—kovo mėn. iš

Taip Japonijos* Imperialistus Persergsti Sovietų Komun. 
Partijos Organas ‘’Pravda:” Sovietai Galėtų Pasipriešint
MASKVA. — Bedaryda- atstovams, reiškia, šnipams 

mi kariškas^;
prieš Išlaukinį' Mongoliją, prieš Sovietų Sąjungą. Ja- V1SO buvo 301 gaisras, kurių 
Japonijos imperialistai “ga- ponijos karo ministeris Sa- 248 kaimuose ir 53 miestuose. 
Ii nusisukt sau sprandą to- kurai reikalauja teisės pra- 
kiomis apsvaigusiomis sa-'vest savo kariško telegrafo 
vo avantiūromis,” perspėja liniją į Išlaukinę Mongoliją.
Sovietų Komunistų Partijos 
dienraštis “Pravda.”

Išlaukine Mongolija yra 
liaudiška respublika, labai 
draugiškuose ryšiuose su 
Sovietų Sąjunga.

Dabar Japonija daro ka
riškus manevrus tos šalies 
pasienyj.

io Darbo Bilius “pirmu |k°- Mol?goI1J'°rS vynau®y.beinai nesibaigtų vien su Išlau-
. 'duoda darbininkams ^rnon®rns kaipo pensiios Ii-isycn}e ylen4 Jaęonų ofide- kjngg Mongolijos užvaldy-

Kunigų “Draugas” baksteli į1 
pašonę tokiu faktu “Naujie
noms,” kaipo rengėjoms antro
jo skridimo į Lietuvą:

“Tam ‘moksliškam’ lėktuvo 
įrengimui visuomenė sudėjo 
$37,000. Buvo žadėta skridi
mą įvykinti pernai už $15,- 
000, bet ir dvigubai tiek ne
užteko. Tai socialistų šeimi
ninkavimo pasekmės.”
Bet suprantama, jeigu kuni

gams batų pavykę paveržt skri
dimą, ir jie patys būtų pana
šiai pinigavęsi. O žygio pras
mė būtų ta pati—Smetonos drū- 
tipimas Lietuvoj ir fašistinio 
judėjimo stiprinimas Amerikoj.

dyje 11,500,000, kuomet šioj 
šalyj ištikrųjų yra iki 16 
milionų bedarbių.

Franci jo j suregistruotų 
bedarbių skaičius pakilo 
nuo 107,000 pernai iki 459,- 
000 šiemet. O kiek dar ne
registruotų ?

Bedarbių nėra tik Sovietų 
šalyj.

6,000,000,000 Rubliu 
Social. Apdraudai SSRS

MASKVA.— Sovietų Ko- 
misarų Taryba paskyrė 6,- 
000,000,000 rublių socialės 
apdraudos reikalams per 
metus. Kadangi Sovietuose 
nėra bedarbių, tai visa so- 

pasirasytas apdrauda eis darbo
''Socialistų “Keleivis” sako, 

kad Roosevelto ] 
Wagnerio Darbo Bilius 
kartu. . . ____  ___________
balsą pramonėj.”

Argi “Keleivis” nežino, 
tas bilius yra atkreiptas prieš noms, 
streikus , kad jis užtvirtina Į vaiku auklėtuvėms ir kt. 
kompaniškas unijėles ir dar la-1 
biau apkapoja teises darbo uni
joms? “Keleivis” .tatai žino, 
bet tiksliai mulkina savo skai
tytojus viliūgiškai juos ramin
damas ir atkalbinėdamas nuo 
telkimosi kovai už savo reika
lus.

“Pravda” rašo, kad Japo- 
nija-Manchūkuo tyčia kurs- 
to-provokuoja pasienyj su
sikirtimus, idąpt gautų prie
kabę užgrobt Išlaukinę 
Mongoliją panašiai, kaip 
užgrobė šiaurinę Chiniją.

New Yorko “Times” ko- 
... ,v respondentas iš Maskvos 

Nesenai liaudis- prįmena> jog Japonijos pla-

Degė 125 gyvenamieji namai, 
172 ūkio trobesiai ir 22 fabri
kai bei dirbtuvės, viso 319 tro
besių. 

** *Gaisrų padaryta nuostoliai 
kaimuose siekia 591,494 litus, 
miestuose — 409,514 litų. Ug
nies paliestas turtas buvo ap
draustas 3,285,145 litų sumai.
Daugiausia turto apdrausta n0 Italijai, kaipo Italų “įta- 
miestuose ir daug mažiau kai- kog griL„ Ethiopijoj. Kaip 
muose. Nuo gaisro buvo ir zmo- , • nn x x i. o . . oo v . matome, ]au 30 metu atgalmų aukų: 2 žuvo ir 22 sužeisti. . J ....... ,

Yra ištirta, kad 26 gaisrai ,tie trys imperialistiniai dra- 
vyko del padegimų ar tai no- skūnai buvo nusitarę tarp' 
rint gauti draudimo pinigus ar savęs pasidalint Ethiopiją.

pciioiiwo IX- ■ ... 1 Į IVlUIlgUUJUO UZ/VČUUy-

goj, motinystėj, medikalei įriu Jo sėbrą rusąbalta- jmu. sako, to krašto užgrdbi- 
kad pagelbai, pašalpai šeimy-1 ^ardietį, kaipo šnipus. ,mas tarnautų Japonijai kai- 

, kurių nariai miršta; Kiek pirmiau Manchukuo- p0 p0Zįcija, iš kurios Japo- 
Japonijos sargybiniai per ,na| galėtų kariškai grūmoti 
sieną nušovė porą Mongoli- visiems Sovietiniams 

(Tolimiems Rytams. Jis nu
mato, kad Sovietai yra pa
sirengę stipriai pasipriešint, 
jeigu Japonija pradėtų* ka
rą del sunaikinimo Mongo
lijos Liaudiškos Respubli
kos. ' ’ ’r

, kaipo
po pozicija, iš kurios Japo-

del keršto ar pan., 38 gaisrai 
dėl suodžių dūmtraukiuose už
sidegimo, 52 dėl neatsargumo, 
10 dėl kitų priežasčių ir 148 dėl 
nežinomų priežasčių.

Amerika Skubiai siunčia jos rubežiaus sargų.
Paskutinėmis dieno mis 

Japonija-Manchukuo parei-

Pasinauįina Omahos 
Gatvekariu Streikas

OMAHA, Nebr. — Karo 
stovis ir valdiškų tarpinin
kų spaudimas “taikytis” 
buvo laikinai privertę gat- 
vekarių streikierius sustab
dyt veiklius pikietavimus. 
Bet jie vis negrįžo darban, 
kol bus jiems užtikrinta 
bent tiek, kad senesni tar
nyboje motormanai ir kon
duktoriai turės pirmenybę 
pasilaikyti darbe. Dabar tie/1’.' — - '
darbininkai 234 balsais prieš ^““..LaisvVs’’ naudai

Ginklus į Hawaii
BROOKLYN, N. Y.—-Die-galavo, kad Išlaukine Mon- 

ną ir naktį kraunama į tris gOlija leistų savo krašte 
armijos transporto laivus, nuolatiniai apsigyvent Man- 
“Ludington,” “Republic” ir chukuo-Japonų kariškiems 
“Chateau Thierry/ kanuo-1 
lės, kulkasvaidžiai, šoviniai 
ir kitokia amunicija; taip 
pat šimtai armijos trokų, 
reikmenos sužeistųjų pagel- 
bai ir tt. Tie karo pabūklai 
bus vežami į Hawaii salas.

O dar tūli lengvaminčiai 
žmonės pasakoja, kad Ame-Į paleido šalies seimą 
rika nesirengia jokiam ka- kitas seimas turės būt su- 
rui greitoj ateityj!

PALEISTAS LENKIJOS SEIMAS; 0 NAUJI 
RINKIMAI BUS FAŠISTU APDIRBTI

Lenkijos natą bus dar labiau apribo-

4 pasmerkė taikytojus-tar- 
pininkus ir nutarė tęsti ko-

* Shenandoah, Pa.
Sekantį sekmadienį, 14 d. 

liepos (July), Laudeman’s 
giraitėje, bus puikus pikni-

Programoje dalyvaus Ai
do Choras iš Wilkes-Barre,, , , , , . . . uu viivi «*s vv iiK.es-r>a.JL jl e,

r±v-.°LtaIP.-, ir Ckm. iŠ ShW
tenkintas minimas darbinin
kų reikalavimas.

BOSTON, Mass.— Teis
mas kaltais pripažino ketu
ris vyrus kaipo dalyvius iš
plėšimo $129,000 pašto pi
nigų Fall River’yje. Kiti 
du patys prisipažino.

nandoah.
Sakys prakalbas P. Buk- 

nys, “Laisvės” adm. ir Vy
tautas Zablackas, jauiiuolis.

šokiams grieš Zeikų or
kestrą. šis piknikas turi būt 
skaitjingas. Lai žino visa 
Amerika, kaip mainieriai 
remia savo spaudą.

prieš Ethiopijos valdžią.
Ethiopijos vyriausybė at

sišaukė į Tautų Lygos Tary
bą, kad ji tuojaus susirink
tų ir padarytų žingsnių dė
lei Italijos sulaikymo nuo 
karo. B^t pasak praneši
mų iš Genevos/ Italija, 
Francija ir imperialistiniai 
jų pakalikai “nesuras” gali
mybės greit sušaukt tokį 
Tautų Lygos Tarybos posė
dį- .

Ethiopijos valdžia taipgi' 
atsišaukė, kad nebūtų stab
domas jai ginklų ir amunici
jos pristatymas iš neitralių 
šalių. Nes pagal Italijos 
protestus, paskutiniu laiku 
buvo sulaikytas apsigynimo 
įrankių gabenimas į Ethio- 
piją. t

Anglijos ministerių kabi
netas slapta posėdžiauja, 
svarstydamas E t h i o p ijos 
klausimą. Yra suprantama, 
kad ir Anglų imperialistai 
reikalaus sau Ethiopijos da
lies.

1

■

Sulig kitų pranešimų, 
Mussolinis vis dar tebeturi 
intenciją užkariaut ištisą 
Ethiopiją ir tik mulkina ki
tus savo pasiūlymais. Tuo 
tarpu jis sušaukė 120 augš- 
tųjų savo karo vadų į slap-Austrijon Sugrąžinama 

Karališkoji Šeimyna
VIENA. — Austrijos fa

šistų valdžia nusprendė pa
naikint pirmesnius įstaty
mus prieš buvusios Haps- 
burgų karališkos šeimynos 
narius. Taigi jie galės su
grįžti Austrijon ir darbuo
tis už karaliaus valdžios at- 
steigimą; be to, jiems bus 
sugrąžinama buvusieji jų 
turtai bei apmokėta už tuos, 
kuriuos paėmė valdžia. Aus-

L kad i

SOVIETAI PANAUJINS, PERBUDAVOS IR 
TREČIA TIEK PADIDINS MASKVį

VARŠAVA. — Lenkijos natą bus dar labiau apribo- 
prezidentas Ignas Mosčioki. ti: juose galės dalyvaut tik XVXXXXViVO pcxvxxxv

. Sako, tokie, elementai, kurie turi trjjOs fašistai tikisi
valdžios medalius ir kitus 
atsižymėjimo ženklus ir ku
rie yra baigę universitetus.

Socialistai, opozicinės ir

darytas pagal naują konsti
tuciją. O naujoji konstitu
cija labai susiaurina papra
stų piliečių teises, 
patvarko tokius 
mus”:

104 rinkimų srityse bus 
sudaryta tam tikri komite-1 
tai iš miestų tarybų narių, 
iš prekybos rūmų atstovų, 
iš profesionalų grupių, na, 
ir iš tokių ^darbininkų orga- Hoquuiame, Wash ingtono 

kuriomis pasitiki valstijoj, dar daugiau par- •

Jinai tautinių mažumų partijos | 
“rinki-' ragina savo šalininkus ne- ’ 

dalyvauti tokiuose rinki
muose, kur viskas valdžios 
sutaisyta taip, kad tik fašis
tai laimėtų.

mzacijų, 
fašistai.

Kiekvienos srities rinki
mų komitetas paskirs ketu
ris kandidatus, iš kurių 
bus išrinkti į seimą.

Rinkimai į Lenkijos

karaliaus valdžia “sustip
rintų” jų šalį. Bet Haps- 
burgų sugrąžinimui ant sos
to priešinasi Čechoslovaki-
ja ir tūli kiti Austrijos kai
mynai.

Suimtas Akademijos Vedėjas 
Už Draudimą Mokiniam

_  Lankyt Naziy “Pagonią”
m Ak-a • MitingusTacomoj, Ąbeoeene ir

traukta milicijos prieš me
džio darbininkų streiką.

Philadelphia, Pa.— Per 
paskutinių dienų potvinius 
jPennsylvanijoj žuvo 7'žmo-

se- 'nes.

du

MASKVA. — Liaudies šaldytuvų, moderniškų 
Komisarų Taryba ir Sovie-. dėlių ir tt.
tų Komunistų Partijos Cen-1 Tarp naujai statomų 
tro Komitetas priėmė pla-#,besiu bus.palikta gana 
ną—per 10 metų sunaujo-^ūs tarpai, kad. visiems 
vint ir tris sykius padidint tektų saulės, šviesos, ir 
Maskvą, idant joj galėtų I Didžiulė Raudonoji 
liuosai ir erdvingai gyvent,te dar bus antra tiek 
5,000,000 žmonių. Tą pla-, čHnta.
ną jau pasirašė drg. Stali-j Dabar Maskva užima/70 
nas, SSRS Kom. Partijos ketvirtainiškų mylių; o ją 
sekretorius, ir Viačeslav perbudavojus pagal minimą 
Molotov, Komisarų Tarybos planą, panaujintas miestas 
pirmininkas.

Seni netikę namai bus 
nugriauti, siaurutės ' ’

i BERLYNAS. — Hitlerį- įtaisyta erdvūs, 
Dr. Neuen- apsodinti bulvarai,

užims jau 230 mylių. .
i Griaudama netikusius 

vin-.triobėsius, Sovietų vyriau- 
giuotos gatvės panaikintos, ‘sybė, tačiaus, paliks Krem- 
o jų vieton pastatyta nau- lių ir įvairius kitus istoriš- 
joviški namai ir pravestos kus namus bei paminklus, 
plačios asfaltuotos gatvės;

medžiais 
nauji- —___ _____ __  _____ A.WV.JA ROMA.   MUSSOllNl

hauserį, direktorių katalikų platūs parkai ir aikštės; sykį užprotestavo prieš Eth- 
akademijos Opladene todėl,'daugeriopai bus padidinta jopiją todėl, kad būk ethio- 
kad jis draudė studentams važinėjimo sistema; pri
eiti į mitingus, kur kalbės steigta šimtai naujų mokyk- 
virtęs “pagoniu” hitleriškis lų, vaikų priežiūros įstaigų, 
protestonų kunigas Munch- ligoninių, klinikų, teatrų, 
meyer. departmentinių krautuvių,

piečių būrys “įžeidęs” Itali
jos konsulą Harrar’e ir su
mušęs vieną konsulato narį. 
Bet tai tik nauja Mussolinio 
priekabė karui.

M
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.ų Kliubo Kliubas nėra jokia ____
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iš šešių draugijų, kurios išren
ka atstovus prižiūrėti Kliabo 

i reikalus. Kliubą janko įvai
rių pakraipų darbininkai.

Parkų čilietis taipgi gerai

Karas Neišvengiamas
■ Kaip dabar dalykai išrodo, tai karas 
tarpe Italijos ir Ethiopijtfs yra neišven
giamas. Tautų Sąjunga kadaise buvo 
nuskyrusi speciališką komisiją patirt 
dalykus ir Prieiti prie bent kokių išvadų. 
Minėta komisija, posėdžiavusi Schevenin- 
gen miestelyj, Hollandijoj, išsiskirstė be 
pasiekimo jokių teigiamų rezultatų. Kuo
met ęthiopiečiai pradėję ^skinti, kad per
eitais metais pirmąjį ginkluotą užpuoli
mą padarė Italijos ginkluotos spėkos, tai 
Mussolinio pasiuntiniai, sakoma, del to 
supyko ir apleido konferenciją.

Kada gi karas iškils, jei jis iškils? 
Kaip dabar dalykai išrodo, tai jis turbūt 
iškils tiktai už mėnesio-kito, kadangi šiuo 
tarpu Ethiopijoj eina smarkūs lietūs ir 
oras karui labai nepalankus. Kiti da
viniai sako, jog karas neprasidės iki ita
lai neturėsią sutraukę pasienyj 250,000 
kareivių. Šiuo tarpu tiek kareivių dar 
jie neturi sutraukę, nors gabenimas kar
eivių eina su kiekviena diena.

Tautų Sąjunga, beje, sakoma, nori 
šaukti nepaprastą savo tarybos posėdį 
svarstymui nepaprastos padėties, bet 
Italijos valdžia davusi suprasti Tautų 
Sąjungai, .jei' tokis nepaprastas posėdis 
būsiąs sušauktas, tai Italija apleisianti 
Tautų Sąjungą.

Išrodo, kad Mussolini yra pasirįžęs ant 
žūt-būt kariauti: pavergti Ethiopiją, vie
natinį negrų nepriklausomą kraštą. Kas 
jam gali pastoti kelią? Tiktai masinis 
darbo žmonių judėjimas—Italijoj ir už
sieniuos.

Rugpjūčio Pirmąją viso pasaulio dar
bininkai demonstruos už taiką, prieš im
perialistinį karą. Ruoškimės prie to ir 
mes, amerikiečiai darbininkai!

Du Milionai Parašų už Herndoną 
' Tarptautinis. Darbininkų Apsigynimas 

šiuo tarpu mėtėsi dideliu vajun už surin
kimą dviejų milionų parašų ant peticijų 
už panaikinimą bausmės negrui jaunuo- 
liui-kovotojui, Angelo Herndonui. Šitam 

' drąsiam ip žymiam draugui gręsia 20 me
tų kalėjimas už vadovavimą bedarbių jų 
kovose už duoną ir druską. Tiesa, Hern- 
dono dalykas apeliuojamas paugšciausį 
šalies teismą (kartą ten jau buvo pralai
mėta), vienok svarbu vesti kovą ir tie
siai, reikalaujant, kad Georgia guberna
torius panaikintų tą bausmę.

L Peticijose, beje, reikalaujama ne tiktai 
Angelo paliuosavimo, bet ir panaikinimo 

i to, taip vadinamo .“vergų sukilfm©” įsta
tymo, sulyg kuriuo Herndon buvo nu- 
smerktas. Tas įstatymas yra reakeinis, 
išleistas dar legališkai vergijai esant. *•*

Socialistų Partijos vadai taipgi pasiža
dėjo padėti kovoti už Herrtdono laisvę. 
Į tą darbą turėtų būti įtrauka kuodau- 
giausiai žmonių. Mūsų visų pareiga da

iryti tą patį. Lietuviai darbininkai, pradė
kim negrų kovotojui pasiliuosuoti„nuo 

į 20-ties metų, sunkios katorgos.

Mr. Steel apie Lietuvą ir Klaipėdą
“New York Post” užsieninių reikalų 

, sekėjas ir redaktorius, Mr. J. Steel, per
eitą antradienį parašė straipsnį apie Lie
tuvą ir Klaipėdą, kuriame be kitko nu- 

: rodo:

j ' ■

y

%

Klaipėdos mieste padėtis darosi tokia, ku
ri ir vėl pastatys tą miestą laikraščių ant
galiuose.

Tuojau po užsibaigimo trijų nazių kons- 
piratorių teismo, trys didžiosios valstybės, 
Britanija, Francija ir Italija, pasiuntė notą, 
taikomą, ne kaip turėtų būti laukiama, Hit
lerio valdžiai, kurios agentai buvo pasmerk
ti, bet Lietuvai, aštriai reikalaudamos dau
giau naziams laisvės Klaipėdoj.

Sumanymas šitai notai gimė Brįtų atsto-

vybėję Kaune, kurios galva yra Preston, ir 
kuris veikė sųlyg nazių valdžios paragini
mais. Jie patiekę memorandumą, sulyg ku
riuo toji skandališkoji trijų valstybių nota 
buvo pagaminta, kurią greit pasekė kita 
nota, skelbianti, jog Lietuvos nusistatymas 
nėra patenkinantis.

Ir vėl mes surandame Albioną lošiantį 
Hitlerio Vokietijos lošį. . Kita to lo$io dalis 
Kauno intrigose buvo Sir Waldemar Law
rence, buvusis vyriausias padėjėjas prie Bri
tanijos Iždinės, ir užinteresuojąs Mr. Urch, 
gerai žinomas Londono '“.Times” korespon
dentas Rygoje.

Lawrence yra žymus advokatas ir jis nu
vyko į Kauną ginti nazių suokalbininkus. 
Kaune'jis visą laiką paturėjo artimus ry
šius su Vokietijos atstovybe Lietuvoj.

Sir Waldemar įteikė savo memorandumą 
Lietuvos valdžiai, prieidamas prie tų pačių 
išvadų, kaip ir Vokietijos valdžia. g

Lietuvos valdžia neoficialiai c^ivė suprasti, 
kad šitokis Angių vidurio kelias nėra pra
šytas. ' Tuomet Sir Waldemar išvyko Ry
gon, kur jis gyveno podraug su Mr. ĮJrch.

Mr. Urch tuomet rašinėjo apie Kauno by
lą Londono “Timesui.” Jis tai darė būda
mas Rygoj, ažuot vykus Kaunan valdiška
me orlaivyj, kuris buvo jam pasiūlytas.

Šis visas incidentas gali išrodyt! mažnie- 
kiu, bet tikrumoj yra vienas iš pasireiški
mų,rodančių glaudų bendradarbiavimą tarpe 
Didžiosios Britanijos ir Vokietijos.

Tai įdomūs atidengimai. Kad Britani
ja veikia išvien su Hitleriu, tai, žinoma, 
nėra naujiena, bet svarbu, kad į tą viską 
yra įsitraukusi ir Franci ja.

Mes gavome žinių, jog Kauno valdžia 
dabar slaptai tariasi su Hitleriu. Pama- 
nevravęs, Smetona, matomai, darys tą 
patį, ką kadaise buvo siūlęs daryti Vol
demaras: šlejoti Lietuvą prie Vokietijos 
ir podraug pulti Sovietų Sąjungą.

Populiariškiausia Novelė Lietuvoj
Nesenai Lietuvoj buvo paleista nubal- 

savimui .(balsavimo tvarka mums labai 
neaiški) klausimas, kurį novelė bei apy
saka yra popųįiariškiausia. Daugiausiai 
balsų gavo Putino “Altorių šešėlyj”, ir 
tokiu būdu šis kūrinys pasiliko populia- 
riškiausiu. Mums neteko skaityti šito 
veikalo, betv kiek esame matę iš įvairių 
kritikų, tai jis dar gana silpnas.

Jei Lietuvoj būtų daugiau laisvės, jei 
ten būtų leista laisvai kurti revoliuci
niams rašytojams savo kūrinius, tai ir 
pati lietuvių literatūra būtų kur kas tur
tingesnė ir daugiau gerų veikalų pasiro
dytų; veikalų, kurie galėtų greičiau pa
matyti ir kitus kraštus kitose kalbose.

Lietuvos žurnalistų Sąjunga paskyrė 
premiją tam, kuris geriausiai įvertins 
laimėjusią knygą. Premiją laimėjo tū
las VI. Varneckis. *

Darbi- 
Kauno 
ir Ma-

Delegacija Išvažiavo
Visuotino Amerikos lietuvių 

ninku Suvažiavimo delegacija į 
Kongresą., (dd. Abekas, Kielienė 
žeika) išplaukė “Normandie” laivu per
eitą trečiadienį. Ketvirtas delegacijos 
narys, d. Ormanas, išplauks neužilgo.

Viskas taip susidėjo, kad Brooklyno 
lietuviai darbininkai nesuspėjo delegaci
jai suruošti nei pokilėlio atsisveikinimui. 
Mat, buvo labai skubėta; nes dęlegacija 
nori susipažinti su Lietuvos darbo žmo
nių padėtimi. Bandysime atsimokėti de
legacijai, kuomet jinai sugrįš. ♦

Varde Amerikos lietuvių darbininkų 
linkime delegacijai laimingiausios .kelio
nės, geriausių pasekmių jų misijoj.

Visa Jungtinių Valstijų lietuviu darbi
ninkų visuomenė labai domiai tėmys mū
sų delegacijos darbus ir lauks josios sTų- 
grįžtąnt, kad išgirdus, ką jinai pasakys 
ąjpie savo misiją, apie Lietuvą.

Sakydami delegacijai, bon voyage, 
draugai, mes, pasilikę namieje, darbuoki
mės, idant juo daugiau parašų surinkus 
po peticijomis Smetonai, o taipgi kad juo 
greičiau tas peticijas susiuntus, kadangi 
jos greit reikės pristatyti Lietuvon.

Podraug būkime pasiruošę pasitikti 
savo delegaciją.

Beje, girdėjome, kad ir iŠ atskirų kolo
nijų buvo draugų, kurie nuvyko į Lietu
vą vizitavimo reikalais ir kurie podraug 
bus delegatais Kauno Kongrese. Būtų 
labai gražu, jei visi delegatai sugrįžtų 
kartu ir leistųsi po visas Jungtines Vals
tijas aiškinti lietuviams darbininkams 
apie tai, ką jie nuveikė ir ką patyrė mū
sų gimtinėj, katrą dabar smąug-ia fašis
tų valdžia.

Lietuvių Darbininkų 
Atviras Laiškas z Pi ’ r \ , i

Naujienoms” į
.(Viena kopija pasiųsta į j 

“Naujienas” patalpinti)
’Gerb. “Naujienų” Redakci

ja : — Pittsburgho Lietuvių 
Darbininkų Kliubas savo re
guliariame mėnesiniame susi
rinkime, įvykusiam savoj sve
tainėj, 1322 Ree.dsdale St., N. 
S. Pbgh, Pa., liepos 5, vienbal
siai nutarė kreiptis į jūsų laik
raštį, kad patalpintumėte mū
sų atsakymą į jūsų laikraščio 
korespondentų nieko nepama
tuotus šmeižimus Lietuvių 
Darb. Kliubo ir prašome Gerb. 
Redakcijos patalpihjti L. D.K. 
atsakymą. Užtai išanksto. ta
riame ačiū. '

L. D. Kliubo atsakymas 
skamba sekamai:

Per pastaruosius du metas, 
kaip Liet. Darb.,Kliubas gy
vuoja, per jūsų laikraštį siste- 
matingai buvo vedama ataka 
prieš mūsų Kliubą. Bet pasta
ruoju laiku jinai pasidarė visai 
nebepakenčiama.

“Naujienų” 123 numeryj 
Parkų Pilietis rašo visai nebū
tus dalykus, būk tai mūsų kliu-, 
be mokykla susideda iš gir
tuoklių, būk mūsų f jaunimas 
tvirkinamas ir tt. ir tt. Tai 
žemiausios rūšiės rašto negali 
būti. Tas Parkų Pilietis gęrai 
žino, kad taip nėra. Jisai pats 
yra dalyvavęs mokykloj ir vis
kas buvo gerai, kai jis pats 
ateidavo negirtas. Bet vieną 
sykį jis atėjo visai nusigėręs 
ir pradėjo lermą kelti. Prašėm 
gražuoju jį nusiraminti arba 
eiti namo. Bet pYašymas ne
gelbėjo, tai Jonas* Urbonas 
pradėjo Parkų Pilietį vesti 
laukan, o jis nesiduoti. Užtai 
jis užpykęs, pats kaltas būda
mas, kitus šmeižia.

“Naujienų” 152 numery vėl 
tilpo Parkų Piliečio neteisiu-, 
jjas raštas. Apart kitko, tame 
rašte Parkų Pilietis (/Alex Si
monaitis) reikalauja iš J. Ga- 
siuno $60 atlyginimą neva už 
tai, kad jis per tūlą laiką buvo 
Liet. Darb. Kliubo prižiūrėto
ju. Visų pirma turime pasa
kyti, kad Liet. Darbininkų

žino, kad jis neteisingai rei
kalauja $60. Pereitam meti
niam Kliubo susirinkime juk 
vienbalsiai nutarta Kflubo pri
žiūrėtojui nieko nemokėti, kad 
tuomi sutaupius kelis dolerius 
įvairiems darbininkų reika
lams, kaip tai rėmimui darbi
ninkų spaudos, kovos prieš 
karą ir fašizmą, už socialę ap- 
draudą ir tt. ' Parkų Pilietis 
taipgi už tai kalbėjo, balsavo 
ir apsiėmė veltui prižiūrėti 
Kliubą. Per kelias savaites 
viskas buvo gerai, bet vėliaus 
jis pradėjo smarkiai girtuok
liauti. Todpl vienam susirin
kime jam pareikšta, kad dė
lei nesusilaikymo nuo gėrimo 
toliaus Kliubo prižiūrėtoju ne
gali būti. Vienbalsiai tada iš
rinktas Kliubo prižiūrėtoju J. 
Urbonas, pagelbininku P. Ber
notas, kurie irgi apsiėmė vel
tui dirbti/ Parkų Pilietis, ap
leisdamas prižiūrėtojo vietą, 
La„Tk^. 1 i u bui skolingas 
$13.54, ir ikišiol dar vis neat
siteisia.

Dabar bus aišku, kodėl Par
kų Pilietis šmeižia Liet. Dar
bininkų Kliubą.* Bet nežino
me, kokiu išrokavimu kiti jūsų 
laikraščio korespondentai per 
“Pittsburgho Naujienas”, varo 
nuolatinę ataką prieš mūsų 
Kliubą. Rodosi Liet. Darb. 
Kliubas nei vieno nėra nu
skriaudęs, nei vieno* nėra už- 
pykdęs*** Jisai daug naudingo 
darbo atlieka: suteikia veltui 
darbininkų o r g a n i zacijoms 
vietą susirinkimams laikyti, 
nuolatos remia darbininkų ko
vas už geresnį gyvenimą. Ypa
tingai bedarbiams yra daug 
pagelbėjęs ir dabar gelbsti. 
"Užlaiko knygyną veltui vi
siems pasiskaityti. Visiems 
darbininkams durys atdaros.

Lietuvių Darbininkų 
Kliubas:

Petras Norkus, Pirm.
* Stanley Orda, Sękr.

Wilkes-Barre* Pa.4
* ' < r

Baisūs Potviniai r „ : ’
šiomis dienomis visoj šioj 

apielinkėj buvo nepaprastas 
lietus ir dabar ta garsioji Sus
quehanna upė labai iškilus 
augštyn, apie 25 pėdas. Visur 
išsiliejus iš krąntų ir daro di
džiausius nuostolius. Abiejais 
upės šonais randasi lygumos, 
derlingos žemės, kur daugu
moj yra auginama' visokios 
daržovės ir dabar josios ran
dasi giliai po vandeniu.

Už vis labiausia nukentėjo 
bedarbiai, kurie ^turėjo labai 
puikius daržus ant salos ir 
šiam upės šone, Lyndwood pu
sėj. Visi tie daržai randasi gi
liai po vandeniu.

Bedarbiai tuose savo daržuo
se labai daug darbo yra įdė
ję ir jau buvo viskas gerai su-, 
augę. Het jiems nefteko pasi
naudot iš to avo darbo.

Upė kyla aukštyn net po 
keletą pėdų į valandą. Labai 
daug žiūrėtojų yra pakraš
čiai^ ir ant tiltų, kurie tėniija 
tokį' smarkų vandens veikimą.

Plymouth e imt River St. ir 
šiam šone,' Lyridwoode, daug 
stubų randasi vandenyj, taipo
gi Kirby’s Park visas po van
deniu ir vanduo da vis kyla 
aukštyn. Jeigu kils daugiau, 
tai greitai galės užliet pątį 
Wilkes jBąrre centrą. Nuosto
lių yra milžiniškų.

Dabar vietinė kapitalistų 
spauda ir vėl Jaug rasys apie 
taisymą šios upės krantų, ,kad 
būt galima išvengt tokių pot- 
vinių. Bet jie tik per Savo 
spaddą parėkia ir taip 'pasilie-

Nashua, N. H. *
Darbininkų Vargai

Medvilnės šapos ir šiušdjpės 
davė vienos savaitės “vakaci- 
jų.” savo darbininkams. Tos 
“vakacijos” nelabai malonios 
darbininkams, ypač “kotmi- 
lių”, nes tos dirbtuvės ir taip 
šlubuoja ir jų darbininkai la
bai suvargę. O algos labai 
mažos. Dar kurie dirba su 
moterimis ir vaikais, šiaip taip 
verčiasi, nes kelias alga sune
ša ir sudeda į krūvą.

O. skubinimas dirbtuvėse tai 
nesvietiškas. Jeigu kuris nepa- 
spėja skubiai dirbti, tai tuojau 
gauna nuo boselių pastabą. 
Daugiau jau nelaukia, nes kitu 
sykių jau, duos “vakacijas”, 
tai yra, paleis iš darbo ant 
savaitės laiko, o kitą sykį dvi 
savaites ir tt.#Oar toliau jau 
turėsi neštis iš darbo ir dau
giau nepasirodyk tam depart- 
mente. Dabar yra tokių bo
selių, kurie apskundžia tokius 
darbininkus ofise, kad būk jie 
tinginiai, nenori dirbti ir tt. 
Tokiems darbininkams jau ne
begalima darbas gauti toje 
dirbtuvėje.

.Tokia padėtis priverčia dar
bininkus ąkubinti darbe, iš
semti paskutines savo spėkas. 
Pagaliau skubinimas pagimdo 
daug nelaimių, nes darbinin
kai neturi kada apsižiūrėti.

. Vienas iš Visų.

k a. Tiesa, kapitalistai nuo to 
,nęnukęnčia. Tik skurdžiai dar
bininkai paneša baisius nuos
tolius. f

Veisiej iškis

i Kelione j Dienraščio
“Laisvės” Pikniką

Vilijos Choras buvo pakvies
tas dalyvauti dienraščio 
svės” metiniam piknike. Vili
jos Choro nariai sutiko daly
vauti ir apsimokėti dalį kelio
nės lėšų, suprasdami, 
“Laisvė” yra geriausias įran
kis kovai už darbininkų geres
nę ateitį, kuris aiškiai ir teisiu- žiavęs Amerikon skolintais 
gai nurodo, kaip valdančioji 

[klasė, kuri susideda iš sauja- 
lėg parazitų, veda darbininkų 
klasę į baisų skurdą, į amžiną 
nedarbą ir tt. Darbininkui ži
noma, kad nedarbas eina jau 
6 metą ir su kožnais metais 
bedarbių skaičius didėja, su 
kožna diena darbininkai me
tami iš dirbtuvių, ypatingai 
senesni darbininkai. Kožnam 

I 

sąmoningam darbininkui yra 
matoma, kad ir smulkūs biz | 
nieriai stovi ant slenksčio pra
žūties. Darbininkams prisiei
na organizuotis, sudaryti ben
dras frontas prieš karą ir fa
šizmą, už nuvertimą šios sis
temos ir įsteigimą darbininkiš-1 
kos valdžios.*1 7" ’ 
atlikus, tai reikalinga darbi
ninkiška spauda. “Laisvė” 
pilnai atlieka tarpe 
darbininkų.

Vilijos Choras matydamas, re Onutė, 
kad “Laisvė” pilnai darbinin-! 
kų reikalams atsako, 
dalyvauti išpildyme 
programos, dienraščio 
vės” piknike 7 d.
stengėsi organizuotai važiuoti muzikališkų įrankių ir spar- 
į pikniką. Tapo surinktas an- nuotų muzikantų, tai kačių 
tras didelis busas ir keletas!fen būtinai reikia.” 
važiavo kartu su choru. Tam 
darbui daug pasidarbavo drg. 
J. Jesulevičius ir kiti choro 
nariai prisidėjo pagal išgalę. 
Keli draugai netilpo. Taigi Vi
lijos Choras atsiprašo tų drau
gų, kurie turėjo likti. Priežas
tis buvo tame, kad keletas ne
buvo pilnai užtikrinę važiuoti 
iki paskutinės dienos ir tuom 
pasidarė nesusipratimas. Tas 
yra pamoka ateičiai. Vilijos 
Choras taria širdingai ačiū vi
siems, kurie važiavote. Jūs 
prisidėjote prie apšvietos dar
bo. Jūs parėmėte dienraštį 
“Laisvę”. Jūs parėmėte Vilijos 
Chorą apsimokėti kelionės 
išlaidas, už ką ateityj choras 
gal kuo nors apsimokės.

Kas link paties choro, visi 
d,alyvavo, išpildė savo tarimą, 
dainos išėjo pusėtinai gerai. 
Tą patvirtino pati publika. Bet 
mumis daug pagelbėjo new 
haveniečiai, Dainos choriečiai, 
kurie bendrai dainavo su mu
mis. Nors ne visas jų choras, 
bet koletas draugų mumis 
daug pagelbėjo.
zMūsų dviems busam9 nuvy

kus į Stamfordą, radome Stam- 
fordo draugus laukiančius mū
sų. Jau čionai susidarė trys bu- 
sai. Pavažiavus, pasivijo new- 
haveniečiai draugai ir kartu 
nuvykome 4 dideli busai iš 
Conn, valstijos. Tas darė dide
lį įspūdį, kad kartu vyksta to
kia didelė grupė žmonių. -

Tas nustebino pačius pikni
ko rengėjus.
» Hartfordiečiai ir newbritain- 
iečiai šiemet prastai pasirodė: 
jų nesimatė visai, išskyrus du 
jaunuoliu iš New Britaino, ku
rie kartu parvažiavo su mūsų 
choro busu. Pasirodė, kad tie 
du jaunuoliai buvo nuo pir
miau Brooklyne ir prie progos 

1 galėjo dalyvauti toj metinėj 
“Laisvės” iškilmėj. Atrodo, 
kad Hartfordo ir New Britain 
veikėjų buvo didelis apsileidi
mas neorganizuot žmones va
žiavimui. Beje, bridgeportie- 
čių taipgi nesimatė. Teųai ta 
pačia liga sergama.

Vilijos Choristas.

Geras Patarimas
Vienas ūkininkaitis, atva-

pinigais ir nenorėdamas 
grąžinti skolos, rašo, tėvui 
sekamo turinio laišką:

“Mielas tėvai, neturiu nei 
pinigų, nei darbo, o guliu 
šalę kelio grabėj ir žolę 
ėdu.” j '

Tėvas atsako: “Vaikeli, 
kai išėsi vienam- šone, tai 
persikelk į kitą šoną kelio.” 

Po šio patarimo vaikas pa
siuntė tėvui skolą apmokėti.

Trakiškis.

Kačių Muzika 
“Mamyte, ar katės eina įa uaroimnKis- ----- v 7 ----- \

Kad ų viską dangų?” klausia Onutė.
“Katės į dangų neina, nes 

•tą'neturi vėlos (dūšios)”, at- 
hetuvių sake motina.

“Bet jos ’turi žarnas,” ta-

“Mokytoja aiškino mums, 
sutiko • - kačių žarnų išdirba-
dalies , j i “ n
“Lais-,m0S sty£os smuikų ir 

liepos irlharPU- O dangus juk pilnas

Paskutinis “Adios”
“Girdėjau, jog tave pati 

pametė?”
“Taip.”
“O ką sakė išeidama?”
“Nieko, tik klausė, ar 

skrybėlė ant jos galvos tie
siai tupi.”

Surinko J. šilingas,

Rumford, Me
Užsimušė “Laisves” Skaity

tojas ir ALDLD Narys
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos narys, 
dienraščio “Laisvės” skaitytojas 
drg. W. J. Martin, kuris tankiai 
rašinėdavo iš Maine valstijos 
miškų darbų, žuvo liepos 3 d. 
Jis iš miškų buvo atvažiavęs į 
Rumforda su kitais savo drau- •
gaiš ir ėjo per naujai statomą 
tiltą. Ėjo du. ‘ Vienas ėjo pir
ma, o Martin paskiau. Perėjęs 
per tiltą, pirmasis atsisuko pa
sižiūrėti ir nebematė savo drau
go. Pamanė, kad jis sugrįžo at
gal. Visai nemanė, kad galėjo 
nukristi nuo tilto. Bet kas 
nors kitas matė žmogų krintant 
nuo tilto. Pašaukė polįciją ir 
griebėsi jieškotį, bet per tris 
dienas „ nesurado. šeštadienį, 
liepos 6 d., 4 vai. po pietų, už 
6 mylių nuo Rumfordo, prie 
Dixi Field, lavonas tapo išplau
tas viršun. Nelaimingasis tapo 
palaidotas miesto kapinėse.

Glasgow, Mont.—Per pa
skutinę viesulą Montanos 
valstijoj tapo užmušta 2 
žmones ir suardyta šimtai 
namukų.

Mes irgi norėjome pasiųsti 
delegatą į Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavi
mą Clevelandan, bet viską, nuo
dugniai apsvarsčius pasirodė, 
kad mes negalėsime tą padary
ti. Viena, iš Maine Valstijos 
labai toli, o antra—labai dide
lės išlaidos.

Man teko girdėti, kad Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopa pasiuntė kiek aukų tam 
tikslui, bet nežinau kiek.

Pas mus darbai labai pras
tai eina, o pragyvenimas taip 
brangus, kad darbininkai nebe
žino, kaip verstis. Dar lietu
viai šiek tiek geriau gyvena, 
bet amerikonai taip • sunkiai 
verčiasi, kad jau nebetiki ir į 
Roosevelto gei’laikį.

J. Kletnanskąs,
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ABOUT WORKINGCLASS 

YOUTH AND THEIR 
ORGANIZATIONS

a militant neg-

to nothing.

CAMP
camp of 
at Hjaer-

; Roy Chaplin, of Ar
kansas; Marion Briggs of Pittsburgh

dent LID; Charles Harris of the 
NAACP; Serril Gerber of the Nation- 

(Continued on page 2)

STOCKHOLM? Sweden—The Stock
holm “Socialdemocraten” publishes 
an interview with the Lithuanian Į 
foreign minister Lozoraitis, who de- 1 
dared: “The satisfactory relations

the different trade

Poland—The Social
commenting

Other sections are planning other 
protest meetings.

POLAND AS TRUMP CARD 
IN THE GERMAN GAME

sue
guarantee Poland either the Western . Union, and isolates it in company 
fontier nor a peace with Germany; with Germany from the majority of 
at the same time it alienates Po- the states desirous of peace and of 
land from France and the Soviet respect for right.

•. . -■ t-iiafttfihiaii—■---------------------------------------------------------------------------------------------------------——

YOUTH SECTION W
SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

Negro Youth, 2 Carls 
Attacked by Thugs

OVER A MILLION ORGANIZED YOUTH 
REPRESENTED AT 2nd AMERICAN
YOUTH CONGRESS IN DETROIT, MICHSidney Spencer, 

gro youth leader of the Young Com
munist League in Brooklyn was at
tacked and beaten last Sunday night 
at about 11 o’clock on Allenton Ave., 
in the Bronx. While Spencer was 
walking with Ethel Drayton, a young 
negro "woman, and Ida Eisenman, a 
white girl, he was attacked from be
hind and knocked unconscious. The 
thugs, then struck Ethel Drayton, 
several times, breaking her nose.

The hoodlums had been following 
them for some time and were noticed 
by the girls, but when Spencer look
ed around he didn’t see them. Sid
ney Spencer’s hand was fractured 
and his head deeply cut at the back. 
He was struck with a piece of lead 
pipe. The youth swung the pipe 
with all his strength. Sidnpy gave 
a deep groan and fell face forward 
on the ground. At the Fordham 
Hospital, the doctors and nurses paid 
little attention to the wounds of Ethel 
Drayton and Spencer, but finally Ida 
Eisenman forced the staff to dress 
the wounds of Spencer and Ethel 
Drayton.

Due to the protest made by Ida 
Eisenman, Spencer was placed in a 
hospital bed, but even twenty four 
hours later the fracture of his arm 
caused by falling, yet was unatten- 
ded. A few weeks ago Spencer had ™aHng~ThT "ffnaf paragraph as a j 
been attached in a simihar manner - - ■’ ---------
though not so seriously hurt. Six 
thugs had fallen upon him, but he 
managed to defend himself until 
other workers came to his aid. This

DETROIT, Mich.—Last Sunday evening the last session of 
the Second American Youth Congress adjourned after the Na
tional Chairman, Waldo McNutt, gave a summary on what 
was accomplished in the period of time.

The youth Congress had 1,205 delegates from 26 states and 
represented 1,350,000 youths organized in church organisa
tions, social, sports and language organizations. Of the politi
cal groups represented at this greatest of all youth congresses 
were: Young Republicans, Young Democrats, Young EPICS, 
Young Communists, and Young Socialists. Never before had 
such a great gathering of youth-been held in the United States.

The feature thing of the,-------------------------- ------------
Congress was the acceptance allow the meeting to take place 

there, but the school board had to 
do it upon a court order.

The night before the Congress ses-

of the Declaration of the 
Rights of American Youth, to 
which, it is expected many' sions officially opened, there was a 
youth organizations, churches, great mass meeting where about 

-n '3,500 people participated and where YMCA S and others Will SUD-|^e ieaf]ers of the American Youth 
scribe and become a part Of Congress^ spoke. Among them were: 
the youth movement.,, xi l 1 Waldo McNutt, who was the chair-the youth movement. man, Arthur Vaseski, of the St.

The Declaration of rights Paul YMCA, John Clyde, of Seattle, 
was accepted, and the whole
youth Congress accepted it, by re- , YWCA; Albert Hamilton of the Stu-

pledge“ to work • for ’ the 'Congress.
The final paragraph of the De

claration reads:
“Therefore, we the young people

of America, reafirm our right to
attack was part of plan to break up an~puZit of hap- LITH. FOREIGN MINISTER
“The'girl8anSai'd that the attacking j ^arf tolVtte“ a targer’h- MAKES SOME STATEMENTS 
hoodlums were three well-dressed , . d free(}om. To these ends, i’lrtlWU mUIIUj UlrtlLdTlLdl 1U
Italian * vnnfh TTihol Piapnmsin fiflVfi. . < + • >  Italian*youth. Ethel Eisenman says, 
“I got a brief glimpse of them, but 
that was enough and I could pick 
out their faces if I ever see them 
again.” A guy with a club struck 
Ethel Drayton her face and so 
broke her nose.

Protest meetings have been held

we dedicate our liveš1, our intelli
gence, and our unified strength.” 
The entire text of this declaration 
will be reprinted in the Laisve 
Youth Section shortly.

The Congress was held at the Cass
Technical High School in Detroit, between Lithuania and the Soviet 
Wm. Randolph Hearst had wanted to Union are based on the excellent mu-.

No. 163

Trade Unions and Youth 
Orgs. Hit FDR Program

Organized . youth . every
where sharply protest against 
the $6—$15 monthly work re
lief handout to be made by 
President Roosevelt through 
the creation of the National 
Youth Administration.

In explaining the diversion 
of $50,000,000 from the gen
eral relief fund of $4,600,000,- 
000 for the Youth. Administra
tion, Roosevelt stated that 
“The yield on this investment 
should be high’fi But this 
new plan of F.D.R. to esta
blish coolie wages for youth 
relief work has aroused great 
protest.

This question was present
ed to 
unions and the answers were 
strictly against this plan. Ben
jamin Bandsman, Secretary— , 
Treasurer of the Ladies Apparel 
Shipping Clerks Union (A.F. of L.) * 
stated: - . •

“The money is not enough to J 
carry any one through. Young « 
workers and students should receive 
at least as much as adult workers 
who, under the Roosevelt relief pro
gram are not getting sufficient confo t 
pensation. Young workers must get į 
a living wage. at union scales. The 
Roosevelt National Youth Admin-, ' 
istration is a threat to union labor.’* -

S. Wellman youthful businessman 
of the Confectionary and Tobacco 
Jobbers Employees Union (A.F. of ” 
L.) stated:

“As a member of a union which• 2 + -r r« TT • ui wm. ixaiiuuipn ucaiov iu*v< v^v a ineniuer ui u umun wnici
in different parts of Crown Heights. | influenc€ the school board not to tual understanding giving advantag- refuses to permit wage discrimina-+ lx /-»%• oaat i/yyih ni'A ya I onmn m o 1’ ... x _ 11- i L . HM. _ _ x ai . _ 1 _ i .. i  *

WARSAW, 
Democratic “Robodnik’ 
in a leading article on the Soviet— 
Czechoslovakian agreement, writes: 
“In reply to the question as to which 
international agreements have an ac
tual value at the present time, the 
reply may be given without hesita- 
ion: The agreements on mutual aid 
concluded between France, Czecho
slovakia, • and the Soviet Union. 
These two agreements are of great
er importance than dozens of non
aggression pacts. Both are agree
ments corresponding to the vital in
terests of the three countries con
cerned, which are threatened directly 
by • Hitler militarism and imperial
ism.

In view of the present comparative 
international forces, they represent 
a successful counterweight against 
Hitler* aggression. Theoretically, 
Poland would like to take a neutral 
position amidst the fresh distribution 
of foraes, but in actual practice it 
is on the side of the fascist camp.

The whole of the sypathies of 
the Polish governmental circles 
incline towards this camp. But it 
is possible to bring these sympathies 
into harmony with the interests of 
the Polish state? By no means.... 
Poland, whether it wants it or not, 
becomes the trump card of Nazi 
Germany, and will be placed by 
Hitler every time he ‘endeavors to 
substantiate his policy of war and 
aggression.

The pact with Germany does not 
guarantee Poland either the Western

  es to both states. The attitude taken 
h irnii^by Pilsudski towards Lithuania was bHaipiy cunueiun me lavų mau mo‘TROTfif 01 S OF ZION” PUT ! PerhaPs determined at the time by j government has decided that young mvivwiaJ Ul fiiun 1 Ul thfi th x x. j f ind.]dinp.,___. ____ , , . _ .„„J..

tion against voung workers, I. 
sharply condemn the fact that the

the fact that the plans for including 1 people" must work" fox"Tess’wageson 
Lithuania in a Greater Poland came reifef jobs than adults. Now, more

‘T. Nevertheless I am of than ever, it is necessary to fight 
The Community Hour,” an organi- the opinion that there are many peo- for rea] unemployment insurance for 

zation with headquarters in Houston, pie in Poland desirous of an improve-(

INTO USE BY FASCISTS
zation wun neaaquanera m nuusuvn, *
Texas, has issued a circular point- j ment of relations to Lithuania.”
ing to the “Jewish conspiracy caus-1 Lozoraitis further stated that the

V*1V V* *'■* ---- ---  «-» * - -
on “gentile homes to patriotically set. assured.

unbiased examination into the evi
dence. ‘

young and adult workers.”
The resolution of the National 

in? the world panic”?and^ calling up-1 cooperation of the Baltic States is į Student League states in part: 
un vnUlc iiuu.vj Lvz - ------- 1 Lithuanian-German rela-Į “The National Student League
asid/Tne^hour* to be^ devoted to an : tions are not in accordance with the brands as totally inadequate to the
unbiased examination into the evi- wishes of the- Lithuanian government, needs of American youth the fifty
dence “The method used is a 45- but this is not the fault of the lat- . million dollar youth administration
minute reading of the “Protocols of ter. (Continued on l^age 4)
Zion” followed by a 15-minute “com- 
parison with current events”. !

“The Protocols of Zion” were ( 
branded forgeries in a judg’ement 
of a Swiss Court in May, and a 
Swiss Fascist leader was fined for 
their publication. It wa® proven 
that these protocols were fabricated 
in 1905 in Tsarist Russia by anti- 
Semites, who copied a French sa
tire (“Dialogues in Hell”) written 
against Napoleon III. The London
limes m AJ74.X, axw.x 
published proof that the protocols | 
were forged" by a Tsarist agent. 
Nevertheless they continue to be 
used by Fascists to stir up hatred 
against Jews.

YOUTH' STRIKE IN A
LABOR SERVICE

COPENHAGEN,—In x a 
the socalled labor service 
baek in Jutland the young workers 
employed there went out on strike 
against the victimizations on the 
part of a workers’ leader. They 
demanded that this hated man be 
dismissed.

L.D.S. Tournament is Under Way; Teams 
To Strive for National Championship

Yes, sir! The long-awaited day is here and the LDS Na- 
! The hearts of all 

sport minded LDS youth, throughout the country will beat at 
a faster tempo during the next month—eagerly waiting to see 
whirh of the teams entered in the tourney will be declared 
the National LDS Softball Champions of 1935!

Let the minds of our youth delve on the fact that this en
terprise is LDS sports history in the. making! This is the first 
time anything like this was undertaken. One team from among 

I all the entries will have the distinction of being the first.to 
win an LDS national championship! In the years to come, this 
team will be remembered as having that distinction whenever 
sport lovers will get together.

The LDS sports committee has already made plans for hav
ing playoffs between the different districts. Some of the dis
trict leagues have started early and are nearing the finish. It 
seems that the middle of September will witness the playoff 
for the National Championship.

There is nothing more that we can say than: On to a 
cessful softball tournament!

Times in 1921, after investigation, įjonai Softball Tournament is under way!
___ Li* 1_____1 +l>r*4- fhn v»i*r>r neol c* i v
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Cleveland Congress Adopts Program fori 
Building United Front of Li ths. in U. S. A.

CLEVELAND,Ohio.—The Lithuanian Congress Against War 
and Fascism ended ehthusiasticaly here Monday evening, July 
1st, at 11:30 P.M. The Congress was composed of 250 dele
gates and represented a total of over 56,000 Lithuanians. The 
credentials committee reported about 50 young people attend
ed.

The Congress was opened by the local preparations com
mittee, which, by the way, did an excellent job, and turned 
over to J. Siurba of the National Sponsoring Committee. Joe
Palton, one of the leading 
youths in the Cleveland L.D.S. 
made an excellent speech 
greeting the delegates and ex
plaining the position of the 
young Lithuanian—American 
generation.

Frank Jačionis, of Detroit, Mich, 
was elected chairman of the Con
gress by a unanimous vote. J. 
Skeberdyte, was elected the secre
tary. The session continued with 
the report of J. Siurba, secretary of 
the National Sponsoring Committee. 
His report presented a very clear 
picture of the developing fascism 
in the United States and of the fe
verish preparations for war in this 
country. He showed also how the 
workers were organizing against 
these twin dangers and of how the 
present Lithuanian Congress was or
ganised, the purpose of the congress 
and what it could accomplish. He 
Presented a good plan of action.

his was followed by a good dis
cussion. ‘ ‘
were a;ided and the report was ac
cepted.

Dr. Kashkevich gave a report o,n 
the Lithuanian Anti-Fascist League 
which was organized about eight 
years ago.
ent account of the activity of that 
organization.

F. Abek, of Chicago gave an ex
cellent report on the conditions in 
Lithuania at the present time under 
fascism. Some parts of his report 
will probably be given in a later 
edition of the Laisve Youth Section.

On -Monday morning, the youth 
session was begun. In this session 
Kairuckis was elected the chairman, 
and Bięuta Ramoška was the Secre
tary.

Johnnie Orman gave a report on 
what work must be carried on by the 
Lithuanian-American Youth. Among 
the proposals which he brought up 
in the conclusion of his report, were 
that the congress endorse the Second 
American Youth Congress, that a 
delegation be elected to the Ameri
can Youth Congress, that youth be

In it more actual

He presented an excell-

youths as the Youth Session recom
mended.

The Congress e 
rican Youth Cong: 
four ^delegates to it, 
So. Boston, Mass., 
Worcester, Mass., Biruta Ramoška of 
Hartford, Conn., and Peter Marman, 
Jr., of Collinsville Ill.

ndorsed the Ame-
~ress and elected

H. Žukauskas of
, Sakalauskas of

Dielegation to Lithuania Elected
A delegation of four people was 

elected to attend the Lithuanian 
(Continued on Page >3) •

LIBERAL PRESS VIEWS THE 
GERMAN-BRITISH PACT

elected on the National 
tions Committee of the 
which should work to start 
movement 
American youd for the <Zvil liber
ties for our cousins in Lithuania, 
and to work to draw all Lithuanian- 
American youd organizations into 
the American Youth Congress move
ment. There was discussion after 
the youth session was over and 
young people discussei the problems 
of the organization of the young 
Lithuanian-Americans into the move
ment.

In concluding the session for the 
youth, the proposals of John Orman 
were adopted and recommended to he 
incorporated in the reports of the 
Resolutions and the Organization 
Committee. The proposals /include 
that if a delegate be sent to Lithua-! 
nia to a congress, that a youth be 
included in the delegation.

In the next session, Roy Mizara, 
the editor of the Laisve gave a re
port on the building of trade unions 
aiftd the importance of unemployment 
and social insurance for workers as 
4 step which will prevent the com
ing of fascism.

[ontiuna- 
Xongress 
y strong 

among the Lhnuanian-

Program for United Front Adopted
Following the report by Roy Mi

zara, the five point program for 
building a united front on a local 
scale was adopted. The five point 
program based upon which numer
ous local committees will be set up 
in various cities. The five point 
program follows:

1. Against War and Fascism
2. For unemployment and social 

insurance bill H.R. 2827
3. For unionization of all Lithua

nian workers.
4. For the protection of foreign 

born from deportatins and per
secution.

5. For the civil liberties of the 
masses of Lithuanians.

Any organization ascribing to this 
program will be welcomed into the 
united front.

A National Committee of action 
was elected with its base in Chicago. 
This committee included several

STOCKHOLM,—The liberal ‘Han- 
delstidningen’ at Goteborg in an edi
torial takes the German-British ha- 
vy agreement as an occasion for 
advocating a considerable increase of 
the Swedish war armaments writes: 
“From now on the Ger. navy is to 
get the absolute preponderance in the 
Baltic. The situation of Sweden will 
be deteriorated in the same measure 
as the German navy will be com
pleted. Since the German navy sank 
at Scapa Flow we have had a re-

' latively quiet time.
The Swedish navy was in quite a 

good condition and in the Baltic 
there was nobody who could inspire 
respect. In pre-war times the con
dition was also more favorable for 
us than it threatens to become at 
present. The forces of Russia and 
Germany were then better balanced 
than those of Germany.

Our war-forces must be risen from 
decay—this must needs be the all
overshadowing task of Swedish poli
tics. If the Swedish workers’ party 
(it is thought of the social demo
cracy—Editor) will take instructions 
from Berlin and it is willing 
mit to the same yoke which 
pressing the German working- 
then it will oppose the above 
task...”

STEEL EXPORTS HIT 
HIGH IN WAR BOOM

With the world, and especially Ja
pan, preparing for war at record 
speed, the exports of steel scrap 
from the U. S. reached a new high 
at 560,000 tons in the first quarter 
of 1935—a 66% gain over last year’s 
record-breaking total and mo« than 
was ever shipped in any whole year 
prior to 1933.

The proportion of steel scrap ex
ported to that used in the U. S. has 
increased four times in four years.

Last year the total exported was 
1,833,554 tons, a tremendous increase 
over the year before, with Japan 
taking twice as much as all the rest 
of the world combined.

to sub- 
is sup
class— 
put up

NEW

GERMAN AVAR BABIES’ ENTER ARMY

1,350,000 Represented 
At Detroit Congress 
(Continued from page 1)

al Student League, Los Angeles, Ca
lifornia, and Angelo Herndon, fa- x 
mous youth who is being persecu
ted by the government of Alabama 
because he dared to organize the 
white and colored unemployed work
ers to parade for relief.

This was followed by the reading 
of the Declaration of the, rights of 
youth. It was read for the first 
time publicly by Arthur Cliffors, the I 
chairman of the Committee of 76 
which prepared the Congress. The 
^nass meet was concluded with the 
singing of the first stanza of “My 
Country ’Tis of Thee” after Waldo 
McNutt explained the meaning of 
the words as they should apply to 
the present time.

Friday morning was devoted to 
registering of the delegates and at 
2:00 P.M. the first sessions opened. 
After a greeting by Arthur Clifford, 
a chairman and a secretary were 
elected. . After the election of a wide 
and diverse presiding committee and 
the others, Waldo McNutt gave his 
report of the activity of the Ame
rican YoUth Congress. In the even
ing there was a symposium of “How 
my Party Stands with the American 
Youth Gohgress”. The entire hall 
was packed dispite the hot weather 
and speakers of five major parties 
spoke. Saturday morning, the ses
sions convened in groups according 
to states to discuss and ammend the 
Declaration of the Rights of Youth 
and the afternoon was devoted to 
special problems such as Unemploy
ment Insurance, Peace and Freedom, 
etc., etc. In the evening, there was 
a dance at the Fort Wayne Hotel 
Ballroom. During the dance it was 
announced that the drug store down
stairs was not serving soda to the 
negro delegates. Another announce
ment was made that it was charging 
Negro delegates double prices. Im
mediately, there was a grand rush 
to the door and a mass picket line 
was formed. The drug store was 
forced to close its doors for the day.•

In the Morning, Sunday, the Cre
dentials Committee gave its report 
of the delegates and the form of or
ganization was discussed. The or
ganization committee reported for 
the formation of a National Council 
of the American Youth Congress and . 
it was agreed upon after much dis
cussion. Following this, the Declar
ation of the Rights of Youth had its 
final reading and was adopted by a 
rising vote. The rest of the resolu
tions were adopted and a broad 
committee was elected for the Na
tional Council. Then Waldo McNutt 
gave his summary.

On the whole, the Second Ameri
can Youth Congress was the finest 
gathering >of young people that ever 
was seen. Every delegate was under 
thirty years of age^ and how con
cisely and concretely they discussed 
their problems! It was their future 
which they were taking into their 
hands. It was theirs only as much 
as it was the future of the whole 
country.

The Congress ended enthusiastical
ly. To give the entire complete story 
in one issue would take up too much 
space, and the Laisve Youth Section 
invites young people who were dele
gates to write up the different as
pects of the Congress, character of 
resolutions, etc., in subsequent is-
sues.

Book Review

The German boy in the back of 
now he is being prepared for the 
smiling in anticipation.

the room wah born in 1914, 
next slaughter by Nazi army

just as one war tyroke out, and 
doctors. The military chiefs are

THE FIRST 5 YEAR PLAN, 
304 pages, $1.50.

Undoubtedly the best and most 
authoritative guide to the results of 
the giant five year plan which change 
ed the face "of Russia is the summary 
of the fulfilment of the First Five 
Year Plan for the developement of 
the National Ecoonomy of the U.S. 
S.R.

Based upon final statistics gather
ed by leading government bodies, 
the volume constitutes an authori
tative survey of every branch of in
dustry—'agriculture, transport, elec
trification, fuel, iron and steel, etc. 
What more complete guide to the 
vąst resource^ which socialism is 
harnessing for the use of the - jeo- 
ple? Order now!

I
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Along the Sport Front

into its

for Fri
ll X yorir

In freedom we’re born, and, like sons of the brave 
We’ll never surrender, 
Būt swear to defend her, 
And scorn to survive if unable to save.

support of our laws 
serve we disdain, 

pain.

There’s ho knowing where this opposition will stop;
Some say—there’s no cure but a capital chop;
And that I believę’e. each American’s wish,
Since you’ve drench’d them with tea, and depriv’d them of fish,

“What a court hath old England, of folly and sin
Spite of Chatham and Camden, Barre, Burke, Wilkes and Glyn! 
Not content with the game act they tax fish and sea, 
And America drench with hot water and tea.

“Come shake your dull noddles, ye pumpkins, and bawl, 
And own you are mad at fair Liberty’s call 
No scandalous conduct can add to your shame, 
Condemned to dishonor, inherit the fame.

cient ,Work which they did in the 
preparations for the congress and 
housing the .delegates. The whole 
youth movement is proud of the fact 
that the youth lead all the work. 
Adele Vasil, the secretary of the 
Cleveland Lithuanian Youth Council 
was also the secretary of the pre
parations committee. She worked 
very hard as did many, others, in
cluding adults. A hearty thanks to 
them from all the delegates!

“Come join hand in hand, brave Americans all 
And rouse your bold hearts at fair Liberty's <-»

All ages shall speak with amaze and applause 
Or the courage we’ll show in 
To die we can bear,—but to 
For shame is to freedom more dreadful than 

Ip Freedom we’re born, etc.”

, Soon after .the “Liberty Song” wias printed, a parody appeared (surely, 
the spirit of Hearst!): i

The session ended with great en
thusiasm and the ’'delegates imme
diately contributed over $200.00 for 
the fund to send the delegates. 
Counting the amount which came 
in with the greetings, there was over 
$600.00 collected in all for the fund.

Note of Appreciation
The local committee which worked 

to prepare the congress must be

teams wilt again 
thus get the 
Teams that claim 
will have to wait for ledgue comp
leted. Teams that claim forfeit 
games will have to walit for com
munication about the matter as there 
are many matters to go over con
cerning this. So, New Britain, keep 
your shirt on and we’ll get you 
straightened out. It would be much 
easier if all the teams would adhere 
to the new schedule and disregard 
the old

Or stain with dishonor America’s name

erent poem than the English verses wit
John Dickinson of Delaware is generally credited with being the author 

of the first patriotic song composed in America. His “Liberty Song” was 
published in the Boston Gazette in 1768, part of which is, as follows:

Cleve. Congress Adopts 
Plan for United Front

(Continued from page 2) 
Congress in Kaunas which is being 
called by fascists there. Our dele
gation is going there to fight 
against fascism for the civil liber
ties of the masses of Lithuanian peo
ple.

This delegation is composed of the 
following: F. Abek and Kieliene of 
Chicago, J. Mažeika of Cleveland, 
and Johnnie Orman of Brooklyn, N.

of giving up the fight for better 
conditions for the workers right 
here in America. She was success
ful in working her way into the com
pany union in her shop to the posi
tion of financial secretary. This un
just treatment which many a mili
tant worker has felt has not damp
ened her ardor one bit.

Aldona Kazokyte from Philadel
phia greeted me with a warm “hel
lo.” Al, who is a member of the 
National LDS Youth Committee is 
an excellent worker and has success
fully organized a group of youth 
just outside of Philadelphia. We 
discussed the Nat. Youth Committee’s 
work and received many valuable 
criticism’s from her.

Comrade Kaškiaučius, well known 
and loved by the youth, consented 
t<> take a group picture with his 
comrade. We managed to get Amelia 
Yeskevich into the picture, too. Her 
untiring efforts in the educational 
field prepared the first youth train
ing schools.

We passed and greeted many other 
active comrades while walking to the 
dance hall where the musical pro
gram was to be held. There was 
Johnny .Stasiulis, From Elizabeth, 
Aldona White from New Haven and 
scores of other comrades too numer
ous to mention. One thing was de- 
finately noticeable at the picnic and 
that was the unusual large attendance 
of youth. Among the workers who 
sold beer, sandwiches, and other items 
was noticed the numerous young

By BEN MEDLEY
The Laisve picnic is over, and I 

Wearily brought myself back to New 
Haven more fully informed about 
the activity of the .National Sports 
Committee in Brooklyn and the act
ivity of the other committees. I am 
more concerned here about the dist
rict sport committees as there is 
much our district has to know about 
the -developments of the National 
tournament.

If there was ą district that worked 
for a successful tournament, it was 
burs. This year the Connecticut dis
trict has been able to 
league many youth who are entirely 
foreign to our movement.
What is the Matter With the

N.Y.-NJ. Districts?
I understand that Charlie Kwarren 

worked his hardest trying to get. 
leagues organized here, but what’s 
the matter with those teams that 
have completed such a successful bas
ketball season? You could have 
continued the splendid work and 
kept right oh going into the base
ball season. t When I was told that; 
teams couldn’t be’ organized for 
baseball, I just couldn’t believe it, 
because these two districts go for 
sports in a big way.
Connecticut Teams to Start

flaying Again
After a. few weeks layoff, thq 

resume play and 
league completed, 

foręfąit games

In Freedom We’re born, and in Freedom we’ll live;
Our purses are ready,
Steady, friends, steady,
Not as slaves, but as freemen our money we’ll give

Our worthy forefathers—let’s give them a cheer— 
To climates unknown did courageously steer; 
Thro’ oceans to desert, foi* freedom they came, 
And, Dying, bequeath’d ųs tkėir freedom and fame.

In Freedom we’re born, <etc.

Meeting Friends At I 
The “Laisyįe” Picnic

By Bertha Fulton

Laisvės picnic! To us that picnic 
meant that we would meet many 
friends from various cities and enjoy 
their company for an all too brief 
day, and perhaps make new friends.

It was quite late in the afternoon 
before the Ulmer Park started fill
ing rapidly. With our pride and 
joy— a beautiful new kodak—we 
sauntered around looking for famil- 
liar faces.

The first group we bumped • into 
was from Paterson, N. J. headed by 
Adele Bimba, whose writings are 
very popular and who is well known 
for her work in the LDS youth 
branch. She looked very lovely in 
a new pastel colored dress. The 
young fellows and girls with her 
were a very jolly group, laughing 
and cracking jokes all the time. 
Later we got together and took pic
tures.

In the dance hall whom did we 
meet but Ben Medley, active youth 
leader from the district of all dis
tricts, Connecticut. With him were 
Johnnie Latvis, well known chorus 
leader of New Haven, and Eddie 
from New Britain with Aldona Tho
mas. Last but not least our Nation
al figure, Clem Strauss, musician, 
chorus leader, speaker organizer anti 
“philosopher” made his appearance. 
We took pictures which included this 
Conn, group with the addition of 
Helen Yeskevich, national secretary 
of the LDS, and smiling Aldona Or
man (Kairys to you.) The snapshot 
was taken in front of the shiny 
roadster that Ben recently acquired. 
After they plastered themselves in 
front of the car in various poses 
there wasn’t much to be seen of the 
little car.

Walking into the dance hall again 
we noticed a very familiar face, 
with high brow, wavy hair and glass
es. Could it be.... but no it couldn’t! 
Yes, it was, none other than Waltei* 
Stanchus from Easton, Pa. You’ve 
all read his short stories in the 
Laisve Youth Section. He was much 
taller, broader and older looking 
thah the youngster we knew two 
years ago. He smiled gehėrously at 
our remarks and started to give a 
bird’s eye view of his activities 
and the situation of the youth 
branch. He didn’t paint a very hap
py picture but we’re sure that he 
will do his best to overcome certain 
difficulties which exist in his organi
zation. . , . „

The laughing exclamaitions of a 
gay voice sounded a familiar note 
to out ears as we turned to behold, 
Jeanette (Pepper) Krūtis. She was 
telling how she lost her job through 
her union activities. How the bosses 
called her an alien and told her, “Go 
back to Russia where you came 
from!” Pepper, who was born and

Let tyrants and minions presume to despise, * .
Encroach on our rights, and make freedom their prize: 
The fruits of their rapine they never shall keep! 
Tho’ vengeance may nod, yet how short is her sleep!

• In freedom we’re borh, etc, ’ '

Not, the glitter of arms, nor the dread of a fray, 
Could make us submit to their chains for a day; 
Withheld by affection, on Britons we call,— 
Prevent the fierce conflict which threatens your fall!

In freedom we’re born, etc.”

In the years that followed, England bitterly oppressed the Colonies by 
her various acts and taxes. Such action was gradually leading to the in
evitable struggle, and March 1770 saw the Boston Massacre. Then, the 
Boston Tea Party occurred in December in 1773, and soon a number of 
songs were devoted to the subject of tea— “The Taxed Tea,” “Virginia Ban
ishing. Tea,” and “The Blasted Herb.”

Early in 1775 the British Parliament rejectetd the petition of itfe .Colon
ies, and declared that a state of rebellion existed in America, As yet there 
was officially no thought of independence from England, but a number of 
poets made no attempt to hide such possibilities. Here iš a song written 
in 1775:

In folly you’re born, arid in folly you’ll live, 
To madness still ready, .
Arid stupidly steady,
Not as men, but as monkeys, the tokens you give.”

The patriots were ready with a rejoinder to this tory taunt, and “The 
Parody T’arodised,” or the “Massachusetts Liberty-Song”, was published not 
only in America, but appeared in Lo'ndon:

“Come swallow your bumpers, ye tories, and roar, 
That the sons of fair Freedom are hamper’d once more; 
But know that no cut-throats oųr spirit can tame, 
Nor a host of oppressors shall smother the flame.
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on these 
matters before Sunday’s game.

PHILA. LYROS CHORUS
The chorus held its monthly meet

ing last . Monday. It was conducted 
iri. an orderly fashion by our chair
man, (what a man) Anthony Pptas.

We .decided to have an exursion 
to Wildwood,,on Jiily.21st. (Hope 
it doesn’t rain). All those interest
ed please attend a special meeting 
which ,the ^chorus has,, called for Fri
day, July 19th. . J
friends so that We Can have a big
ger and better outing.........

Thera is to be an . outing given by 
■■ , „5 , , . , (7 .v,,.-. ..... .. the ILD ai.Buifhiolme Park. Our

The fighting spirit of the revolutionary ’70s! It is splendidly reflected ' chorus is invited to attend. So, girls, 
in. plenty of songs written during this period, jiTnm spirit..won, and after'put on your shorts and come out 
the revolution the national anthem “Gėd King” adapted new words, tol have a good time. Fellows, bring

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

---------------------------------BY LILLIAN SHELLEY________________  .
(Continued from last week) - .

Perhaps there are no recorded poems 'of pre-revolutionary period in 
America. However, before going with twentieth century poėts, it would be 
well to note here, that much of the verse imported here frorii England was 
frorii time to time changed and adapted to conditions here. This is most 
clearly rioted in some of the ballads and folk-tunes. For awhile the col
onists expressed their loyalty to England, according to some dialogues and 
odes written and set to music by Francis Hopkinson.

, In 1765 references are to be found to the colonies’ resentment of their 
treatment by England. One of the earliest was a ballad called “Ariierican 
Taxation,” written soon after the ship Edward arrived in .New York bear
ing news of the Stamp Act. In 1767, the year of the Townsend Acts, which 
laid duties on important commodities for the support of a British army 
ifi America, and of the law suspending the New York Assembly, an ano
nymous poet contributed to the Gentlemari’s Magazine a poem entitled 
“The World Turned Upside Down,” or “The Old Woman Taught Wisdom”, 
intended as “an humble attempt to reconcile the parent and her children!, 
marU hxr Q -4 an(Į ^gj. Colonies,” an entirely diff-

;h the same title.

ZU
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MEETING FRIENDS AT 
THE “LAISVE” PICNIC

CHICAGO WILL ENTER 
TEAMS INTO TOURNEY

TRADE UNIONS AND YOUTH 
ORGS. HJT FOR PROGRAM

large
circle

La

JOKES

well

Whatever opposition

yourS 
know

square shooter wins a 
of friends.

have
Mid-

This Sunday, July 14th, the Aido ! 
Chorus will participate in the pro- 
gram of the United Workers picnic.

Hello, everyone. Did you miss 
us? And how are all thoses and 
thems ?

Practice Makes Perfect
Father: “That young/man of 

stays very late. Doesn’t he 
how to say goodnight?”

Daughter: “Oh, yes, dad; better 
than any other boy I ever knew.”

---- for the broadening of 
the united front for real unemploy
ment insurance and relief, and shows 
that the ultimate solution of the 
problem of unemployment and mis
ery can be realized only by a Social
ist society, established through So
viet power.

fin couronne 1’oeuvre____
Vee-ola.

quiet they would have to leave and 
get their money back.

Half-way through the principal 
film Ikey turned to Rachel and whis
pered, “Veil, vot do you tink of it?”

“Rotten”, replied Rachel.
“Yes”, answered Ikey. “Pinch de 

baby”.

(Continued from page 3) 
comrades from Brooklyn, who sacri
ficed dancing and some pleasure to 
aid the Laisve in its yearly picnic. 
Tony Balčiūnas, handicapped with 
sore feet worked steadily from the 
very beginning to the end of the 
picnic. He certainly carried the 
spirit of Laisve and yelled himself 
hoarse with his “Karšti šunys ir ka- 
liukės”.

Milda Krance, Helen Kaunas, Vete 
Zablackas, Charles Young, Aida Kai
rys and others worked like troupers 
to put over the picnic in a big way. 
Even Adele Pakali and her lovely 
baby did their share.

We saw Fiore, a steady contribu
tor to the Laisve Youth Section, who 
enjoyed herself fully.

The choruses from Brooklyn, Eli
zabeth, Newark, Great Neck, and 
Waterbury outdid themselves in their 
renditions of new and old workers’ 
songs.

Especially prominent was the Eli
zabeth girls’ sextette which not only 
sang well but presented a’ colorful 
appearance in attractive white and 
red uniforms. )

Comrade Mizara greeted the work
ers present in the name of the daily 
Lithuanian workingclass paper, Lai
sve, and was awarded with enthus
iastic applause from the youths and 
adults who crowded the hall.

From Chicago we had comrade 
Abekas, from the editorial staff of 
the Vilnis. He is a delegate to the 
Kaunas Congress and he dwelt main
ly upon the workers’ problems and 
the delegation’s duty at the Congress.

The rest of the evening was lost 
in dancing, eating and drinking. In 
every way this year’s Laisve’s picnic 
was a tremendous success.

CONFIDENTIAL NOTES 
ABOUT ELIZABETH, N. J. 

_________ . ■ e

“Pepper” is always in hot water. 
The latest is dismissal from her fac
tory for union activities.

oOo
The town was unusually quiet with 

the departure of Johnnie S., Kay A., 
Bertha M., and Skairis for the con
ference in Cleveland.

o O o
"Expressions of woe were embedded 

on the faces of the Vanguards L.D.S. 
members, when Chappy left our fair 
city for Baltimore, Md. This is a 
good chance for Baltimore to catch 
a swell L.D.S. member.

o O o
The ranks of the Bangos Chorus 

were swelled ^with the addition of 
Helen Dweyerpnd Tony Bfadrecki (a 
swell embalmer). This is’ a warn
ing now, to the members that are 
dead in chorus activities.

o O o
The chorus now contains seven 

members of the Paciunas’ family 
and two more are waiting to grow 
up. Sort of a family affair.

oOo
Truck loads of gardenias to the 

Bangos Girls Red Star Sextette for 
the good work they are doing. Keep 
it up, you’ll beat them all. 

o O o
A beautiful sun shone on an empty 

lot near. the clubhouse with the 
Vanguard girls running and catch
ing a softball—trying to pull up x_________ _____ ____ ___
stockings and adjust shapless gym | many will take advantage ofa the 
suits...Jean yelling blue murder as fact that Italy’s hands are tied in 
the ball socks her in the face....Con- Africa, to carry out further aggres- 
nie and Helen R. gigglihg to their sion—possibly with the support of 
hearts content....Charlotte waddling Japan. This threatens that the mid- 
after the ball with Helen L. flat European question (Austria) will be 
on her face. Stephanie’s knees brought forward. France, and es- 
bumping each other....Pepper com- pecially England, support Italy in its 
plaining she can’t seem to bat the strivings towards expansion in Afri- 
ball, but just an excuse for her lousy -ca so as to hinder her strivings to- 
(oops!) aim.... Pitsy and Biddy fly- wards expansion in middle and south
ing from base to base with the great- ern Europe. Whatever opposition 
est of ease. . England may have evidenced to Mus-

Ah—the makings of ąn ideal soft- solini’s designs against Ethiopia* 
ball team, but, alas it is only a was motivated solely by her fears 
dream. . Į for her own interests in East Africa.

One who see nothing, J The recent visit of the British di
knows nothing, j plomat, Eden, to Rome has revealed 
but says plenty. | British imperialism’s full endorsement 

of the Italian move against Ethiopia. 
As the New York Times Rome Cor
respondent writes in the June 27 
issues of that paper:

“Anthony Eden, British Minis
ter for League' of Nations Affairs, 
left for Paris at noon today, leav
ing with Italians not only warm 
feeling of friendship and regard

p. 4 r' t* •V?'.

administration proposes 
up government control of 
and youth centers. We re- 
this attempt to establish an 
government youth movement 
of the Roosevelt plan to re

(Continued from Page Onę) 

program announced by the Roose
velt adminstration....

“We are also alarmed to note 
that as part of this program the 
Roosevelt 
to set 
student 
pudiate 
official 
as part 
giment and militarize the youth...”
Y.PS.L. and Y.C.L. Condemn Youth 

Administration
In statements issued by the Young 

Peoples Socialist League and the 
Young Communist League, both of 
these youth organizations condemn
ed the National Youth Administra
tion very sharply. The National Ex
ecutive Committee of the Y.C.L says 
in part:

“It is clear that the National , 
Youth Administration is being set 
up by Roosevelt as a further step 
in his program of working to co
ordinate the various youth organi
zations on the basis of support for 
his policies of preparation for war, 
wage cutting and an attack against 
the masses...”

BITS OF NEwis ABOUT THE 
WORCESTER AIDO CHORUS

First, lest we forget, we must 
congratulate Johnnie Orman, the 
hicky fellow. We’ll be on. needles 
and pins waiting for your-return to 
tell us about your grand visit to the 
U.S.S.R.

THE STAGE IS SET FOR FASCIST ITALY’S IMPERIALIST 
ADVENTURES INTO ETHIOPIA-

1. The mobilization of the Italian 
army against Ethiopia and the be
ginning of the transport of this ar
my, and also of detachments of fas
cist militia into Africa shows that 
there is danger of an outburst of 
colonial w!ar on a considerable scale, 
which, owing to the instability of the 
world political situation, may lead 
to further warlike complications, to 
a new big wah It is now openly 
conceded that the war in Ethiopia 
will break out by October, when thie 
rainy season will be at an end. In 
spite of the fact that England and 
France have evidently given Italy 
their consent to this war, the danger 
arises from this military adventure 
of imperialist Italy that fascist Ger-

At the “Laisve” picnic in Maynard 
on July 4th, all the Mass. ALPMS 
choruses sang under the direction of 
Billy Patrick. We weren’t so good 
and we weren’t so bad, so it’s worth 
giving a secnd thought.

Are you listenin’? ‘Cause here’s 
a tip: Great plans are being made 
for Aido Chorus’ picnic, scheduled 
for July 27th. Need I say more? 
You’ve been here before__ __ why
not come over again ?_.. for a swim, 
a dance, and, of course, romance.

Sometime ago somebody men
tioned the fact that the biggest room 
in the world was the room for im
provement, but now someone de
clares that the room for argument 
has that distinction.

It Was
Salesman (showing customer some 

sport stockings): “Just, the thing for 
you. • Worth double the money. La
test pattern, fast colors, hole-proof, 
won’t shrink, and it’s a good yam.”

Customer (politely): “Very 
told, too.”

for him personally, but also keen 
satisfaction* with the. results of 
his mission.

“As a result of his discussions 
with Premier Mussolini the Ital
ian public is convinced now that 
Great Britain opposes Signor Mus
solini’s East African plans only 
because she has some interests of 
her own to defend there. Ital
ians believe, therefore, that Bri
tain’s hostility will vanish— or at 
least be Tess acute—now that she 
has received assurance hat none 
of those interests will be accept
ed.”

A factor which hinders the war 
plans of Italian imperialism is> the 
circumstances that the latter realizes 
that in Africa its hands will be tied. 
In Italy itself, the growing intensity 
in connection with the new plunder
ings of wages—the introduction of 
the 40-hour week without mainten
ance of former wages—accelerates 
matters. The development of the 
situation in Ethiopia and in Italy it
self, like the whole course of diplo
matic negotiations, is a typical ex
ample of driving towards imperial
ist war.

2. A war conducted by Italy, the 
imperialism of which country under
the fascist regime of Mussolini is ' ers or groups of Powers.
still more of a robber character] In spite of this, the task of the 
than formerly, is undoubtedly an im- international proletariat is to sup- 
perialist colonial war of plunder, not 
only directed against the Ethiopian 
people, but also against the vital 
interests of the Italian people. This 
war contains in itself the direct dan
ger that it may turn into an im
perialist war on a considerable scale.

The Italian war against Ethiopia i
aims at colonial plunder, the con- parations and the developments of 
quering of another country and the the war in the press and in oral agi- 
imperialist oppression of other na- tat ion; the exposure of the position 
tions, but at the same time, owing of the American government towards 
to the increasing internal political the Italian war.
difficulies for fascism, it serves the (Continued next week)

As far as the midwest iš con
cerned, very little organizational 
work is going on. That is, many of 
the leading comrades are either 
tired of it or ihey don’t care whe
ther the organization . gains in 
strength. We must understand the 
fact that if the leading comrades 
don’t do what they are supposed to 
do, how. can we expect others to do 
it. The sport movement in the Chi
cago area is particularly the most 
inactive part of the youth move
ment in Chicago. For instance a 
team should have been contacted but 
there wasn’t anything done about it. 
NO. Has the Chicago teams done 
anything about the national tourna
ment? NO. - By the way Chicago 
will enter at least three teams in 
this national tourney even if we 
to get teams that are not in the 
west league.

The Midwest Lithuanian Yoiith 
Committee will send its delegates to 
the various local mass meetings. 
These speakers will be Chester Kent, 
Isabel Pozer, and Walter Pozer. 
Chester Kent will be in charge of 
the youth speakers. Therefore, if 
any organization wants a youth 
speaker it will have to get in touch 
with Chester Kent. The Midwest 
Youth Committee will have its train
ing school and the final plans for 
the school are being discussed now. 
War and Fascism will be particul- 

1 arly studied at the training school.
IA city-wide tennis tournament will 
1 soon be started in the Chicago area.
1 Therefore, if anyone is interested in 
I this sort of sport—they can get 
more information, by writing to the 
tennis manager—3116 So. Halsted 
St., Chicago.

Į The picnic held at St. Charles, Ill., 
was a great success for the St. 
Charles Youth branch and the Mid
west Youth Committe. The Manq- i
uette Monarchs are getting their 
sweaters and everything is just 
going along swell except that the 
Chicago comrades must learn how to 
correct their mistakes in the sport 
field and in anything else they un
dertake.

I Chicago Vjsitor
I To “Laisve.”

latter as a manoeuvre disracting ' at
tention.

3. The war of Ethiopia against 
Italian imperialism must be regard
ed as a national (Liberation) war, 
although Japan is attempting to util
ize it for its imperialist aims. The 
international proletariat must esti
mate it as a just war, as a national 
defensive war, and must act in a cor
responding manner. But, however, 
this does not mean that we express 
ourselves as supporting the Ethio
pian government. Our attitude to 
this war corresponds to the following 
principle of Camrade Stalin:

“The revolutionary character of 
the national movement under cir
cumstances of imperialist, oppres
sion does not obligatorily presup
pose that there are proletarian 
elements in the movement, that 
there is a revolutionary or re
publican program, that the move
ment has a democratic basis.* 
(Problems of Leninism—“The Na
tional Question.”)

The fact that the ruling social or
der in Ethiopia is closely connected 
with Japanese imperialism increases 
the danger that war between Ethio* 
pia and Italy may take the form of 
an imperialist war between two Pow- 

port the emancipation struggle of . 
Ethiopia against Italian imperialism, 
which does not mean support for the 
feudal-monarchist regime now ruling 
Ethiopia. The following tasks arise 
primarily for the American proleta
riat in this situation:

a) The exposure of the war pre-
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ČIGONŲ AUŠRA
Angliakasių Vadas J. 
L. Lewis Uolus Baronų 

Tarnas(Tąsa)
Zurovas prisįminė savo sapną, bet sap

nas greitai išsisklaidė—aplinkui žaliavo 
raudonarmiečių mundieros, baltavo, mir
gėjo traukiančios armijos ir darbininkų 
kolonos, dundėjo traktoriai, traukianti 
paskui save galingas, juodomis gerklėmis 
kanuolės,7"raitas milicijos būrys stovėjo 
prie tilto,—ir kokis čia gali lysti sapnas! 
Sčrule jau augštai pakilo, j oš spinduliai 
atsimušė į žvilgančias metalines dalis, o 
štai, tartum susitarę, iš visų pusių už
griovė kariniai benai... Orkestrus nus
tojo griežę, kareiviai išlipo iš automobi
lių ir prie jų susirikiavo.

—Sovietų valdžios narys!—tarė Zuro- 
vui skyriaus vadas ir kartu davė koman
da: “Ramiai!”—Valdžios narys eina, dė
vįs pilką kepuraitę... *

Zurovas įtempė akis. Iš dešinės ėjo 
augštas žmogus,—tas, apie kurį kalbėjo 
skyriaus vadas. Sustojęs ties viduriu ei
lės jis pasveikino kovotojus, vėliaus rau
donarmiečiai Sekė paskui jį kartodami 
prisieką, kartu su jais ir Zurovas, kaipo 
naujas raudonarmietis: e

4 —Aš pasižadu,—pakartojo Zurovas
tardamas retai žodžius,—pagal pirmą pa
šaukimą darbininkų—valstiečių valdžios 
išstoti apgynimui Sąjungos Sovietų So
cialistinių Respublikų nuo kiekvieno pa
vojaus ir pasikęsinimo iš visų jos priešų , 
puses, kovoje už Sąjungą Sovietų Socia
listinių Respublikų, už socializmo per
galę ir žmonijos broliškumą nesigailėsiu 
savo jėgų ir gyvenimo...

Prisieką baigta. Valdžios narys apėjo 
kitoje pusėje raudonarmiečių eilės. Grei
tai ir ten žaliomis uniformomis apsivilkę 
kovotojai sudrebino padangę galingu 
“Ura!”, ir vėl griežė orkestrai, gražiai 
išsitiesęs bataliono vadas davė komandą:

—Į automobilius!... Sėskite!
Aikštė tuštėjo. Ant tilto buvo prisirin

kę žingeidautojų. Jie lydėjo akimis armi-
* jos mašinas, kurios gražioj tvarkoj rie

dėjo verždamosis į Urickio aikštę. <
Paskui ilgoji tribūna. Ten stovinti žmo

nės kėlė rankas, mosavo kepurėmis. Ten 
stovėjo tankiai susikimšę, tartum patro
nai šautuvo magazine, ir tiktai kelis da
lykus Zurovas spėjo pastebėti ir palaiky
ti atmintyje: smarkus pasisukimas nedi
delio, diktoko žmogaus, kuris karštai pa
radą sveikino,—tai buvo d. Kirovas; sau
su veidu pilietis, stovintis pačiame kraš
te tribūnos, kepurė, kaip Žieminio palo- 
ciaus stogas. “Tas panašus į čigoną,— 
mąstė Zurovas, kada jis pažvelgė į 'jį,— 
gal ir ištikro čigonas. Gal ir jis valdžios 
narys.”

Sausas nusišypsojo*ir gražiai išsitiesė...
Raudonarmiečiai grįžo į kareivines 

aplinkiniais keliais. Jiems rodė miestą, 
naujus fabrikus, naujas dirbtuves, Nevos

* upę, naujus namus, išbūdavotus antroje 
Sovietų žemės sostinėje, Mokslo akade
miją, sporto stadijonus, vaikų namus ir 
kada prie Tučkovo tilto Zurovas atsisuko 
atgal, tai jis pamatė be galo ilgą eilę 
karo automobilių, pilnutėlių raudonar
miečiais, pravažiavusių, kaip ir Zurovas, 
tą aikštę, kur ant tribūnos—prie pat 
krašto—stovėjo žmogus panašus į čigoną.

XIV į
Pirmoji Gegužes Zurovo mintyje pali

ko neišnaikinamą atmintį. Sunku pasa- 
. kyti, kas į jį daugiausiai paveikė: ar gar

bingas Pirmos Gegužės apvaikščiojimas, 
kietai rišantis jį su visų tautų proletaria
tu, ai* tą galinga karo technika, ar Le
nino miestas, kuris su kiekviena diena 
keičia savo išvaizdą į gerąją pusę, o gal 

> būt viskas paėmus į daiktą, o tas žmo
gus, kuris buvo ant tribūnos, apsivilkęs 
kailio drąbužiais ir atstovaujantis čigonų 
tautą—viską apvainikavo. Zurovas sten
gėsi save, įtikinti, ir žinoma įtikino,— 
kad tai buvo tikrai čigonas, Soyietų val
džios narys, atstovaujantis Sovietų val
džioje čigonus. Taip ir tikrumoje, argi 
tai tas negalėjo būti? Argi Sovietų šaly
je, kur nėra nei pirmiausios, nei paskiau
sios tautos, kur visi lygūs, argi čigonas 
negalėjo būti nariu Sovietų Centrąlinio 
Komiteto? Taip, jis galėjo ir gali bųti. 
Jis galėjo, kaip manė Zurovas, ateiti bi

le laiku, kada tiktai yra reikalas, pas 
pati Michailą Ivanovičą Kalininą ir daryt 
jam pranešimą apie čigonų tautos reika
lus. Reikalingos čigonams fnokyklos, ži
nojimas apie Ispaniją, knygos, kolekty
viai žemės ūkiai, traktoriai, judžiai su 
šarvuočiu “Potiomkin,” kad čigonai ma
tytų, kaip caro valdžia su buržuazija sa
vo jūreivius maitino sukirmijusia mėsa, 
reikia darbininkams vietos fabrikuose, 
kasyklose, reikalingi namai vieton suply- 

’ susiu- čigoniškų šėtrų, jis ateina ir sako 
Kalininui tą viską.

Zurovas dabar juokės patsai iš savęs, 
teisingiau—iš to Zurovo, kuris pusė metų 
laiko atgal atėjo į Raudonąją Armiją, 
kad kariauti su rumunais už kokią tai 
merginą, jei ir gražią, bet žioplą, paliku
sią tą šalį, kuri tapo ir čigonų tautos tė
vynė.

Didžiai paveikė į jį Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimas. Zurovas—raudonarmie
tis. Jis prisiekė teisingai tarnauti darbi
ninkų ir valstiečių valdžiai. Taip. Jis ge
rai pamena, išimtinai, Sovietų Sąjun
gos Apsigynimo Komisaro drg. Vorošilo- 
vo pareiškimą: ■*-
4>«“Mūsų Raudonoji Armija galinga, pa
darysime ją dar daugiau galinga. Dar 
augščiau pakelkime politinį ir karinį ko
votojų prasilavinimą. Revoliucinis Kari
nis Sovietas Sovietų Sąjungos siunčia 
karščiausią pasveikinimą raudonarmie
čiams, darbininkams, kolektyviečiams 
Sovietų Sąjungoje ir karštą pasveikinimą 
viso pasaulio proletarams, sveikina Rau
donąją Armiją su proletarine švente— 
Pirmąją Gegužės, o jaunus kovotojus su 
priėmimu prisiekus...”

Prisiekos laikysis. O pasini, atitarna
vęs armijoje, Zurovas eis mokintis. Jis 
išpildys savo pažadus. Jis bus pavyzdin
gas iš pavyzdingiausių čigonų tautos ir 
grįš pas savo liaudį, kad jiems užimti po
litinio švietėjo vietą, kaip kuopoje uži
ma—Zubenko, ’ Eršovas, Dūlinąs, Liako- 
vas ir zvodo vadas Liašenovas.

Taip mąstydamas Zurovas įėjo į logerįf 
Pirmoji naktis miegojosi ’ neramiai. 

Jam vaizdavosi paradas, būk kas tai 
klausinėjo armijos perdėtinių, tai nu
traukdavo kas užsiklojimą, tai rodėsi, 
kad kulkasvaidžiai šaudo. Paryčiu užmi
go gerai,, bet pasigirdo kareivio sargo 
trimitas, raudonarmiečiai pasigriebę 
rankšluosčius, muilą ir skubinosi per pie
vą linkui pakalnėj smarkiai bėgančios 
upelės.

Dvi pirmosios dienos buvo praleistos 
įrengimui logerio, mat, po Pirmos Ge
gužės kareiviai apleido žiemos kareivines 
ir išėję į laukus apsistojo logeriu šatro
se. Degino šakas, liekanas, kad aplinkui 
apvalius, važinėjo vežimai, darė sargams 
pasislėpimus, kuriuos nudažė kelmų pa- 
vydalais, stovėjo sargai. O trečią dieną, 
iš pat ryto, netolimai prasidėjo šaudy
mas iš kulkasvaidžių, šautuvų, metimas 
granatų ir kiti karo užsiėmimai. Išbuda- 
vota tvoros, barjerai, apkasai ir kiti ka
ro painumai. Vadai a stovėjo savo vieto
se. Vadai tankiai raiti ant savo “Vach- 
nakų,’ ‘Somsonų’, ‘Gulbių,’ ‘Audrų’— 
taip vadino arklius, greitai jodinėjo dul
kių debesiuose. Kardininkai mokinosi ka
poti, šuoliais bėgti, šliaužti, šturmuoti.

Šaudyme, lankstyme, užsiėmime, anks
tyvais atsikėlimais pagal signalą, prieš 
saulės spindulius, ant vėjo, maudydamie- 
si ir kitokiais bandymais—per keturis 
mėnesius laiko raudonarmiečiai lavinosi 
ginti savo tėvynę. Dabar Zurovas vos 
surasdavo liuoso laiko kitkuo užsiimti, 
kaip kariniu prisirengimu. Ir liuosas va
landas, kurių taip mažai buvo, kada kiti 
raudonarmiečiai ėjo į gelžkelio stotį su
sitikti merginas, vaikštinėjo paupiu, gi
rioje, tat jis sėdėjo savo logeryje ir su 
didele energija mokinosi rašliavos, skait- 
liavimo; perrašinėjo dainas. O paryčiu su 
visa kuopa eidavo į laukus, tankiai į gi
rią, kur lauko karštį pakeisdavo girios 
vėsumas, medžių šlamėjimas, didelės krū
vos skruzdžių suneštų spyglių, stori ir 
dideli medžiai, kur dar nepratę raudon
armiečiai vaikštinėti girioje bijojo pasi
mesti ir vieni nuo kitų nenorėjo atsilikti.

< {Daugiau bus)

Visiems jau yra žinoma, 
kad nežmoniškai išnaudojamų 
požeminių vergų, angliakasių 
streikas Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoj buvo priėjęs tris 
sykius prie išnaudotojų durų, 
bet visus sykius begėdiškai 
buvo nugrąžintas atgal per šių 
vergų vadą John L. Lewisa.

Pasibaigus kontraktui su 
bal. 1 d., mirusios NRA carui 
Richbergui “pameldus” pra
tęsti streiko skelbimo laiką iki 
birž. 16 d., Lewis nužemintai 
sutiko, paaiškindamas anglia
kasiams ir visuomenei, kad ne
są galima priešintis, nes val
džia “įsikišo” ir to “meldžia.” 
Tą įvykį Lewis perstatė angį, 
didžiu laimėjimu, nes tuo lai
kotarpiu arba NRA likimas 
būsiąs išpręstas arba projek
tuojamas Guffey bilius liksiąs 
įstatymu.

“Daug žadėjęs” dviejų ir 
pusės mėn. laikas nieko neda
vė/* bet abtulai, numarino taip 
mylimą Lewiso NRA, o laukia
mą su visomis keturiomis Guf
fey bilių jokiu būdu nepastatė 
ant kojų, čia ir vėl streikas 
baronams ant kulnų. Kaip iš 
kalno Lewis spėjo, taip ir įvy
ko. Lewis nujautė, kad iki 
birž. 16 d. Guffey bilius ne
bus įstatymu, tai jis angį, aiš
kino, kad gal kiti valdžios or
ganai įsikiš ir streikas, ir po 
ta diena, bus išvengtas. Atbė
gus birž. 16 d., akurat, viską 
galintis (del anglies baronų, o 
del angį, nieko) prez. Roose- 
veltas mirktelėjo akį ir Lewi- 
sas pratęsia laiką dar pusei 
mėnesio džiaugdamasis, kad, 
va, streikas išvengtas ir yra 
laiko ramiai’laukti Guffey bi- 
liaus nesmaugiant publikos ir 
nesikamuojant su streiku an
gliakasiams.

“Daug žadėjusio” pusė mė
nesio prabėgo, o bilius vis dar 
vystykluose, čia Lewis meta 
bėdą ant angį, neprietelių, ku
rie stengiasi bilių prilaikyti, o 
ne stumti pirmyn. Bet jis ne
pameta viltį ir užsitikrinęs, 
kad bilius liks įstatymu ir nu
veiks biliaus priešus ir, vis 
vien, angį, pusėje bus “perga
lė.” Tuo išrokavimu čia neėmė 
laiko darbo sekr.. Perkins tik 
pašnibždėjo Lewisui į ausį ir 
tas, su didelia ukvata, pratęsė 
taikos laiką dar vienam mėne
siui.

Taigi Lewisas žengė tris 
didelius žingsnius ir visus at
gal. Kodėl jis taip daro? .Ko
dėl jis taip angliak. perstato 
streiką saužudyste ir publikos 
t e r i o j i m u ? Kodėl būsimas 
Guffey įstatymas jam taip 
brangus ir viską jis jam au
koja trypdamas angliakasių 
reikalus? Atstakymas į šiuos- 
klausimus galima rasti jojo or
gane “Journal” ir laįks nuo 
laiko nugirdus baronų verkšle
nimą, kad jiems prisieiną “ka
put” su savo industrija.

štai birž. 17 d., įstatymo su
manytojas Guffey, nuėjęs į 
kongresinės Ways and Means! 
(išeities ir priemonių) komisi
jos posėdį verkšleno, kad, esą, 
reikalingas jo įstatymas del to, 
kad anglies industrija susmu
kus esanti del priežasties ne- 
lygumo kompeticijoj. Kad 
liuosai baronai galėtų lenkty
niuoti už milionus, tai reika
linga yra darbininkams nu
mušti algos. Numušus algas 
galima susilaukti streikų. Kad 
to išvengus, tai reikalinga įsta
tymas, kuris streikams užbėg
tų už akių. Ir štai kepamas 
įstatymas ir labai lėtai ir at- 
sargiai, iš baronų pusės taip, 
kad kaip liks jis tikrenybe, tai 
bus tikri angliakasiams rete
žiai, kuriais bus sukaustyti tie 
juodo deimanto požeminiai

vergai.
Delei liuosybės baronams už 

milionus, Tarptautinės Angį. 
Unijos vadas Lewisas todėl ir 
žengia žingsnis po žingsnio at
gal. Delei to jis savo organe 
piešia paveikslus geibstančias 
anglies industrijai. Delei to jis 
ir aukoja arti pusės miliono 
darbininkų Guffey įstatymui ir 
delei to jis streiką atidėlioja, 
kad baronai susikoncentruotų 
ir sukaustytų organizuotus Le
wiso pavaldinius.

Šie Lewiso aktai aiškiai ro
do jo išdavystę angliakasių 
baronams.

Angliakasiai, kuriems iš mū
sų dar širdis išmuša nors vie
ną pulsą per dieną ir turim 
dar nors vieną gyvą kraujo la
šą, turim tuomi susirūpinti. 
Turim stoti į kovą su tais 
draugais sykiu, kurie jau kau- 
jasi su baronais nepaisydami 
Lewiso patvarkymų.

Lewisas parodė aiškiai, kad 
jis kovos baronams neskelbs; 
jis parodė, kad jis pasirinko 

I pardavimo kelią ir juomi angį, 
tempti užsimojo. Tas mums 
yra pražūtimi ir mes turim nuo 
to atsisakyti. Mes turim im
tis savo vadovystės ir savo ke
liu traukti.

Mes turim visi sykiu sušuk
ti :

Šalin su baronų melais!
Šadlin su angį, varžančiais 

įstatymais!
Šalin su Lewisu ir visa jo 

pardavikiška šaika!
Požeminis.

Binghamton, N. Y.
Binghamtonas Vandenyje
Didelė dalis Binghamtono 

užlieta vandeniu ir daug, daug 
žmonių nukentėjo. Vieni nete
ko stubų, kiti rakandų ir dra
bužių'; daug yra ir tokių, ku
rie neteko visko ir paliko tik 
su tuo, ką turėjo užsivilkę.

Tarpe nųk entė jusiu yra 
daug ir lietuvių, kurie yra se
kanti: Juozas žvirblis, Beke- 
riai, Girniai, Breives, Zdane- 
vičiai, Kižiai, žemaičiai, Mi
kalajūnai, Gaidžiai, Vaicikau- 
skai ir daug dar pravardžių 
nebegaliu atsiminti.

Svetimtaučių ir gi daug, 
daug nukentėjo.

Tai šis tiktai mažas pavyz
dėlis to potyinio, bet jis yra 
daug didesnis ir skaudesnis, 
žuvo daug gyvasčių, d#aug su
žeista, apalpusių. Baisu pasa
kyti. t "

Šių žodžių rašytojas jau 
daugiau kaip 24 valandos ne
gali prie stubos prieiti.

Jeigu bus galima, tai para
šysiu daugiau.

“Laisves” Reporteris.

Baltimore, Md.
Baltimorės “Lietuvių Tary

bos” neišdegė šūvis, kuriuomi 
norėjo šauti delegatą į Pasau
linį Lietuvių Kongresą, kuris- 
įvyks Kaune. Liepos 2 dieną 
buvo, šaukiamas masinis mitin
gas Lietuvių Svetainėje viršmi- 
nėtu tikslu. Bet, deja, publikos 
atsilankė taip mažai, kad nedrį
so laikyti susirinkimą ir po ilgų 
pasikalbėjimų to vakaro tautiš
kas pirmininkas pareiškė, kad 
susirinkimas neįvyks delei ne
skaitlingos publikos. Girdi, iš 
tiek publikos nebus gąlima su
kelti $500 delei delegato kelio
nės ir nereiksią mokėt 8 dole
riai už svetainę, jeigu nębus mi
tingo. Liepė publikai eiti na
mo.

Vienas tautiškas šulas pagei
davo pradėtą darbą tęsti toliau,

.bet patys rengėjai pasipriešino 
delei trumpo laiko ir kad Bal
timorės visuomenė tam darbui 
neatjaučia, o mes keli, girdi, 
neišvengsime tokias sumas su
kelti. Tegul, sako, pasilieka 
kaip yra.

Kitas tautietis apgaijestavo, 
kad iš tokios skaitlingos kolo
nijos, kaip Baltimore, kur ran
dasi nuo 10 iki 12 tūkstančių 
lietuvių, negalima pasiųsti de
legato. Tai sarmata, sakė jis.

Taip, gerbiamieji, dabar tik 
pažįstate sarmatų, kaip visuo
menė pasitraukė nuo jūsų. Iki 
šiolei jūs visuomenę vedžiojote 
visokiais būdais ir nesisarmati- 
note. Bet ta visuomenė paga
linus pažino jus. Jūs dabar no
rėjote, kad visuomenė prisidėtų 
prie pasiuntimo tokio delegatę, 
kuris užgirtų Smetonos režimų, 
kuris pavertė Lietuvų į vienų 
didelį kalėjimų, kuriame kanki
na gerjausius Lietuvos kovoto
jus.

* K. M.

Worcester, Mass.
EKSTRA 

Pranešimas Worcesterio ir Jo 
Artimų Kolonijų Piknikų 

Mylėtojams
Ateinantį sekmadienį, liepos 

(July) 14, Olympia parko, 
Worcestery, įvyksta svarbus, 
didelis ir gražus piknikas, ku
rį rengia įvairios suvienytos 
darbininkų organizacijos Ko
munistų Partijos naudai.

Muzikalūs dalies programos 
išpildyme dalyvaus 3 chorai: 
Amerikos Darbininkų Choras,- 
Aido Choras ir garsusis Rusų 
Choras iš Bostono. Bus kelios 
piniginės dovanos. Taipgi vi
siems bus proga išgirst žymų 
darbininkų klasės kovotojų, 
veikėjų ir gabų kalbėtoja 
Fred Biedenkapp iš New Yor- 
ko.

Muzikos, sporto ir žaislų 
pradžia 12 vai. dienų.

K.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
• • • • • r

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks 14 d. liepos (July), 10:30 
vai. ryte, 29 Endicott St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
daug svarbių reikalų apsvarstyt. At- 
Į1*1——1—*

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell-^Dewey 5136
I Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

sisyeskite ir naujų narių.
Fin. Sekr. D. Lukienė.

(163-164)

CHESTER, PA.
Tarpt. Darbininkų Apsigynimo pik

nikas įvyks sekmadienį, 14 d. liepos 
ant Devonshire Farm, 15th ir High
land Ave. Piknikas prasidės 1-mą 
vai. po pietų. Užtai kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, galėsite links
mai dieną praleisti ir tuom pat kar
tu paremsite politinius kalinius. Tu
rėsime skanių valgių, gėrimų ir gera 
orkestrą šokiams.

T. D. A. Komisija.
(162-163)

HUDSON, MASS.
šešios draugijos bendrai rengia di

delį pikniką, kuris įvyks 14 d. lie
pos, 10 vai. ryto, palei Marlboro 
ežerą Fort Meadow, iš Marlboro pu-, 
sės, Inter-Colonial Hali. Turėsim 
skanių valgių, gėrimų, ir gera or
kestrą šokiams. Yra vieta ir mau
dytis. Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti.

Komisija.

AKRON, OHIO
ALDLD 15-to apskričio piknikas 

įvyks nedėlioj, 14 d. liepos, ant Ches
nut Beach, Park. Nežiūrint, ar snigs 
ar lis, visi traukiame į apskričio pik
niką. Į pikniką suvažiuos viso aps
kričio A.L.D.L.D. nariai. Akroniečiai 
yra gerai žinomi kaipo geri priėmė
jai svečių.

KELRODIS: Iš Clevelando važiuo
kite route 14 iki Northfield; iš ten 
imkite route 91, iki Talmadge, ten 
imkite route 18 j Youngstown, va
žiuokite 5 mylias iki Brimfield, nuo 
route 43 pavažiavę 4 mylias, tuoj 
už gasolino stoties sukite į kairę— 
sekite nurodymus.

Apskr. Org.
(162-163)

BALTIMORE, MD. 
Visiems Svarbu

Rolę Komunistų Partijos darbinin
kų tarpe žino kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas, bet kad vietinė Komu
nistų Partijos sekcija rengia metinį 
išvažiavimą 14 dieną liepos, 1935, tai 
daugeliui yra naujiena. x

Išvažiavimas įvyks Greenwood 
Electric Park, prasidės 10 vai. ryto, 
tęsis iki 11 vai. vakaro.

Bus kalbėtojų ir “Indoor Baseball 
Game”, kaip 11 vai. ryto.

Važiuoti reikia sekamai: Gatveka- 
riais No. 9, kur pažymėta Ellicott 
City, No. 14, pažymėta Rolling Road, 
sustoti ant Winters Lane, paėjus po 
dešinei rasite pikniko vietą, kur už
simokėję įžangos 15c. būsite pikniko 
dalyviais.

Vinco Duktė.
(162-163) ’

PRANEŠI
ADVOKATAS |

J. GEORGE LIPSIUS (
ir investigatorius

C. W. BENSON I 
persikėlę raštinę i sekančią i 

vietą:
Building |

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty J

PHILADELPHIA, ( 
*. Tel. Locust 6100.



Šeštas Puslapis A

Kur Ir

Newarko

bus padalytas j 4 
kurios susiformuos

žaislų ir prakalbų, 
grieš Charlie Kwa- 
Happy Timers Or-

Šalinai-
Elizabe-

Pociu-

atsilan- 
siekia 
pavir- 
mėly- 
ežerą

busą No. 
ir Centre

pikniką 
10 vai. 
Rock—

Kaip Formuosis 
Paradas

kaip nuvažiuot 
vieton, rasite 

apskričio pikni-

Įžanga j tą puikų 
tik 25 centai. Pradžia 
ryto. Vieta: Eagle

Kviečia Majorą Atsakyti į 
Reikalavimus

Kalno augštis 
pėdų virš jūrų 
Kalno viršūnėj 
ežeras, aplink

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Rytoj Didysis Maršas už Pašalpą, 
Rendas ir Unijines Algas

džiojo New Yorko darbinin
kai, bedarbiai, dirbantieji, uni- 
jistai, savišalpos ir apšvietos 
bei meno ir kitų organizacijų 
nariai ir neorganizuoti darbi
ninkai masėmis suplauks į 
Union Square 11 vai. dieną ir 
iš čia maršuos prie City Hali, 
kur priduos miesto valdžiai 
reikalavimus.

Tuo pat laiku, kada eina 
karštas prisirengimas prie 
maršavimo, Bedarbių Tarybų 
sekretorius, Sam Wiseman, pa
siuntė majorui LaGuardijai se
kamų laiškų:

“Jeigu jūs pageidaujat atsa
kyti į maršuotojų pasiūlymus 
ir reikalavimus tiesiog tūks
tančiams darbininkų, kurie, ti
kimasi, dalyvaus demonstraci
joj, mes suteiksime jums pri
vilegija kalbėti nuo mūsų plat
formos prie City Hall ar Fo
ley Square. Mes siunčiame 
jums šį pakvietimų, kaipo šio 
miesto majorui.”

Vėlai trečiadienio vakarų 
Wisemanas raportavo nuo ma
joro atsakymo dar negavęs.

Paradas prasidės lygiai 12 
vai. dieną. Jį vadovaus komi
tetas, susidedantis iš 25 žmo
nių.

mes ir vėl norime pabrėžti 
rimtumų ir svarbų šio marša- 
vimo.. . kuris, be abejo, išreiš
kia sentimentų milžiniškos di
džiumos bedarbių ir dirbančių
jų darbininkų šiame mieste.”

Reikia dar priminti, kad de
legacija neš su savim virš šim
tų tūkstančių parašų, surinktų 
po peticijomis, užginančiomis 
maršavima.(

Visi darbininkai, dirbantieji 
ir bedarbiai, organizuoti ir ne
organizuoti privalo dalyvauti 
šiame maršavime, nes jau vi
siems aišku, kad tik masių bal
sas priverčia buržuazijų ir jos 
valdžia skaitytis su darbininkų 
reikalavimais.

y.

PAJIEŠKOJIMAI

vargiai pavyks, kadangi Namų 
Šalpos Biurų darbininkai yra 
stipriai organizuoti į Namų 
šalpos Biuro Samdinių Susivie
nijimų. Kitų darbininkų pa
reiga taipgi susirūpinti ir stoti 
tiems darbininkams talkon.

Aš, Juozas Kuncevičius, pajieškau 
savo draugo, Ignaco Ekniuno. Jis 
paeina iš Lietuvos iš Nuotekų kai- 

! mo, L'duokių Parapijos Kauno rė- 
I dybos. Turiu svarbu reikalą su drau

gu Ekniunu, norėčiau būtinai greit 
susižinoti su juom. Kiek man žino
ma, tai jis gyveno pas draugus Joną 
arba Stasių Barzdius, Brooklyn, N. 
Y. Jeigu kas žinote, kur jis randa
si, arba jis pats šį skelbimą pama
tys, • malonėkite greitai pranešti se- 

labaikančių antrašu, už ką būsiu 
dėkingas.

J. KUNCEVIČIUS 
6824—27th Ave., Kenosha, 

(161-167)

Tuojau Užsiregistruoki! Bušą
Sekmadieni, 14 liepos, Am. 

Liet. Darb. Literatūros Drau
gijos 1 kuopa ir Aido Choras

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 kambariai del 2 

vyrų, 2 merginų, arba apsivedusiai 
porai. Yra visi parankamai. Viskas 
naujai ištaisyta. Kreipkitės sekamu 
antrašu:

S. Wort, 260 Gates Ave. 
Brooklyn, N. Y.

(162-164)

ALDLD Antro Apskričio 
Konferencija

Jau beliko tik dvi dienos 
iki pusmetinės ALDLD 2-ro 
apskričio konferencijos. Kon
ferencija įvyks 14-tą dieną i važmos busais į ALDLD 2-ro 
liepos (July), 10-tą valandą (Apskričio pikniką, kuris įvyks 
ryto, Eagle Rock svetainėje, į puikiausioj visos apielinkės. 
West Orange, N. J. Taipgi tą|Piknikll vietoj, Eagle Rock— 
pačią dieną ir toj pačioj vie-Crystal Lake, West Orange, 
toj atsibus ir piknikas 2-rd(N* 
apskričio.

Kelrodį, 
konferencijos 
ALDLD 2-ro 
ko skelbimuose kitoj vietoj.

A. Gilman;
ALDLD 2-ro Apsk. Pirm.

FOTOGRAFAS

norinčiam va- 
užsiregistruoti j

Dalyvauki! Gražiausiam Piknike 
Ateinantį Sekmadienį

Paradas 
divizijas, 
11 vai. ryto sekamose gatvėse 
j rytus nuo Union Square:

East 15th Street: Bedarbių 
Tarybos, kitos bedarbių orga
nizacijos, šalpos darbininkai, 
Amerikos Eks-Kareivių Lyga 
ir kitos veteranų organizaci
jos.

East 16th Street: Darbo
unijos.

East 17th Street: Kultūrinės 
ir fraternalės organizacijos, 
Tarptautinis Darbininkų Or- 
denas, Workmen’s Circle, 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas, Lyga Kovai Už Neg
rų Teises ir kitos negrų orga
nizacijos, Spvietų Sąjungos 
Draugai ir kliubai.

East 18th Street: Vaikų or
ganizacijos, jaunimo, moterų 
organizacijos ir vartotojų bū-

Delegacija Įteiks Reikalavimus

Bedarbių Tarybos pranešė 
laišku majorui LaGuardijai, 

\ ,kad delegacija iš 25, atstovau
janti Didžiojo New Yorko Be- 

- darbių Tarybas, apie desėtką) 
darbo unijų, įiman statybos 
darbininkus, žymiausias frater- 
nales ir * kitas * organizacijas

Gražiausiu iš visų iki šiol 
buvusių sezono piknikų bus 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 

| Literatūros Draugijos Antro 
Apskričio. Gražus jis bus dau
geliu atžvilgių. Gražiausia vi
sos apielinkės vieta, Aro Kal
nas, džiaugsmu ir pasitenkini
mu pripildo kiekvienų 
kiusj. 
5,000 
šiauš, 
nuoja
graži giria, o ežero pakrantėj 
parkas—pikniko vieta. Pui
kesnės vietos pasilsiui negali
ma įsivaizdinti. Gražus jis bus 
ir dėlto, kad ten dalyvaus ir 
pildys programų trys apielin
kės chorai: Sietynas iš New
ark© ir Aidas iš Brooklyno, 
abu vadovaujami B. 
tės; taipgi Banga iš 
tho, vadovaujamas S. 
naitės.

Metalistai Laimėjo Streiką
Kason Hardware Corpora

tion, 127 Wallabout St., Brook
lyne, darbininkai laimėjo de
šimties dienų streikų ir sugrį
žo į darbų pereitų trečiadienį. 
Streike dalyvavo apie 125 dar
bininkai. Jį vadovavo Metalo 
Darbininkų Industrinės Unijos 
Lokalas 302, kuris yra prisi
dėjęs prie Federation of Metal 
and Allied Unijų.

Pasirašytoji pereito antra
dienio vakarų sutartis pripa- 

I žįsta šapos komitetų; suteikia 
j.40 valandų, 5 dienų savaitę; 
i neatleisti darbininkus be ša
pos komiteto sutikimo; taipgi 
visiems darbininkams turi būt

į,

"v

Crystal Lake, West Orange, 
N. J. Programa susidės iš dai
nų, sporto, 

šokiams 
rren ir jo 
chestra.
Kaip Pasiekt Tą Aro Kalną?

Iš Brooklyno, nuo kampo 
Ten Eyck ir Lorimer Sts. išeis 
busai lygiai 8:30 ryto. Kelio
nė į abi pusi $1. Pavėlavusieji 
užsiregistruoti ir netilpusieji į 
busą važiuokit į Newarka, pa
imdami Hudson Tubes. Tubes 
galimą gauti Cortlandt St. ir 
Broadway, ,14th St. ir 6th Av., 
taipgi prie Pennsylvania sto
ties New Yorke.

Atvykę į Newarka, imkit 
West Orange trolley No. 21 
ant Broad St. arba 
24 ant Park Place 
St.

Automobiliais iš
važiuokite Central Ave., Park 
Ave. arba Main St. Visi šie 
keliai veda į W. Orange, 
Eagle Rock.

Kiekvienam 
žinoti svarbu, 
tuojau, kad galėtume užtikrin- j 
ti buse vietą. Kelione j abi 
puses $1. Į pikniką įžanga tik I 
25c. Bušai išeis 8:30 ryto, nuo 
“Laisvės” svetainės, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne.

Važiuojama taip anksti del 
dviejų priežasčių: viena, 10 
vai. turi prasidėt konferenci
ja, kurioje delegatai turi da
lyvauti, o svečiąms taipgi bus 
žingeidi! pasiklausyt; kita, to
kią puikią vietą retam kam iš 
brooklyniečių tenka pasiekti, 
tad nors karta į metus nuva
žiuojant norisi nuvažiuoti kaip 
galint anksčiau, kad būtų pro
ga pasidžiaugti tos puikios vie
tos gražumu. Kokia ji? Augš- 
tas kalnas, ant jo ežeras, giria, 
žolynai.

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. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Bušų Komisija.

REIKALAVIMAI,
REIKALINGAS “janitor” namų pri

žiūrėtojas. Moderniškas apartmen-
• tinis namas, yra šiltas vanduo ir ši
luma. Kreipkitės šiuo antrašu del ki
tų informacijų:

B. Goldstein,
16 Maujer St., Apt.'2, 

Brooklyn. N.. Y.
(163-165)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA, didele farmą, yra 

virš 100 akrų žemes,v yra didelis 
plotas girios, stuba su 10 kambar’ų, 
vra garadžius d°l 3 mašinų. 3 ark
liai. 6 karves, 15 kiaulių, 300 vištų 
ir 50 ančių. Yra visos reikab’ngos 
mašinos nrie lauko davbo. Rašykite j 
“Laisves” raštinę ir iš ten gausite 
antrašą:

(163-165)

LaGuardia Tyli Apie Šalpos 
Biurų Tarnautojus

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau nutomobilius vestuvėm, 

uarcm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. ,

Telephone, EVergreen 1-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

lankysis majoro raštinėj 3 vai. Pak,dtos al.fos > ,dvl ,
j Kiekis pakėlimo algų turės bū

ti nustatytas tarp šapos komi
teto ir samdytojų begiu dviejų 
savaičių.

Streikas tapo iššauktas, ka
da samdytojai norėjo pailginti 
valandas ir nukapoti algas. 
Visi darbininkai išėjo iššaukus 
streiką, visi laikėsi kaip vie
nas ir masiniai pikietavo. Tai 
dėlto jie taip greit streiką lai
mėjo. f

James Lustig, unijos organi
zatorius, darydamas streiko 
peržvalgą, teisingai pasakė, 
kad “laimėjimas šio streiko su
stiprino darbininkų ištikimybę 
unijai ir paakstins kitų šapų 
darbininkus organizuotis ir ko
voti už geresnes sąlygas ir 
unionizavimą kiekvieno meta
lo darbininko Didžiajame New 
Yorke”.

po pietų šeštadienį, kur įteiks 
sekamus reikalavimus:

Pakelti pašalpą 25 nuošim
čiais.

Kiekis pakėlimo algų turės bū-

Pilno pinigais apmokėjimo 
bedarbiams rendos.

Darbo unijų algų visuose 
šalpos projektuose.

Panai kinti diskriminaciją 
prieš negrus, pavienius ir atei
vius darbininkus.

Padėti darbininkus šalpos 
darbų administracijon.

Už girt i Darbininkų Bedar
bes Apdraudos Bilių HR 2827.

‘-rjSajn Wiseman, be kitko, sa
vo laiške majorui pažymi se
kamą :

“Mus pasiekė gandai, būk 
jūs planuojate nebūti miesto 

“ rotušėj ateinantį šeštadienį pa
sitikti mūsų delegaciją, tad

Šnekus majoras LaGuardia 
užsičiaupė, kaip klemsas, kuo
met jo klausinėjo, kas atsitiks 
su 11,160, šalpos Biurų darbi- 
ninkų-raštininkų ir tyrinėtojų.

“Koki jūs planai sąryšyje su 
tyrinėtojais ir kitais Šalpos 
Biuro tarnautojais dabar, ka
da pereinama ant šalpos Dar- 

|bo?” klausė jo “Daily Wor
ker” reporteris. i

Jis visai ignoravo šį klausi-1 
mą, stumdamas jį tolyn ir; 
murmėdamas: “Sekamą klau
simą, sekamą klausimą.”

Sulyg generolo Johnsono 
plano, dalis tų darbininkų bus 
pervesti prie šalpos darbo, o 
apie 5,000 skaitomi “per
daug.” Bet ir pervestiems 
prie šalpos darbo gręsia 30% 
algos nukapojimas. Ir nuo ge
nerolo priklauso juos prašalie
ti bei nupiginti su kiek galint 
mažiausia susikirtimo. Tačiaus

Parsiduoda sab’ūnas su nauiu Ims- 
niu, kurs atnaujintas ant metų. Vie* 
ta parsiduoda su visais įtaisymais, 
viskas nauja. Galima gerą pragyve
nimą padaryti.. Vieta apgyventa vi
sokių tautų žmonėmis. Greitu la’ku 
noriu parduoti, tad kreipkitės greitai 
šiuo antrašu:

794 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
(160-167)

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Aveniie 

Brooklyn, N. Y.

Tel. StaRR 2-0783
Night Tel. Juniper S-4912

Juozas Levanda
(LEVANDA USK A S) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ., , 
Brooklyn. N. Y.

NOTARY
PUBLIC

S

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 E 

I PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

Q Sena) dirbąs graborystes pro- a 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- o 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar, g 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu c 
o mirusių. g
g Veltui Chapel Šermertim | 
8 Parsamdo automobilius Serme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
« ir kitokioms parems g
3 Saukiu dieną ar naktj g
| 423 Metropolitan Avė. |
8 Brooklyn, N. Y. c
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

o
I 
o
5

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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

niioiiiamaiiigmsiHBiiiQiiiamaiiioiiwiHaiii

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE I

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Setų $10.00
Specialė nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

8 t

Penktad., Liepos 12, 1935

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

CJ
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Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

So vietą Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parčse ir kitokiose 
parengimuose

2Dviejy Svary Dėžė7n 
6 Skirtingų Rūšiy • D c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestj. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

h.

K. Degutis Savininkas

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

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

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Brnckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
• Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir♦ 

Kitokiems

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi" 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 08, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
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 li^os gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. Z1NS 
110 East IS SI, N. Y 

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp <th Ava. ir Irvin* PL 

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




