
. KRISLAI
Suspenduotas Bagočius. 
Kas Jį Suturi? 
Sveikatos Pavyzdžiai. 
Sov. Moterų Drabužiai.

Rašo S. Laisvietis

Iš patikimų šaltinių suži
nota, kad Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj prezidentas, 
advokatas Bagočius tapo 

'suspenduotas su visa savo 
ktiopa už nedamokėjimąmo- 

' kesčių pagal pereito seimo 
nutarimą.

Girdėt, SLA centro tauti
ninkai turi parinkę ir dau
giau griekų prieš tą keleivi
nį advokatą. Atėjus tinka
mam momentui, jie atsklei
siu prieš jį visas tas “kor
tas”.

Argi taip jie žada atsi
teisti tam buyų§iam savo 
smotgkui prieš tuomet besi
kuriantį Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą?

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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KaHre pt' r Ji Ar,s"'“ls ROOSEVELT REMIA ĮNEŠIMUS PRIEŠ ta P,taką, STREĮKUS 1RD . ta pnes V™

streikuoja suvirs 1,000 šilko 
darbininkų Gati Throwing 
ir kitų fabrikų. Trečiadienį 
buvo areštuota keturi pi- 
kietininkai, kurie vaikščiojo 
palei Colonial Throwing fa
briką, stengdamiesi jo dar-

Jis Tylomis Užgiria Tydings-McCormack ir Milicijos Bilius 
Streikam Laužyti ir net Laikraščiams Burną Uždaryt

WASHINGTON. Jungti
nių Valstijų senate buvo 

bininkus suorganizuot strei- mašinališkai pervarytas ir 
kan prieš sąlygų pablogini- priimtas Tydings - McCor- 
mą.

„ „ . - - - , - Šį šeštadienį įvyksta rin- ,v. . . , .. . .Sovietinių Sąjungos moterų, kimai yald bog <<plain .dzių bausmių streikienams,
—i™ įkurie atsisauks į milicinin

kus, kad nešaudytų darbi-
Tas

taipgi skiria sunkias baus- sė, ar
mes už žodžiu pasakymą ar- mack įstatymais negalės vi-

New Yorko “Times” per
eitą sekmadienį išspausdino 
didelį paveikslą šešių jaunų

rekordinių parašiūtisčių. Jos 
kš 22,000 pėdų augštumos

“Plain
Goods” skyriaus Šilko Dar-

IN TWO PARTS

PAR f ONE

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Kovos prieš Vergų Algas
' WASHINGTON. — Jung- 
tinių Valstijų senatorius 
McCarran, ką tik pervažia
vęs skersai visą šalį, sako, 
kad jis kalbėjosi su dauge
liu darbininkų ir patyrė, jog

ETHIOPIJOS-ITALIJOS KLAUSIMAS 
DAR BUS SVARSTOMAS T. LYGOJE?

Ethiopijos Imperatorius Sutiktų Padaryt Italijai Kokių 
Nusileidimų; o Mussolini Pakartotinai Grūmoja Ginklais

mack įnešimas prieš strei
kus. Jis reikalauja skau-

laužyti arba darbininkų “su- .ištisoj šalyj galės būt pašal- 
mišimams” nualsinti. O tų pinių ir kitų darbininkų su
vadinamų oficierių skaičius judimų prieš Roosevelto nu
gali būt neribotai didina- 'statytasvergiškas algas 
mas. '

Roosevelto pasikalbėjime $19 iki $94 per mėnesį išvi- 
su įvairių laikraščių atsto-‘so. Tokie sujudimai-kovos

GENEVA. — Tautų Ly
gos sekretariatas priminė 
Lygos Tarybai, kad ji greit 
turėtų susirinkt svarstymui 
Italijos ginčų su Ethiopija. 
Lygos sekretariatas mano, 
kad Taryba turėtų susirinkt 

vais liepos 17 d| vienas svar-i jau prasideda New Yorke, tarp liepos 25 ir 31 d. Jei
gu to sumanymo priešinin
kai nepaims viršų, manoma, 
jog Sovietų Sąjungos užsie
nių reikalų komisaras, da

viešuose darbuose, — nuo

io laikraš- 
sumanymas 'čio korespondentas užklau- 

ings-McCor-

Chicagoj ir vakariniame ša
lies pakraštyje, sako tas se
natorius.

su parašiutais laimingai nu- bininkų Unijos (Federaci- -n^u 
sileido ant žemės; ir nenau- jos). Eiliniai darbininkai, _ y
dojo jokio prietaiso gavimui suprantama, turi savo kan- 
ekstra deguonies (oxygeno) didatus; tikisi kelis dabar-, ...................... . lv. .

A .jbaper spaudą paskelbimą .siskai atimti žodžio ir(spau- n Darbi) ktafiK bartinis Lygos Tarybas pir-
• bent ko, kas galėtų pakurs-'dos laisvę, bent kiek prie- LFdlIHJ m. Litvinov ga-

kvėpuoti, nors kitų šalių or- 
laivininkai tokiose augštu- 
mose paprastai be to neap
sieina.

Žiūrint į tą paveikslą, 
taip ir matai gražaus nu- 
augimo, sveikatos ir inte- 
ligentingumo pavyzdžius.

Newyorkiete madų artis
tė Elizabeth Hawes, ką tik 
sugrįžus iš Sovietų Sąjun
gos, praneša per “World- 
Telegram” apie Sovietų ša
lies moteris ir merginas:

“Rusės moterys yra drū
čiau subudavotos ir raume- 
ningesnės... negu ameriko- 
nės ir francūzes.”-

O gal klerikalų “Darbi
ninko” ir kitų priešų ga- 
ziętninkai atras, kad rau
menys ir kaulai geriau au
ga ntfb “bado”, kurio jie vis 
jieško Sovietų Sąjungoj?

Elizabeth Hawes sako, 
kad Sovietuose dabar spar
čiai plėtojasi gėrų ir ma
dingų moteriškų drabužių 
pramonė, kuri, greit pasivys 
tokią pramonę Amerikoj. 
Ji matė, kad Sovietai taip 
yta išvystę sunkiąją pagrin
dinę gamybą, jog dabar ga
li jau veikliai plėtoti leng
vąją pramonę drabužių ir 
kitų kasdieninio vartojimo 
daiktų—padaryt žmonės gy
venimą gražesnį ir lengves
nį. ______
Brooklyno apielinkėj sklei

džiasi nuomonė, kad pats 
“Naujienų” Grigaitis bizniš- 
kais sumetimais vis dar pri
laiko Vaitkų nuo skridimo į 
Lietuvą.

Berlynas. . Nazių par? 
tijos žinių agentūra reika
lauja mirčia bausti žydus 
už tokius dalykus, kaip už 
kambarių parsamdymą “ar
ijams,” tai yra baltiems

tinius savo kovingus virši: | 
ninkus išnaujo išrinkti į 
pildančiąja tarybą.

rn ariu.
Haile Selassie vėl nusis

kundžia, kad įvairių šalių 
ginklų ir amunicijos fabrL 
kantai atsisako pardavinėti 
Ethiopijai įrankius, reika
lingus jos apsigynimo karui. 
|Tie fabrikantai pildo valią 
Mussolinio ir kitų imperia
listinių Ethiopijos priešų.

LONDON.—Anglijos dip-’ 
lomatai šneka, kad gal bū
sią galima išvengt Italijos 
karo prieš Ethiopiją; bet

U

ft'

tyti prie, “kareivių (taigi ir šingai išsireikšti kas liečia iNanrlniama IjHVastaČlU lėtų ją sušaukt kad ir už po- Anglija prie visko rengiasi 
milicijos) nepaklusnumo. 04-v.^Uno -m lon^r^n ? 1 j — j:------ ,

biiigcu tinsti neis nuclei i 
streikus arba jų laužymą? | 

Nesenai Rooseveltas pasi- Vietoj atsakyt į klausimą, 
eitas apsimetėrašė Milicininkų Sąjungos 

bilių, kuris duoda preziden
tui teisę siuntinėti būrius 
milicijos oficierių iš vienos 
valstijos į kitą streikams

Chicagieciy Judėjimas 
Prieš Mussolinį ir už 
Ethiopijos Apgynimą
Chicagos South Side j, Pil

grim Baptist Bažnyčioj, ta
po atlaikyta didi 76 organi
zacijų- konferencija delei 
Ethiopijos apgynimo nuo 
Italijos imperialistų^.; Tčotf 
ferencijoj 'dalyvavo 1,100,
delegatų nuo baltųjų ir ne- Kauno kalėjime 
grų organizacijų: politinių vulių gydytojas Neumann’- 
partijų, parapijų, savišalpos a^, vadas Klaipėdos hitleri- 
draugijų ir kt. Pasiųsta ninku, vienas iš 96 įkalintų

prez. Roosev 
visišku nežineliu; jis tik pa
traukė pečiais ir pasakė, 
kad “nieko apie šį bilių ne
girdėjęs.”

KAUNO KALĖJIME MIRĖ KLAIPĖDIŠKIU 
HITLERININKU VADAS NEUMANN’AS

Franeūzų agentūrą Hąvas 
praneša iš Klaipėdos, jog 

mirė gy-

ninku, vienas iš 96 įkalintų 
Ethiopijos valdžiai pasiža-Įnazių.
dėjimas remti ją prieš Mus-1 Jis kaip ir kiti jo; sėbrai 
solinį ir nutarta reikalaut, Įbuvo nuteisti už sumoksiąs 
kad prezidentas Roosevel- (delei Klaipėdos atplėšimo 
tas ir kongresas darytų nuo Lietuvos ir prijungimo 
žingsnių delei Italijos karo Vokietijai.
sustabdymo prieš tą negriš-

Be kitų, tąja prasme kal
bėjo Chicago Universiteto 
profesorius Robert M. Lo
vett ir ‘
Havwood. Konferencija nu
tarė surengt milžinišką bal
tųjų ir negrų demonstraci
ja prieš kruvinus Italijos 
planus ir už Ethiopijos ap
gynimą. Demonstracija ski
riama liepos 28 d., 2 vai. po 
pietų, 

.v t x t ’
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Prigaudinėja Audėjus 
Laukiamais Įstatymais
PHILADELPHIA, Pa.

Kauno tesmas keturis na
zius buvo nusmerkęs mirti, 
kaipo nužudytojus Jesučio, 
y—l; —- ...r ------ --

komunistas Harry AiriŲ ProtCStonai IŠ113UJ0

žmonėms ne žydų tautos; už p. ja Gorman, prezidentas 
arijų tarnų ir tarnaičių * Jungtinės Audėjų Unijos,*
samdymą ir už arijų ligo- k a 1 b ė d amas suvažiavime 
nių gydymą. Mezgėjų Federacijos, gru-

Naziai rengiasi prie nau- mojo, kąd 300,000 darbinin- 
j.U pogromų prieš žydus del kų audyklose, verpyklose ir 
tokių ir kitokių priekabių, | mezgyklose turės eiti strei- 
rėkaudami, kad žydai esą kan, jeigu šalies kongresas 
“visa vokiečių vargo prie
žastis.”

Tais riksmais hitlerinin
kai nori nukreipti paprastų

Mezgėjų Federacijos, gru-

ros dienų. j ir kilnoja savo kariuomenę į
Addis Ababa.—Ethiopijos j tinkamesnes pozicijas pasie-

kad Hitlerio diktatūra viso
mis pusėmis pablogino ša
lies ūkį ir bendrą žmonių 
gyvenimą, apart gaujos 
augštesnių nazių viršininkų, 
ir didžiųjų išnaudotojų.

- - -- ------------------

streikuoja 4,600 laivų sta
tymo darbininkų prieš N.Y. 
Shipbuilding Korporaciją. 
Tos koroporacijos advoka
tas Holthusen dabar išspau
sdino savo laišką “Camden 
Courier-Post’e”, kur aiški
na naujai išleistą Wagnerio 

j “darbo ginčų” įstatymą 
kuris iš pirriiiūus buvusio prieš streikierius. Jis sako, 
hitlerininko paskui virto kad tą įstatymą reikia su-

Streikui Laužyti
CAMDEN N J _ Tebe- imperatorius Haile Selassie'niuose Ethiopijos ir “ang-

sako, kad jis sutiktų užleist liško” Somalilando. 
Italijai tūlus Ethiopijos plo-, 
tus, bet Italija už tai turėtų tatorius Mussolini rašo sa- 
duot Ethiopijai vieną Rau-|vo laikraštyj “Popolo dTta- 
donųjų Marių prieplauką. !lia,” kad ginčas su Ethiopi- ; 
Dabar, mat, Italija su savo'ja “ginklais prasidėjo ir 
kolonija Eritrea yra visai1 ginklais turės būt užbaig* 
atitverus Ethiopiją nuo tų'tas.”

MILANAS.—Italijos dik-

TRYS SOVIETO LAKŪNAI PASIRENGS 
NUSKRIST 6,000 MYLIU NESUSTODAMISmetonos valdžios ftarnau- prasti taip, jog kol streikie- 

toju prieš nazius. Kiti 92 riai nesugrįžta darban, tol 
hitlerininkai, tarp jų ir Ne- jie nesiskaito nei darbinin- 
umann, buvo įkalinti.

Paskui Smetona mirties jos, todėl jie negalį nei rei- 
bausmę pakeitė. kalėjimu kalanti, kad samdytojai eitų 
keturiems minimiem : 
smerktiesiems.

mirė nuo akla- gimo sąlygų.
Reiškia, kol streikas feę- (pęlių) į San Francisco, 

apie jo mirtį, 'siasi, tiktai skebai tegali 
vėl gana susi-i balsuoti. O jeigu streikie- 

riai sugrįžta darban be su
tarties sulig bendrų derybų, 
tai kompanija gali net la
biau pabloginti jiems sąly- Rossi’o, kuriedu 1933 me- 
gas ir su valdžios darbo'tais vienu pradėjimu nuskri- 
komisijos pagelba mulkinti'do iš New Yorko į Rayaką, 
darbininkus dar neribotą /Syrijoj, padarydami 5,653

Neumann 
žarnės (apen 
Atėjus žiniai 
hitlerininkai 
jaudino.

diko) įdegimo.

MASKVA. — Trys Sovie
tų Sąjungos lakūnai yra 
pasiruošę į 6,000 oro kelio- 

_ nę, kurią tikisi atlikti vienu 
nu- į bet kokias bendras dery- j1 pradėjimu, be nusileidimo 

įbas su jais del streiko' bai- žemyn. Jie lėks iš Maskvos 
2"’-''_172L per šiaurinį žemės galą

kais tos ar kitos kompani-

Paštininkų Protestas prieš 
Miliciją Medžio Streike

SEATTLE

CaL, Jungtinėse Valstijose.
Jeigu šis žygis pavyks, tai 

sovietiniai lakūnai sumuš 
ligšiolinį rekordą Francijos 
orlaivininkų P. Codoso ir M.

Šėlsta prieš Katalikus
BELFAST.—Liepos 16 d. 

pasikartojo riaušės tarp 
protestonų ir katalikų, Bel
fast, Šiaurinėj Airijoj.

Tą dieną buvo laidojamas 
vienas protestonas, Wm. 
Lyttle, kuris buvo užmuš
tas per pirmesnį susikirti
mą penktadienį. Kažin kas 
paleido kelis šūvius į laido
tuvių procesiją. Ir tuoj aus 

. susibūrę protestonai ėmė 
,QQ daužyti ir deginti katalikų 

namus, budeliuoti jų vyrus, 
moteris ir vaikus. Kerosinu 
apipylė ir uždegė net lovą, 
kur gulėjo vienos dienos kū- nautojai prisideda prie ga- 
dikis.

Wash. — Wa
shington Valstijos Pašto

ederacija Perpa^^-Tarnautojų 
savo suvažiavimą priėmė ' v e ~ ~
rezoliuciją, p r o t estuodami Rašytojai Reikalauja Šluot 
prieš milicijos naudojimų §ajjn Vergijos įstatymus 
medžio darbįnmkų streikui 
slopinti. Tękį milicininkų

mylias ir pusę.
Jei tarnaus tinkamas 

oras, Sovietų lakūnai mano

6,000 mylių nuskristi per 39 
valandas.

Skridimo k o m a n dierius 
yrą Georgij Levanevski, di
dvyris “Čeliuskino” laivo 
•žmonių gelbėjimo iš šiaurės 
ledynų. Levanevskio san> 
darbininkai skridime yra 
orlaivininkai Baidukov ir 
feevečenko. Jų lėktuvas tu
ri tik vieną motorą, bet, 
matomai, jis yra gana stip
rus tam drąsiausiam oro žy
giui. ' /

Jungtinių Valstijų Vy
riausybė jau davė leidimą 
jiems skristi virš šios šalies 
žemių. Dar laukiama lei
dimo iš Kanados valdžios.

dabartinėj savo sesijoj neiš
leis įstatymo “darbininkams 
apginti”.

Gorman turėjo galvoj ko-

Guffey bilius, kuriuom John 
L. Lewis prigaudinėja mai- 
nierius ir vis atidėlioja jų 
streiką del algų pakėlimo ir 
darbo valandų sutrumpini
mo.

NEW YORK. — Rytoj iš 
vartojimą prieš streikierius čia iškeliauja rašytojų de- 
paštininkai vadina “hitleriz- j legacija į Georgijos vaisti
niu.” Rezoliucija pasiųsta ^en nuvykę jie tyrinės, 
valstijos gubernatoriui Cl.|kaiP/ra Prieš darbininkus 
D. Martin’ui su reikalavimu pritaikonms senasis, • •• t • %✓•••••,
tuoj aus ištraukt miliciją iši 
streiko sričių.

Taigi ir valdiški pašto tar- ?agal tą įstatymą drg. An- 
•L- - - . gėlo Herndon, negras bai

lingos darbininkų protestų ne£rU bedarbių vei- 
Aiškių aiškiausia, kad tas banSos prieš valstijos karei-,kėjas buvo nuteistas 18 iki

mu.”

Naziai dar Paaštrina Romijimo Įstatymus 2
BERLYNAS. — Hitlerio gaivalų.” 

valdžia - labai pasipiktino, Tas pareiškimas gali būti 
kad popiežius 'griežtoi už-

nuo protestavo prieš romijimą 
vergijos laikų užsilikęs įsta- tų katalikų, kuriuos naziai 
tymas “prieš sukilėlius.” atranda netinkamais veis-

grasinimas romyti žmones 
ir vien todėl, kad jie kilę iš 
“maišyto kraujo” žydų su 

į kitomis tautomis. Romijimą 
jau senai hitlerininkai nau-tis. Popiežius sako, kad 

žmonių romijimas yra prie- tfdoja prieš politinius savo

riaušes tarp katalikų ir pro- 
testonų kursto imperialisti
niai Anglijos valdovai.

Kaip jau minėta, airiai 
katalikai norėtų, kad Airi-

vių naudojim ą streikieriams ^Ojnetų katorgom 
terorizuoti įr 
ginti.

šingas “dievo ir gamtos” įs
tatymams. Naziai1 atsako, 
kad svarbiausias jiems da
lykas tai išlaikyt vokiškos 
veislės “grynumą”; ir gru- 
rfioja dar skaudžiau bausti

priešininkus.

bosų pelnus I Rašytojų delegacija rei-
kalaus, kad valstijos seimas

—— . . panaikintų tokius įstatymus
Berlynas, -j— Hitlerininkai įr ^acI gubernatorius Rilą visus skelbiančius priešin-

1- n_____ _  /„j.__ __•lrl’ j“! ‘‘t praves vetuotų (atmestų)

o šiaurines Airijos protesto 
nų buržuazija prisiekia 
“mirtiną” ištikimybę Ang 
Ii jos karaliui Jurgiui.

veteranų. Ms 
vo pakilęs 
prieš Hitlerį

Meksikos valdžia žada iš 
mankštinti 1,500,000 farme

rių kaip rėži 
gos) kareivi.

I Georgijos seimelio priimtą 
i naują bilių “prieš maištinin- 

bruzdėjimas kUSa”
Delegacijoj yra tokie žy- 

.. --.mūs rašytojai, kaip Jack 
ervinių (atsar- Conroy, Bruce Crawford, 
į. ............... ' Nelson Algren ir kt.

ms romijimo žinovas dr. 
A. Guett, tarnaujantis vi
daus reikalų- ministerijai, 
viešai pareiškė:

“Tautų susimaišymas vie
nos su kita perdaug privei
sta prigimtiniai nesveikų

Ethiopiečiai Užleisiu 
Levus ant Italų

Atėjo pranešimų, jog karin
giausia Ethiopijos gentis 
Gaila, smarkūs levų gaudy
tojai, ketinu užleisti būrius 
tų žvėrių ant Italijos karei
vių, kuomet jie atvyks ka
riauti prieš Ethiopiją.
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te žinių savo skaitytojams apie tai, kad 
Thomas Walker yra kriminalistas ir kad 
jo raštai buvo dideliu pamėgimu bruka
mi “Darbininko” skaitytojams. Mes ne- 
sakysim nieko net jei “Darbininko” re
daktoriai persispausdins Walkerio bio
grafiją iš “Laisvės”, kuri tilpo mūsų 
dienraščio laidose už pereitą antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį.

Lauksime!

Visuotino Amerikos Lietuvių Dark. Suva- Lawrence, Mass 
žiavimo Delegatų ir Organizacijų Atydai

lyvauti. Nerengkite jokių kito
kių parengimų. Pasirodykite, 
draugės ir draugai, kad jūs 
organizuotai galite dalyvauti

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

<rf March 8, 1879

Mūsų Skaitytojams
Mūsų redakcijoje randasi ir greitu lai

ku tilps “Laisvėje” sekantieji įdomūs ir 
svarbūs raštai:

1. Dr. J. J. Kaškiaučiaus—Įspūdžiai iš 
Visuotino Suvažiavimo (Clevelande). 
įdomiai ir lengvai parašytas braižinys— 
tik daktaras Kaškiaučius ir tegali taip 
gražiai parašyti.

2. Drg. Jalo — “Lietuvos Ekonominė 
Padėtis.” Tai gilus ir visapusiai papil
dytas ilgokas straipsnis, rodąs esamą 
Lietuvos ekonominę padėtį. Jis eis per 
“Laisvę” tąsomis. Šis raštas randasi mū
sų redakcijoj jau kelintas mėnuo, bet del 
tam tikrų techniškų kliūčių jis negalė
jo tilpti. Drg. Jalas yra žinovas Lietu
vos padėties.

3. Klaus Neukrantaz (Vertimas d. V. 
Lieniaus)—“Barikados Berlyne,” — gra
ži apysaka iš prieš-fašistinių laikų Vo
kietijoj. Drg. Lieniūs nesenai ją pabai
gė versti ir mums prisiuntė.

4. Juliaus Daubaro, buvusio amerikie
čio, dabar gyvenančio Maskvoj —“Atvi
ras laiškas Amerikos lietuviams darbi
ninkams.” Tai platus rašinys, kuriame 
d. Daubaras išsireiškia savo nuomonę 
daugeliu klausimų.

5. A. M. Metelionio — “Krikščionybė ir 
Ką Ji Davė Darbininkams?” — Tai įdo
mus ir svarbus rašinys, kuris, be abejo, 
mūsų skaitytojams patiks.

6. Mūsų geras ir gausus vertėjas d. 
Petras prisiuntė mums visą eilę neilgų 
bet įdomių įvairių autorių vaizdelių ir 
apysakaičių—josios prie progos bus su
naudotos.

Be to, “Laisvėje” randasi visa eilė 
šiaip straipsnių ir straipsnelių, kurie lau
kia savo eilės. Prašome mūsų bendra
darbius nerūstauti, jei kurio rašinys ne
bus sunaudotas greit; talpiname pir
miausiai tuos, kurie yra skubūs arba 
šiaip, mūsų nuomone, turėtų būti pir
miau spausdinami. Ne taip skubius da
lykus paliekame ateičiai.

(T skaitytojus raginame pasakyti ki
tiems darbininkams šias naujienas ir pa- 
akstinti juos užsisakyti “Laisvę.”

Didvyriškai Laikosi Vokietijos 
Kovotojai

Žinios, išplaukę iš Vokietijos slapta, 
praneša apie atsibuvusį Bremene astuo
nių Vokietijos komunistų teismą. Jie 
buvo apkaltinti platinime nelegalaus lai
kraščio “Raudonoji Vėliava” ir lapelių. 
Paaiškėjo, kad vienas numeris “Raudo
nosios Vėliavos” buvęs suredaguotas tū
lam Pietų Amerikos respublikos konsu
late. Prie to drąsiai prisipažino vienas 
jaunas liaudies mokytojas iš Lenz. Jis 
pasisakė, kad tai iš po jo plunksnos yra 
išėję minėtame numeryje telpa straips
niai. Tuose straipsniuose, beje, buvo ra
šyta, kad fašistų vadas, kurį nužudė Hit
leris birželio mėn. 30 d., 1934, Rohm yra • 
atsakomingas už padegimą reichstago 
budinko.

Teisėjas užklausė vieno komunistų, ko
dėl jis laikėsi sąrašą tų asmenų, kurie 
yra kaip nors prisidėję per jį prie parė
mimo anti-fašistinio judėjimo. Drąsus 
darbininkas atsakė: “Kuomet darbinin
kai paims galią į savo rankas Vokietijoj, 
tai aš tuomet išduosiu savo atskaitą.”

Šitie draugai tapo nusmerkti nuo vie
nų iki trejerių metų katorgos.

Šitaip kovoja herojiški Vokietijos dar
bininkai! Amerikos darbo žmonės, gyve
ną laisvesnėse sąlygose, privalo paremti 
savo brolius Vokietijoj, 
laisvės 
jams.

Reikalaukim
Thaelmannui ir kitiems kovoto-

Trockistuos Skylimas?
žmonės skelbia, būk Amerikos

f“Darbininko” Jagamastėliai: Ką 
t « Jūs Sakote Apie Walkerj?

Mes laukiame, kada So. Bostono “Dar
bininko” redaktoriai painformuos savo 
skaitytojus apie Thomasą Walkerj—žuli- 
ką, pabėgėlį iš kalėjimo, kriminalistą — 
kurio raštus jie taip apetitiškai talpino į 
savo laikraštį.

Ažuot tai padarius, So. Bostono “Dar
bininkas” bando imti kitų Sovietų Są
jungos šmeižikų “raštus,” tokio Beal ir 

^panašių. ■
Mes sakome, kad visi kiti Sovietų 

šmeižikai yra labai panašūs Walkeriui. 
Visi jie hielagiai. Visi jie klastuotojai. 
Visi jie parsidavę Hearstui—tam Sovietų 
neapkentėjui ir fašistui.

Todėl mes pakartojame savo heikala- 
Ivimą: “Darbininko” redaktoriai, suteiki-

Tūli 
trockistuos (jų Workers Partijoj) įvyk- 
siąs skylimas. Ir tai būsią neužilgo. Esą, 
pasidalinimas nuomonėse tokis gilus, 
kad nesenai įvykusis jų partijos plenu
mas tęsėsi net dvi savaiti ir ten buvęs 
klausimas rišamas. Nutarta šaukti ne
paprasta “konvencija”.

Vyriausias skirtumas, kuris varo ky
lį tarpe Cannon ir Mustės—socialistų 
partija. Cannon nori į tą partiją stoti, 
panašiai, kaip jo vienminčiai Franci jo j 
padarė. Mustė ir kiti tam prieštarauja: 
jie nori palaikyti savo atskirą partiją. 
Na, o dalis eilinių narių, įtrauktų į troc- 
kistų eiles visokiais suktais būdais, kal
ba apie stojimą į USA' Komunistų Par
tiją.

Didėlės peštynės eina tuose žmonėse, 
kurie prakeikė Sovietų Sąjungą ir Ko
munistų Internacionalą; kurie pasirįžo 
įkurti “Ketvirtą Internacionalą.” Paaiš- 
ki, * kad šitiems kontr-revoliucininko 
Trockio sąmoningiems pasekėjams kito 
kelio ir nebeliks, kaip tik vieniems stoti 
pas socialistus, o kitiems—pas baltagvar
diečius. Na, o suklaidinti darbininkai, 
veikiausiai’'atmerks savo akis ir įstos į 
r,evoliucinių kovotojų eiles—pas komu
nistus.

Trockistų uždaviniu buvo: kova prieš 
Sovietų Sąjungą, kova prieš Komunistų 
Internacionalą. Deja, visur, kur tik jie 
bandė savo kovą pravesti gyveniman, at
simušė galvomis tarsi į uolą.

Lietuviuos darbininkuos atvirų trocki
stų nebuvo ir nesimato. Apsimetėlių, pa
našių kai Prūseika, gal ir yra vienas ki
tas, bet ik jie gėdijasi išeiti viešumon su 
“teorijomis,” kurias Trockis patiekė.

Reikalingi Delegatų 
Antrašai 

I 
; L •

‘ Nors Suvaziaviipe buvo 
dėta pastangos gauti kiek
vieno delegato antrašas, bet 
tik dalis išpildė prašymą. 
Peržiūrėjus turimus antra
šus pasirodo1, kad apie šim
tas dar trūksta. Veikiančia
jam Komitetui būtinai rei
kalingi , antrašai, kad išsiun
tinėti SuVažiavimo tarimus 
ir palaikyti ryšius del pa- 
sekmingesnio darbavimosi 
ateityj.

Tad, draugai ir draugės 
delegatai, Kūriė nepridavė- 
te Suvažiąyime išrinktam 
Nationalism Komitetui sa
vo antrašai štengkitės pada
ryti tai trumpiausioj ateity.

V eikitadš poloni j ose

Visi Suvažiavimo tarimai 
/ ‘.1 ’ d 4 |

ir planai neatneš pageidau
jamų vaisių, jjeigu mes ne
sistengsime pravesti Suva
žiavimo tarimų patys savo 
kolonijose.

Sugrįžę haiho, delegatai 
neturi nė abi valandėlės 
pamiršti, kad visas pasise
kimas užsibrėžtų darbų pri
klausys nuo to, kaip mes 
mokėsim ir pajėgsim į tą 
darbą įtraukti kuodaUgiau- 
siai Amerikos lietuvių. Būti
nai reikalinga šaukti masi
nius mitihgus kolonijose iri 
plėsti bendfd fronto idėją 
Suvažiavime priimto plano 
pagrindais:

Kova prieš karą ir fašiz
mą;

Gynimas - ateivių teisių;
Plėtimas idėjos liž suor- 

ganizavilną Visų Ariiėrikos 
lietuvių į darbo unijas;

Reikalavimas tivilių lais
vių Lietuvos dii’biriiiikams 
ir valstiečiams.

Ant šitų visų punktų ar
ba bent dalies jų sutiks ben
drai veikti Visos lietuvių or
ganizacijos. Mūsų, draugai, 
kaip Nacionalio , komiteto 
narių taip ir kiekvieno de
legato yra pareiga tihkamai 
išaiškinti plačiom organi
zuotų Amerikos lietuvių 
masėm SUvažiavime priim
tus užšibrėžimus it įtraukti

Lawrence dirbtuvėse, abelnai 
paėmus, darbai sustoja, daug šioj komunistų rengiamoje iš- 

i darbininkų atleista iš darbo, k i- kilmėje. Organizuokite busus
į šį darbą vis daugiau ir ti gauna tik po vieną dieną į į ir mašinas, idant tikrai pribū- 
daugiau naujų spėkų. T “ A
Skubus ir Būtinas Reikalas

Dalis Suvažiavime išrinkAukimų skyrius dirba po vieną 

tos delegacijos jau išvyko i dirba ne daugiau> mechanikai. 
Lietuvą dalyvauti Kaune mašinistai dirba dvi dienas ir 
šaukiamam viso pasaulio pusę, 
lietuvių išeivių kongrese. 
Ketvirtas delegatas turi iš
vykti trumpu laiku.

Jų kelionės lėšų padengi
mui dar nesukelta reikiama 
suma pinigų. Pasitikint de
legatų prižadais, komitetui 
prisiėjo užtraukti paskolą, su visai atleisti; senesnieji pa- 
kuri turės būti grąžinta.

Paties Nacionalio Lietu
vių Veikimo Komiteto dar
buotė reikalauja finansų. 
Prisidėjusios prie Visuotino 
Suvažiavimo organizacijos 
jokių privalomų mokesčių 
nemoka. Tačiaus, matant 
svarbą mūsų • pasibrėžto 
darbo ir reikalingumą fi
nansų, kiekviena organiza
cija, ar nors bent didesnė 
dalis jų gali liuosnoriai pa
aukauti po dolerį—kitą.
Kolonijų Ryšiai su Naciona- 

liu Komitetu
Delei pasekmingesnio dar

bo būtinai reikalinga palai
kyti kuotampriausi ryšiai 
tai'pe įvairių kolonijų ir 
Nacionalio Komiteto.

Dėlto, draugai, neskūpė- 
kite pranešti, kas veikiama 
jūsų kolonijoj; ko trūksta 
ir kaip centralinis komite
tas galėtų jurii pagelbėti.

Aplinkiniais keliais mums 
yra žinoma, kad nekuriose 
kolonijose bendro fronto 
darbas yra vedamas labai 
gerai. Kodėl nepaskelbti 
mūsų pasisekimus ir paty
rimus kitiems? Tas negali
ma padaryti, kuomet trūk
sta faktų, smulkmenų apie 
jūsų, draugai, darbuotę.

Tikimės, kad draugai iš- 
pildysite šį mūsų prašymą 
ir visais galimais būdais pa- 
gelbėsite siekti prie mūsų 
užsibrėžto siekio.

Draugiškai,
Nacionalis Lietuvių Vei

kimo Komitetas,
Sekretorius L. Jonikas,

3116 S. Halsted Str., 
Chicago, Ill.

savaitę dirbti. Jei paimti Ayer tumėte. 
Mill dirbtuvę, tai dažyklų dar
bininkai atleisti, darbo nėra;

Taip pradėjo spausti 
darbininkus, kad juos nugąsdin
ti ir paskui paleisti dirbti 48 
valandas į savaitę.

Wood Mill dirbtuvėj darbi
ninkai taip pat atleisti iš dar
bo ; daug darbininkų t atleista 
ant dviejų savaičių, o kiti tai ir

Prie parėmimo šio pikniko 
kviečiame viešai visas darbinin-

tuvių Darbininkų Susivienijimo 
ir Literatūros Draugijos kuo
pas, taip Meno Sąjungos cho
rus ir visas draugijas.

L. K. Biuras.

Agitacijos Fondas
Negalime pasidžiaugti drau

gų susirūpinimu Agitacijos 
Fondo reikalais. Komunistų 
Frakcijos konferencijoj, kuri 
įvyko Clevelande, plačiai kal
bėjome apie šį svarbų dalyką. 
Visi draugai sutiko, kad Agi
tacijos Fondo finansavimas 
dabartinėse sąlygose negalima 
skaityti antraeiliu dalyku. 
Priešingai, visi didieji pasi- 
briežti tlarbai turės pasilikti 
ant popieros, jeigu Centro Biu
ras neturės finansinio ištek
liaus juos pravesti gyveniman.

Tiesa, po konferencijos lai
ko dar visai mažai praėjo. 
Taip pat tiesa, kad Clevelando 
suvažiavimo delegatai, sugrį-

likti dirbti po kelias dienas į 
[savaitę. Kompanija jau turi 
tinklą numezgus del darbinin
kų, tik laukia progos juos pa
sigauti. Jeigu darbininkai mie
gos, tai jiems patiems bus blo
gai. Turės dirbti už mažą algą 
ir ilgesnes darbo valandas.

Tuo būdu, darbininkai, orga- 
nizuokitės kaip greičiausia. Ne
laukite geresnių laikų be kovos. 
Kapitalistai jau turi pasidarę 
planus, kaip apmulkinti darbi
ninkus. Jų agentai jau dirba 
fašistinį darbą. Pirmas jų agen
tas tai Detroito kunigas Cough
lin, paskui Louisianos senato
rius Long ir kiti demagogai, žę į organizacijas, rūpinasi ga- 
Tokių agentų neklausykite. vimu paramos

kaštų darbininkų
padengimui 
delegacijos

Čia jums darbininkai ir dar- ! Kauno kongresą. Visus tuos
. < _ . .... r]nlvViio moo c ii nrania.bininkės jau užtaisyta geri sla

stai, tik laukia bosai mus į juos 
įstumti. Pacific Mill dirbtuvė, 
tai yra, "Mažasis Pacific”, jau 
primušė notas,- kad galite dirbti 
48 valandas, kas norite. Pama
tysite, greitai reikalaus ir nuo 
visų dirbti po 48 valandas, jeigu 
tik jūs pradėsite. Nedirbkite nė 
vienas daugiau kaip 40 valandų. 
Dar mes turėtume reikalauti 
30 valandų savaitės, vieton 40 
valandų, taip pat pakėlimo al
gų. Nes su dabartinėmis algo
mis negalima pragyventi prie 
tokios brangenybės.

Amerikos Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos Pirmo Dis- 
trikto didysis piknikas jau čia 
pat, tai yra, jis įvyks rugpjū
čio 4 d., Maple Parke, Methuen, 
Mass. Visos Naujos Anglijos 
kolonijos ir chorai rengkitės da- į

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

Telephone: Humboldt 2-7964

supranta- 
Agitacijos

dalykus mes gerai 
me. Nežiūrint to, 
Fondo reikalų negalima už
miršti. Todėl, draugai, dar 
kartą mes kreipiame jūsų aty- 
dą į šį klausimą. Ypatingai 
neužmirškite agitacijos fondo, 
kuomet skirstote pelną nuo 
darbininkiškų parengimų.

šį sykį galima paskelbti tik 
sekamas aukas: Lietuvių Dar
bininkų Susiviepijimo 84 kuo
pa iš Wheeling, W. Va., per 
d. A. Palutį, prisiuntė $2. 
Draugas S. Peczulis iš Marlin, 
Pa., paaukojo $2; draugė Oną 
Marozienė, waterburiete, 50 
centų; draugė žukienė, iš 
Binghamton, N. Y.,—$1. Labai 
ačiū draugams ir draugėms.

J.V.K.P. Liet. Frakciją 
' Certtrb Biuras, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Norwood, Mass
Latrinimos Ratelio Choro 

. Metinis Piknikas

Lietuvių Lavinimos Ratelio■_
' ' Choras yra organizacija, kuH 

užsiima skleidimu darbininkiš
ko meho, kaip dainojermuziko- 
je, taip ir vaidinime veikalų ir

^operečių. Taipgi choras ima
■^r.dalyvumą ir abelnabi darbi- 
įįftinkų judejime-vcikime. žo-

žiu sakant, L.L.R. Choras yra 
darbininkų judėjimo or-

. Ir kaip yra žinoma, cho-
pasilaikymui yra reikalinga kur gali šokti šimtas porų ant

ir finansinė parama iš visuo-sykio. Keturių muzikantų or- 
menės, ries choras, kaipo tokis, 
del visuomenės ir tarnauja, da
lyvaudamas darbininkų paren
gimuose, papuošdamas pa- 
rerigimus su dainoiriis ir loši
mais. Todėl visuomenės mes ir 
prašome nepamiršti mūsų me
tinio parehgimo-pikniko, kuris 
atsibus 21 d. liepos, 1935.

Piknikas atsibus labai gra
žioj vietoj, palei ežerą, kur ir 
karučiuose galima smagiai pra
leisti laikas. Taipgi jaunimas 
ir suaugusieji, mylinti šokius, 
gali puikiai pasišokti, nes yra 
puiki svetainė ant vandenio,

kestra grieš per dieną.
Pikniko vie ta vadinas: 

Grape Arbor Pavilion, ill 
Bullard Street, North Walpole, 
Mass. Bus įvairią gėrimų ir 
užkandžių pakankatnai ir pa
sirenkant.

Kviečiam iš plačios apielin- 
kės atsilankyti!

Rengėjai.

Washington. — Naujas 
kongresui įneštas sumany
mas reikalauja teisės vieš
bučiams ir kliubams leisti 
pirkti alkoholį dūūgmehiš- 
kai, bačkomis.

, Komercijos sekretorius Dianiel Roper (kairėj) svei
kini ;šaYo n a h ją padėjėją Mbnroe Johnšdn, kuris 
užiiha vietą MitchfelPio. Pastarasis, kai žinia, buvo 
pašalintas. Johnson pasižada "viską matyti, bet 

r? j nieko nesakyti

Sirgo Nuo Apsivalgymo. Gyve
nimo Pakaita

Aš rašau šį laiką dėl savo 
motinos ir rašau angliškai, nes 

| lietuviškai rašyt negaliu., Ma
no motina, kokios 5 bus savai
tes, sirgo, apsivalgiusi kokio 
Seno maisto, puvėsių—ptomai
ne poison, ir nuo to karto ji 
nesijaučia gerai. Galva jai 
svaigsta ir kokia tai lengva 
jaučiasi. Ji nešiojo akinius, 
tai gal tai nuo to. Ji yra 47 
metų, gal tai jai yra gyvenimo 
pakaita, nes ji neturėjo mėne
sinių jau kelis kartus. Paaiš
kinkite per "Laisvę”, kas jai 
daryti.

Atsakymas.

Taip, Drauge, nuo netikusio, 
sugedusio, apipuvusio maisto 
galima gerokai pasirgti. Ta
čiau man rodos, kad Jūsų mo
tutė nesijaučia gerai ypač dėl 
tos gyvenimo pakaitos.

Tūlos moterys visai lengvai 
pereina tą laikotarpį, jei gy
vena gamtiškai. O kitos gauna 
pasikankinti.

Maištas ir čia labai daug pa
deda. Tegul Jūsų motutė daug 
vartoja žalėsių, žalių neviVtų

daržovių, vaisių, uogų, šaknia
vaisių, žalių javinių grūdų, 
ankštinių daržovių. Taip gi, 
žinoma, reikia pieniškų, kiau
šinių, žuvų, šiaip jūrų maisto, 
šviežios mėsos, ypač kepenų, 
inkstų.

Bus labai jai gerai,.jei var
tos da ir žuvų .aliejaus, nors 
po šaukštą kas diena. Mielių 
bent po' plytelę, ir daugiau, 
kas diena, lodo tinktūros, po 
lašą kas pora-trejetas dienų, 
visą gyvenimą. Taip gi tegul 
ji gauna ir Thyroid glahd, 14 
gr., 100 tablets. Tegul ima po 
Vieną tabletę prieš valgymą. 
Jei ji yra riebi ir sunki, tai te
gul kuomažiausia vartoja mil
tinių valgių, krakmolų. Ir ji 
taip gi galėtų tada imti Thy
roid gland, Y2 g**., 100 tablets, 
Vietoj virš minėtą. Vadinas, ji 
vartotų didėlesnėmis dozėmis, 
po grano, prieš valgį.

Tegul eina pasivaikščiot. 
Giliai pakvėpuoja. Ant saulės 
pasikaitina.

Akiniai, nem’anau, kad jai 
taip daug kenktų. Dėl viso ko, 
tegul nueina pas akių dakta
rą, patikrinti, ar tie akiniai 
tebėra geri ar jau nebetinka*

................................ ■■. . ------J. .......... -V-. J
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Johnnie Orman Leaves for Lithuania and the U.S.S.R.
FRISCO LABOR HONORS MARTYRS

Marching in stately procession, 15,000 San Francisco workers 
from 20 unions remembered the two pickets killed by cops in 

last year’s general strike. They’ve vowed they’ll never forget 
the men who died during labor’s struggle for a better break. 
Tens of thousands of West Coast workers live better today be
cause these two, and others, fought.

NAT. SEC’TY TO STUDY CONDITIONS 
OF YOUTH IN BOTH COUNTRIES

JOHNNIE ANSWERS B. FULTON WILL TAKE 
SOME QUESTIONS OVER CARES OF OFFICE

AN INTERVIEW OF JOHN
NIE ORMAN BY CHARLIE 

KWARREN
What will be the main ques-

tions that you §re going to 
take upv at the Lithuanian
World Congress?

a. Civil liberties for our 
cousins in Lithuania.

b. Election of a presidium 
by the delegates.

c. Changing of the entire 
order of business of the con
gress.

d. Will put up fight for the 
freedom of political prisoners 
in Lithuania.

Since Lithuania is a fascist 
country, how do you expect 
to bring out these points ?

We expect to make a united front, 
a very broad united front, of the 

.delegates from various organisations.
JSome of these organizations, 

through their official organs, have 
expressed themselves as wanting to 
raise their voice in the congress it
self.

As the agenda is now made up by 
the fascist government, all we are 

(Continued on page 4)

Declaration ot Rights of the American Youth 
Adopted at the 2nd American Youth Congress
ON TĘE Fourth of July one hun

dred and fifty-nine years ago our 
fore fathers declared their indepen
dence from despotic rule in order to 
realize their inalienable rights to life, 
liberty, and the pursuit of happiness.

• * * *

TODAY our lives are threatened by 
War; our liberties threatened by 

reactionary legislation; and our* right 
to happiness remains illusory in a 
world of insecurity.

* * *
THEREFORE on this fourth day of 
I July, 1935, we, the Young People 
of America, in Congress assembled, 
announce our own declaration — “A 
Declaration of the Rights df Ameri
can Youth.”

^ * * *
WE DECLARE that our generation 
»» is rightfully entitled to a useful, 
creative, and happy life, the guaran
tees of which are: full educational 
opportunities, steady employment at 
adequate wages, security in time of 
need, civil rights and peace.

WE HAVE A RIGHT TO 
LIFE!

YET we are threatened by wars 
that are even now being prepared 

by those who profit by destruction, 
wars from which we can reap noth
ing but misery, mutilation and death. 
We oppose this war and its trap
pings of militarized youth and moun
ting armaments. We do not-want to 
die! We assert our right to peace

and our determination to maintain 
peace.

WE HAVE A RIGHT TO
LIBERTY!

has 
free, 

a haven for the oppressed. Yet on 
every hand we* see this freedom li-< 
mited or. destroyed. Progressive forc
es are persecuted, 
alities are exposed to arbitrary 
portation. The Negro people 
subjected to constant abuse, discri
mination and lynch laws. Workers 
who strike for a living wage are met 
with increasing violence.

I I
These we affirm to be the omens 

of that modern tyranny against wnich 
our forefathers rebelled in 1776.

We are determined to reąlize 
actuality the ideals of a free Ameri- 

i ca. We demand not only the main
tenance but the extention of our. Ele
mentary rights of free speech* p’esis j 
and assemblage. We oppose com- Į 
pany unions and affirm the right of 
workers tb join labor unions of t lieir 
own choosing in order to advance , 
their economic interests. We co 
der full academic freedom essen 
to progress and enlightment. 
strongly oppose Fascism, with its ac
companying demogogy, ae a com
plete negation of our right to liberty.

WE HAVE A RIGHT TO 
HAPPINESS!

OUR country with its natural 
sources and mighty industries

IN SONG and legend America 
been exalted as a land, of the

Minority nation- 
de- 
are

in

Tomorrow, Johnnie Orman, 
who was elected by the Li
thuanian Congress in Cleve
land as a youth delegate to
the World Congress in Kau
nas, will leave these shores on
the “Ille de France” for Lithu
ania.

The delegation elected by 
the Cleveland congress will 
take up important questions 
in Kaunas and will present de
mands to the Smetona govern
ment for civil rights to the 
working masses of Lithuania.

Comrade Orman will spend 
several weeks studying, the 
conditions of the young work
ers and students. He will actually 
live and work with them, and in this 
way will get closely acquainted with , 
their everyday life. Then Johnnie 
will be in a position to give us a 
clear picture of the life youth lead in 
Lithuania.

Since he was elected by LDS 
youth branches and choruses as - the 
Lithuanian delegate to the Soviet 
Union, Comrade Orman will leave 
for the USSR after about a month’s 

(Continued on page 3)

League Councils Needed 
For Tourney Success

Way before the starting of
the LDS Softball tournament

more than provide a life of security | we have been stressing the 
and comfort for all. But today we' importance of forming district 
are not permitted to enjoy its com- league councils. It seems that 
forts. We want to work, to produce,' some districts have not reac- 
dd to be idle. We graduate from ■ ted favorably to this urging 
schools and colleges, equipped for. but just let it go at that. Now, 
“jZ1 CTŽZ“ S when trouble brews in the lea- 
the highways, or in Army-supervised ' gue, there is nobody to straigh- 

At present, 
we have the Connecticut district in 
mind.

Judging from the correspondence 
, that we receive, it looks like the I y-M t • . 1 • 1 t _

Camps, isolated from friends and fa- I rmt-
mily. WE REFUSE TO BE THE Ien inm&s out- 
LOST GENERATION. " ”

* * *

WE URGE a system of unemploy
ment and social insurance as an

j immediate improvement in the condi- , Connecticut league is a fine jumble, 
lion of unemployed youth and we af- ' Teams don’t know how they stand 
firm our right to be employed on all in the league, others have all sorts
relief projects 
equal work.

at equal wages for

We who are employed express our 
__ ____ LL-i with the prevailingdissatisfaction

low wages, long hours and the in
tense speed-up which destroys health 
and stunts our development. We 
insist upon our right to higher wages 
and shorter hours.

msi-' For youth on the farms, the right 
ftial 'to .work means the right to seeurity 

in the possesion of their farms, free 
from the burden of debts. We stand 

(unalterably opposed to any program 
which destroys crops and livestock 
while millions remain unfed and un
dernourished.

While we proclaim the right to 
work for ourselves, we also proclaim 
the right of freedom from toil for 

(Continued on Page two)
re

can

of grievances, district organizer dic
tates who should 
etc.

Now, does this 
cooperative effort 
from all teams entered in the lea
gue? Certainly not! If the trains 
themselves had planned out the sche
dules and lh.id out rules, there would 
not be so many complications arising. 
The district, leagues should be run 
by the teams themselves, that is, 
by means of a league council. The 
league council has the power to make 
all decisions and rules applying to 
their particular district.

Įji order to be assured of a har
monious functioning of the district 
leagues, we again urge districts to 
form league

get forfeit games,

mess express th© 
of representatives

___  _ councils. Don’t wait, 
(another day! Today is the time!



feats. Their last game is with W‘a- 
terbury, whom they are playing next 
week. Incidentally, why not put the 
league standing in the paper?

Johnny Austin

Friday, July 19, 1935

ALONG THE CONNECTICUT SPORT FRONT

enter-

ETHIOPIANS READY TO RESIST IL DUCE

— By Ben Medley —

their capitol, Addis Ababa
(Continued on Page 3)

are going
They’ll of-

Page Two

The following is a post card receiv
ed by your writer from the baseball 
team of Hartford Connecticut early 
this week: 
“Dear Ben:

Please notify all teams that the 
Hartford team has voted to drop out 
of the league. Thus discontinuing 
summer activities.

I just took a stab in the dark

’Ready to protect their native land from the onslaught of Mus
solini’s imperialist drive in^o Ethiopiia, these tribesmen 
through training courses at
fer‘11 Duce’s armies plenty of resistance.

Yours truly,
John Ramoška”

It sort of had me wondering when 
I read the sad news about the boys 
upstate in Hartford. It certainly 
makes the Situation a pretty bad one 
now. But I hope not too bad to do 
enough damage to break up the lea
gue. At least all efforts will be 
made to have them re-enter and fi
nish out the schedule with the rest 
of the teams.* * *

What could possibly have been a 
motive for the move made by the 
Hartfordites ? It couldn’t be that, 
because of defeat in games that they 
so suddenly decided to move out of 
the league. I don’t think the boys 
got weak for such an unimportant 
matter . They possess too much 
gumption for that. And I believe 
they realize the importance of a lea
gue successfully completed, far more 
than to disband for that.

/ Possibly it could have been be
cause >of financial difficulties. If 
this may be the reason which I am 
slightly inclined to believe, the Hart- 
forders ought to be ashamed of them
selves. Not blaming the team, be
cause they control no money, but 
the chorus, youth and adults, who 
the team represents. Hartford can 
safely boast of being the wealthiest 
amongst the organizations whom we 
all represent, and to deny a base
ball team enough finances to carry 
through a season, is in itself a 
crime and will tend to degrade the 
youth frequently the chorus and the 
youth club.

Various members making up the 
Hartford chorus have from time to 
time been very reluctant in handing 
out their money where needed. And 
when an organization can calculate 
its wealth in hundreds, they should 
be a little more merciful in shelling- 
out where needed.

(Continued from last week)
In 1927, the Anglo-American Oil 

Co. (a subsidiary of the Standard 
Oil Co.) was given a consession by 
the Ethiopian government to exploit 
oil territory in Ethiopia. In 1928, 
the White Engineering Co., of Wall 
St. received a 20 million dollar con
tract to build a dam on lake Tsana. 
This move was designed to offset 
British interests in Ethiopia. Both 
England and Italy want Ethiopia for 
the growing of raw cotton. England 
is the world’s largest cotton-import
ing country and cotton comprises 
12% of Italy’s present imports. 
Their interests are in conflict with 
the Southern cotton interests in the 
United States. On the other hand, 
the House of Morgan was the main 
financial agent for the floating of 
an Italian government loan in the 
U. S. of approximately one billion 
dollars. These facts as well as many 
other imperialist involvements ac
count for Roosevelt’s sending to 
Ethiopia George Hanson of the U.-S, 

* State Department. In view of the 
conflicting economic interests/ the 
United States might be expected to 
assume a neutral position. However, 
the weight of Amei-ican dominant fi
nance capital interests is for the sup
port of Italian fascism. It should 
be remembered, too, that Italy gets 

. from the United States, raw mater
ials and manufactured products, such 
as oil, coal, iron, chemicals, and au
tomobiles which are convertible to 
military uses.

Finally in the interests of main
taining the American Negro people 
under white ruling class domination, 

when I thought it might be finances, 
but my knowledge of past experien
ces regarding Hartford’s flow of 
money in the direction where need
ed, instinctively led me to that con
clusion. If I am wrong,... apologies, * * *

Another conflict has arisen in the 
Connecticut District and dnly with 
the open mindedness of team mana
gers and members of the teams will 
we be able to settle without much 
trouble. But to make things a bit 
more conflicting, our district organi
zer has taken it upon himself to 
award decisions in regard who should 
claim the games by forfeit. This to 
my estimation is far too dictatorial 
to make things progress harmonious
ly. This is where the league council 
comes in and seeing we have none, 
now is just the time to get one or
ganized and working so that this 
trivial matter of “forfeits” is clear
ed up and the breaking up of the 
league is avoided. ,For that is the 
end we are traveling towards now 
with the gestures of a few and even 
less who are taking things into their 
own hands.

♦ *
The circumstances under which 

New Haven and New Britain are 
battling it out with one another on 
the side is getting neither team any
where, and the way New Britain 
refuses to listen to reason, is making 
the two indignant with one another. 
I am in no way taking sides because 
I belong to the New Haven team, 
but impartially am participating in 
the argument.

The Argument: New Britain takes 
(Continued on Page 3)

NEW BRITAIN GETS A 
LOAD OFF ITS CHEST

We are not going to mention any 
names, but a couple of teams 
ed in the league think they’re run
ning it. They make no effort to cor
respond with visiting teams and go 
about playing their own schedule.

New Haven and Bridgeport defaul
ted to New Britain, just because they 
thought that New Britain didn’t have 
any say in the matter.

So far New Britain is leading the 
league with 8 victories and no de

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

Waterbury Is Victor 
Over Rushan Team

—By Clem Strauss—
NEW HAVEN, July 14:—The Wa

terbury L.D.S. baseball team defeat
ed the Russian Youth Club at New 
Haven by a spectacular rally in the 
last inning of the 2nd game to 
squeeze out a victory.

Things looked bad for the visitors, 
as they came to bat in the last inn
ing of the 2nd game. Waterbury 
was trailing by three runs. But the 
big guns went into action and with 
five hits blasted in 4 runs to win.

Three successive hits by T. Norei
ka, J. Katulis and P. Alexander fill
ed the basės. J. Noreika hit to left 
field drove in T. Noreika. A dou
ble by B. Shimkus, drove in Katulis 
and Alexander, advancing J. Norei
ka to third. C. Strauss hit a slow 
grounder to right of the pitcher with 
two out and as he beat out the play; 
J. Noreika scored with the winning 
run.

All three games were closely con
tested. The two were marred by er
rors, but the third was a perfect 
game without an error by either 
side.

B. Shimkus, P. Alexander and J. 
Noreika hit hard and timely for Wa
terbury, with Porvillo, McCoy and 
Laputia for Russians, P. Poskas 
pitched all 3 games for Waterbury 
and A. Laputia for Russians.

Box Scores
12 3 4 5 6 7 R H E

Waterbury 0 10 0 0 0 0 1 6 3
New Haven 0 10 0 0 0 1 2 5 2

New Haven 0 0 5 10 10 7 8 2
Waterbury 0 2 0 0 2 0 4 7 13 5

Waterbury 10 0 10 0.0 2 8 0
New Haven 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0

Yes, why not put the league stand
ing in the Youth Section? We would 
like to know who is leading in the 
Connecticut league. This jumble may 
be partly solved also by having the 
present standing of teams published.

—Sports Comm.

Declaration 'Rights 
Of Hie American Youth

(Continued from page X) 
all children for whom labor can only 
mean physical and mental harm. We 
therefore demand the abolition of 
child labor with full and adequate 
maintenance for needy children.

♦ ♦ *

OUR right to work includes the right 
of proper preparation for work. 

Education must be available to every
one without discrimination, poor as 
well as rich, Negroes as well as 
white, through free scholarships and 
government aid to needy students’. 
Our education system should provide 
for vocational training at adequate 
wages, under trade union supervision.

We declare that the workers of 
hand and brain, the producers of our 
wealth, the builders - of our country 
are the decisive force with which all 
true friends of peace, freedom and 
progress must ally themselves. We 
recognize that we young people do 
not constitute a separate social 
group,‘but that our problems and in- 
pirations are intimately bound up - 
with those of all the people.

We look at this country of ours. 
We love it dearly: we are its^ flesh 
and marrow. We have roamed its 
roads; we have camped in its moun
tains and forests; we have smelled 
its rich earth; we have tended its 
fields and dug its earthly treasures. 
We have toiled in it. Because we 
know it so well, we know that it 
could be a haven of peace, security 
and abundance for all. Because we 
love it so dearly, we demand that 
it be turned over to the working peo
ple of America.

♦ ♦ ♦
THEREFORE, we, the yoifng people 
A of America, reaffirm our right to 
life, liberty and the pursuit of hap
piness. With confidence we look for
ward 'to a better life, a larger li
berty and freedom. To those ends 
we dedicate our lives, our intelligence 
and our unified strength. Į

Mildly Interested
Office Boy: “The boss is beginning 

to take an interest in me.”
Head Clerk: “Is he?”
Office Boy: “Yes; he asked me 

yesterday if I worked here.” 

the U. S. would welcome the sub
jugation of the last independent 
Negro State.

b) The conducting of united front 
actions to prevent manoeuvres which 
are aimed at supporting Italian fas
cism.

c) The rousing of mass Negro sen
timent against the Italian fascist ef
forts to crush the only remaining 
independent Negro State.

The Londan correspondent of the 
N. Y. Times writes in the June 27th 
issue of that paper: “In its most bru
tal terms, Italy’s policy, as under
stood by Britain, is that the Ethio
pians are just a lot of 'blacks’ and 
that they are destined for the ser
vice of white men, and their lands 
are destined for white exploitation. 
Both Britain and France got a gener
ous share of the Negro people before 
such acquisitions became internation
ally unfashionable or unethical, and 
now, Italy is believed to take the 
position that she has got to catch 
up with them to maintain her sta
tus as one of the great civilized pow
ers ! '

A splendid example of united front 
activity in defense of Ethiopia is the 
formation of the Porvisional Commit
tee for the Defense of Ethiopia, 
where the Harlem section of the CP, 
the League of Struggle for Negro 
Rights, and the Harlem ILD are 
joined in common action with 38 Ne
gro organizations, reformist bodies, 
church groups, fraternal organiza
tions, etc. This committee repersents 
approximately 40,000. Their pro
gram is:

1. Financial support for the Ethio-

I
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Problems Of A 
Revolutionary Writer

—By Fiore—

There is a group of student writ
ers organized under the auspices of 
the John Reed Club of New York. 
They meet from time to time to 
discuss the problems facing the re
volutionary writers, of today. Last 
Monday, at one of our meetings, we 
took up some of these problems. We 
found that they far surpass the 
struggles and handicaps of the young 
bourgeois writers.

For the struggling borgeois writer, 
there is one major hurdle that he 
must jump over if he desires to be 
listed as a writer. Either by hook 
or crook, he must find a publisher 
who will publish his works. This 
was not so hard in periods of pros
perity. Now, it is a difficult task.

The problems of the revolutionary 
writer are of a different type. In 
the first place, most of our young 
writers are brought up on bourgeois 
idealogy of writing. For them a 
story, in order to be a story, should 
be charmingly written, filled, per- 

^haps, with pretty figures of speech, 
racy dialogue, and peppered with 
humor. So nourished for many years 
on this food the change to the re
volutionary field is, naturally, very 
difficult.

The most important problem fac
ing a new writer however, is the 
point of view he uses in his approach 
to revolutionary literature. Most 
writers feel that if they cbpy the 
writings of Theodore Dreiser, they 
can be called, in a way, revolution
ary. They think that exposing sor
didness and meaness. of a working 
class family is all that is necessary 
in order to put their writing into 
the revolutionary class. Most of the 
time they are far afield of their 
mark, for although they write sym
pathetically, still they write with a 
condescending air, offering no solu
tion to the workers. Their attitude 
is a liberal’s attitude of resignation.

For the beginning revolutionary 
writer who has been able to get the 
right point of view comes another 
very difficult problem. In what way 
can he make his characters class con
scious ? It may sound easy to do, 
but it is hard. In some revolution
ary stories we have a character and 
out of a clear sky he is convinced 
that communism is just the thing. 
Then again we may have a worker 
knocked down by the police and all 
of a sudden he gets the idea that 
capitalism is all wrong and that com
munism is the only real solution 
to hiš problems. Or we get into the 
unemployment field. We find a man 
without a job. He meets a com
munist who explains the why and 
wherefore, and we soon have the un
employed converted to communism. 
Or, strange as it may seem, sudden
ly because of some moral indigna
tion a character may hit upon com
munism as the only visible remedy 
to all wickedness of society. We 
could go on giving examples of the 
writers’ methods and techniques used 
to make their characters class con
scious, but we can easily see that 
these methods are similiar to the 
happy endings of the bourgeois thea
tres. The fault of these stories lies 
not only in the fact that they are 
written naively and too optimisti
cally, but that in time they "become 
monotonous and boring. The re
volutionary writing cannot bear to 
be stereotyped. It must be alive, 
alert, eager and active. It must be 
able to 'go into any phase of life i 
and any situation and turn it into I 
revolutionary material and use it 
as a weapon. No subject, no mater
ial need be spared. The revolution
ary writer has the whole world to 
write about, provided he keeps in 
mind the working cjass and its aim.

Another and major problem facing 
revolutionary writers is that of ac
tive participation in all activities of 
the revolutionary movement. The 
bourgeois Writer could read the 
Greeks and the Romans, could fill 
his room with books and spend a 
lifetime there writing hundreds of 
novels out of his head. For the 
revolutionary writer this cannot be. 
He must take part in the working 
class movement. No longer can he 
be the spectator and expect to get 
his inspirations from the blue sky 
or the babbling brook. He must join 

masses and help them

JOHNNIE ORMAN LEAVES

stay

arid come to sen-
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DEVELOPMENT OF SONGS OF LABOR AND 
REVOLT IN ENGLISH AND AMERICAN POETRY

---------------------------------BY LILLIAN SHELLEY__________ _ __________
(Continued from-last week)

There have been plenty of songs of revolt in early American writings. 
As for songs of labor, although not definitely recorded, it is to be presum
ed that there must have been songs written reflecting the struggles of the 
American proletariat during the last half of the 19th century. In a very 
detailed article in the June 5, 1934 issue of the New Masses, Alan Calmr 
brings to light very many interesting songs and poems in early American 
Labor Literature. He says “Most of the floating literature of the time may 
never be recovered; while numerous scattered poems, stories, and essays in 
rare labor newspapers of the time have yet to be collected. In addition 
to other literary treasures that some day may be discovered, we already 
know of at least two historically imporant groups of working class writ
ings of this period. These are the songs and ballads of the fighting Irish 
and English hard coal miners of Pennsylvannia, and the German-American 
Socialist literature composed in the United States before the beginning of 
this century.”

He mentions that the folklore of this period was of a very outstanding 
nature and “although the ^custom of balladry and minstrelsy had been 
transplanted from the British Isles, these homespun songs and poems were 
rooted deep in the life of the coal miners of the state. Not only did they 
sing of tales told around the villiage green and barrooms; almost all of 
their ballads are full of the serfdom of the miners, of the agony of child 
labor, of the horror of mine disasters.”

He quotes one of the ballads which is taken from a volume collected by 
an American newspaperman—George Korson—entitled “Songs and Ballads 
of the Anthracite Miner” as an example of the fighting spirit and grow
ing class-consciousness of the miner:

“On three days a week, boys, our living we make, 
And we work like mules for the bit that we ate; 
But now we have a union, let them say what they may: 
We will strike for more wages than a dollar a day.”

Furtbei/ Calmer writes, “One of the most curious connections between 
American labor and literature in the late nineteenth century is indicated 
by„fhe frequent use which trade union leaders of the time made of poetic 
texts and quotations.” William H. Sylvis, a trade union leader, whose pre
mature death destroyed the connections which were being forged between 
the National Labor Union and the First International at the end of the 
seventeen-sixties, used many poetic quotations in his addresses. “His writ
ings, too, occasionally possess a literary touch, as in this opening sentence 
from his essay, The Poor man’s Home:

’Poets and essayists have sung and written a great deal' about 
the beauty and simplicity of the poor man’s home and theorists 
have employed the aid of art to prove that contentment and po
verty are inseparable; but The Cotter’s Saturady Night, The Vil- 
liage Blacksmith, The Flat-Boat, etc., as illustrations are far 
more welcome to the rich man’s parlor than be the living realities 
which they represent.”

Although “the American literatures of the time remained largely indif
ferent to Marxism and, indeed, to the entire labor movement,” there was 
obviously, with the growth of the American proletariat, also, a growth of 
American proletarian songs and poems, whether good, bad or mediocre.

(To be continued)

Along the Sport Front
(Continued from page 2) 

claim of game by forfeit, because of 
New Haven’s failure to communicate 
with New Britain. New Haven takes 
claim of forfeit by what was agreed 
upon in the schedule, that: The 
Team Failing To Show Up Loses 
Automatically. This is the argument 
and both are justifitd in their con
tentions, because they both failed to < 
do. what was necessary in playing1 
off a game. So Jet’s stop the ar
guing and come to an agreement to 
replay the game; The. same with 
Waterbury and Bridgeport and other 
teams that can both justifiably claim 
forfeit games.

♦ * *

If we had a league council, all 
this would be avoided. There would 
be no individual decisions, which is 
unfair to both teams as either team 
has no chance to voice its argument. 
So the thing to do, and I myself am 
going to take it upon myself to do 
so, is to get a council formed .and 
have these matters thrashed out so 
that by next Sunday we can again 
be playing. We musn’t let the youth 
and outside teams we have in our 
league get the impresion that we 
can’t get organized 
sible agreements .

* *
Another thought 

' mind which could be taken in with 
a sport council meeting, and that is

in their struggle for freedom, or else 
his writings have no blood, nor iron 
—they are simply cockleshells for a 
wondering visionary.

The communist movement has 
great need of good revolutionary 
writers. Young men and women who 
have desires to write, in spite Of 
these difficulties, Should not be dis
couraged. The field for revolution
ary writing is enormous and expand
ing

of the track and field meet we were 
planning to have. We could come 
together on definite plans and opin
ions and get the thing activized. So, 
as there will be no games this Sun
day, the league council will be form
ed if the response to our call is ma
terialized. Let’s stop all this trivial 
bickering zand come together and get 
the matter settled once and for all. 
To any 
tion of 
sent at 
uanian 
and we

1 formation -of such.

one interested in the forma- 
a council for sports, be pre- 
775 Bank Street at the Lith- 
Hall, 3un(lny at 12:00 noon, 
will start actual work on the 

AU teams and 
branches will be notified of the meet
ing through correspondence.

As you will now notice, every
thing has not been all rosy and red. 
We all have our ups and downs, and 
this is a bit of Connecticut’s downs. 
However if we all bend our efforts 
toward straightening things outy we 
will again be on the rosy side. Let’s 
try with all ernestness.

FOR LITHUANIA
(Continued from Page 1) 

stay in Lithuania.
Here he will compare the condi

tions of youth under workers rule 
with the ones in fascist Lithuania 
and other capitalistic countries.

When Comrade Orman gets back 
he will make an extensive lecture 
tour all over the United States. 
Some organizations suggested that 
Johnnie write a pamphet on the 
conditions in Lithuania. This is a 
good idea and should not be aban
doned. . Many youth throughout U.S. 
would like to know: what sort of life 
the. youth lead in Lithuania,

While Comrade Johnnie is? away, 
Bertha Fulton will be the acting Na- 
tibnal LDS Youth Secretary, and /will 
also edit the Tiesa Youth News Sec
tion. Comrade Fulton is ųtiltę suited 
for this iob. and. should carry out her

Stage Set For Italy’s 
Ethiopian Adventure

(Continued from page 2) 
masses in resistance to the Ita- 
invasion of Ethiopia.
The mobilization of the Ameri- 
masses in defense of Ethiopia 
demonstrations, picket lines 

around the Italian consulates, tele
grams of protest, etc.

3. The carrying on of an anti-Ja; 
panese imperialism campaign. Ja
panese groups have tried to divert 

į the activity of the Provisional Com- 
Imittee to the advantage of Japanese 
imperialism. These elements were 
not allowed a foothold in the united 
front.

In arousing mass incensement 
against Italian fascism’s war plans, 
the Negro and white masses must be 
warned against certain dangerous 
demagogies. False friends of the 
Ethiopian people are advocates of 
these sidetracking theories. One of 
these dangers is deliberately inspir
ed by Japanese imperialism through 
the so-called Pan-Asia Movement. 
The very same Japanese militarists 
who are now enslaving the Chinese 
people of Manchuria and North 
China, killing those who fight for 
their freedom, try to win the Negro 
people for the Pan-Asia Movement.

The idea they spread is that the 
Negro people should fight against 
the white race as a whole, in order 
to assist Japan with its schemes of 
enslaving all of China, and if possi
ble, Ethiopia. Others declare that 
the war for Ethiopia’s independence 
(if the country is attacked by Italian 
fascism) must be a war of all black 
men against all white men.

This is the most immediately dan- 
gerdus theory for the success of the 
movement for a broad united front 

I in the United States of all those who 
’ should and must assist the Ethiopian 
į people. It must be made clear to 
I everyone that what Mussolini fears 
iand dreads most right now is the 
rebellion of the Italian workers and 

' peasants against his plans for war 
against Ethiopia.

To raise the cry of all Negroes 
against all whites is to play right 
into the hands of Mussolini’s cam
paign of race hatred. He could then 
use this sentiment to whip up Italian 
chauvinism among the Italians in Ita
ly and the U. S. He would utilize 
propaganda of counter-hatred against 
the Negro people.

The best ally of the Negro people 
of Ethiopia, in their fight to retain 
their independence, is the enemy of 
their enemy. And the bitterest ene
my of Mussolini in Italy are the re
volutionary toilers, led by the Com
munists. They, more than any one, 
want an end to fascist rule in Italy. 
Here unity of black and white, would 
be Unity of all Negroes with Italian 
workers and peasants against the 
white imperialist rulers of Italy. 

1 Standing in the fofefront of these 
world forces against Mussolini’s war 
plot, is the Communist International, 
and its affiliated sections.

The Communist parties of all coun
tries were the first to raise the cry 

j against Mu^solin’s criminal war plans 
! to enslave Ethiopia. And most ac-

"5 •fI
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tive was the Communist Party of 
Italy. Right after the Rome pact 
was signed, the Communist Party of 
Italy issued a declaration to the Ita
lian people entitled:

“Against the Ethiopian War!” 
“Down with Fascism!” This mani
festo called on the Italian workers 
and peasants to fight, by all means, 
against Mussolini’s efforts to send 
them to Africa.

“Not a man, not a cent- for the 
imperialist war!” was one of the 
slogans. They called on all railway
men, dock workers and seamen not 
to transport arms or ammunitions 
against the Ėthiopian people. They 
called on the soldiers and Sailors for
ced to go to fraternize with the 
Ethiopian troops.’

The important task facing us here 
in America who are participating in 
the United Front is the extention 
of the movement to include white 
workers’ organizaions. At present 
participation is extended only to Ne
gro organizations. It is imperative 
that in all cities where there is a 
large Nėgro population, similiar uni-* 
ted front groups should be formed.
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TRAVELOGUE-CLEVELAND- 
DETR01T—LIMITED

----- ——. i
The Chicago Youth delagtes to 

Cleveland and Detroit wish at this 
time to extend their heartiest thanks 
for the hospitality extended to them 
from both the adults and youth in 
these two cities.

Boy, oh boy! All Chicago needed 
in the Cleveland youth Conference 
was a little steam,—and then did we 
go places!

Here’s class for you! ^Yes,—two 
of our Chicago delegates of the fair
er sex got the bus driver to take us 
to the picnic in the bus! Yes, Cleve
land, you have us Chicagoans to 
thank for it!

It certainly looks as if Cleveland 
specializes on Joes! Every other 
good-looking L.D.S.’er is a Joe! Now 
if that isn’t a compliment, I don’t 
know what a compliment is!

* Wish you could have all seen our 
Johnny Orman pop up from his seat 
When his telegram was announced in 
Detroit! He almost forgot his pipe!

JSH; -i

SAYS ONE EDITOR 
TO ANOTHER-
(Continued from Page 1)

“supposed to do” is listen to the re
ports and vote for the resolutions 
prepared by the fascist government.

There is a very good’ possibility 
that we will make a beginning for 
a united front among the Lithuanian 
organizations of America through 
this congress.

As for myself, I will have to deal 
mainly witn thė question of the 
youth.

What will you do if you are not 
successful in getting the floor?

We shall employ tactics, well 
known in America, reach the de
legates and people ia Lithuania.

How long are yoa to stay in Lith
uania ?

Approximately a month.
Will you have any travelling com

panions ?
Unless I find someone on the way, 

my pipe will be the only one.
| Will you make a study of 
conditions or of the general 
tion in Lithuania?

I I expect to live with the 
Lithuanian workers and peasants and 
expect to get acquainted with the 
conditions of the students.

Į I expect to stay with certain rela
tives and friends of mine who are 
in no way connected with the work
ingclass movement. In that way, I 
expect to learn about the conditions 
at first hand.

How do you expect to utilize your 
experiences when you get back?

Of course, I’ll be at the disposal : 
of the organizations which are send- ! 
ing me. No doubt, the Lithuanian 
National Youth Committee will ar
range a nation-wide lecture tour.

Besides that, two organizations 
have hinted that a pamphlet on Li- ' 
thuanian conditions is very neces
sary in the English language.

How long do you expect to stay 
in the Soviet Union ?

It all depends on how long the 
youth delegation will be there , and 
how successful I am in getting at
tached to it.

What are you going to do during, 
the time of your stay in USSR?

I will visit Lithuanian organiza
tions and clubs, factories,

Wonder’ why the right side of the 
auditorium was so nooular with us 
Lithuanians in Detroit! Perhaps the 
exit! Who knows! Why—with those 
emty stomachs and full (?) heads!

Oh, those morning sessions!—Clos
ed eyes, open mouths, yawns, stret
ches,—oh yes, we were quite a live
ly bunch!
Ruthie Astrauskas—Detroit’s pretty 
little I*rima Donna.
Joe Valenta—From Cleveland (Hicks
ville to him!). A picnic in himself 
—“Da-n tootin’.” he is!
Biruta Ramoška—Boy, can she sing!
Connecticut has it alright!
Joe Palton—Cleveland’s Lith. speaker 
for the youth.- 
John Klima—Cleveland’s business 
manager. Eeverywhere and no
where all at once!
Wally Pozer—Aldona’s husky Tar
zan from Chicago.
Al Kairukštis—Our -distinguished 
looking chairman from N. J. What 
an artist!

Adelle Vasil—Always ready with a 
smile for everyone.

general snooparound pest also! of the youth there and compare 
Ann Vasil—<The chic petite demoi- jthem with the conditions in Lithua- 
selle from Cleveland.
Chester Kent—Makes sure they all 
know.
Frank Witkus—Some day to be 

America’s poet laureate from N. J. 
Izabel Pozer—Our real girl athlete 
from Chicago. An all around good 
sport.
Al Drgot—“Slim”, No, Hotel Fort 
Wayne didn’t go broke. Now you 
may sleep in peace and comfort. 
Aldona Yuodeska—'Are Newar N.
J. red-heads popular! Well ask 
ly P. from Chicago.
Frances Seselgis—Chicago’s person
ality girl—For further information 
apply to Chester K.

B. from Chicago

After being out of the news for 
so long, the L.D.S. of Pittsburgh has 
finally decided to emerge from its 
state of hibernation, and right off 
the .bat—announced a membership 
drive for its district.

We may be bashful (not writing 
in very often), but oh boy! we’re , 
just full of pep and ideas, aren’t we 
Al, Vic, and Connie?

PITTS1 I D Q VnilTII Tft I see or talk to anyone. At last he is llllu* Ivuin i v I put in an insane asylum.
UAVr IVUrIUIDVDCIIID IWTur ' T11® reader is soon introduced to IIAVEi lVlEdfxI/£>l*Mllll vKlVL the fact that there'are forces at play 

____________________ , whose interest is contrary to the 
production of good locomotives, but 
oh, how long it seemed to me, it took 
for the workers and those in charge 
to realize that something was wrong. 
Suspicions arise in the workers in
dividually, but they are put aside, 
because of the foreman’s assurance 
that it is all right and the sight of- 
the plant inspector’s seal of appro
val. As a result of interchange of

i ideas and a gathering of suspicions, 
To continue, the membership drive the shop management and workers 

starts on July 20, and continues to realize something in the construction 
September 30, with our quota set at is ^responsible for the failure of the 
fifteen members._______________________’ ~ ’
K Come on, you L.D.S’ers, bring on 
your friends! Help us reach our 
quota.

I’ve ben asked to especialy an
nounce the coming Youth Dance.

This dance is for the purpose of 
helping to raise funds for the Young 
Worker and the Youth’s Training 
School of Pittsburgh, 

will 
and
held on Saturday, July, I and exciting reading 
our

The dance 
floor show, 
ments.

It will be 
20, 1935 at 
dale St.

Everybody 
youth make 
bang-up success.

H. K

i engines. But there is no inkling of 
' what. Bit by bit the evidence is col
lected.

| Long before the workers are able 
to assemble the evidence and interpret 
it in the true light, the reader knows 
how the mystery can be solved. One 
reads very impatiently about the 

i workers stumbling over clues, work- 
1 ing. right with those who are in the 
plot, without even suspecting their

, significance. This makes for intense

I A variety of workers types are 
paraded before us, all in their natu
ral į element with their everyday 
bickerings, joys, and sorrows. The 
men responsible for’ the faulty con
struction are men of fine engineer
ing ability. They are connected with 

i the white guards. The influence of 
these white guards on a few weak 
willed workers has made it possw--who suffered from too much calci

fication. There have been causes *. . .. . - „ ,,
of death from heart strain caused j measuurement t^?e
by the use of too much vitamin D. d mg axle in such a way as to 
This information was only learned 
after the fatalities/ As in all cases, 
one should be cautious in accepting 
facts which, have been conclusively 
proved and reproved, and never re
ligiously follow one set of ideas un
less one is fundamentally sure they 
are correct.

BOOK REVIEW
DRIVING AXLE, by V. Ilyenkov.

“Driving Axle” by V. Ilyenkov is 
one of - the English books given by 
the ALDLD to its members. It is a 
translation of a Soviet novel dealing

faring construction phase of So-
Jake Jacobson—Yes, Detroit has a Š*chools7etc- and willTtudy conditįohš e Problen\s ‘an.(1 įfficu1’

SCIENCE
1

cause it to break while in use.
The book arouses great admira

tion for the collective sharing of 
ideas and work. The mystery itself is 
solved by tl^e workers under the 
leadership of a fine character, Pla
tov,! Platov is a young communist 
worker who has been sent from the 
plant to an engineering school and 
after completing his studies is sent 
back to the same factory to take an 
engineering job. Platov’s first strug
gles at the plant are in building his 
prestige among the workers, who at 
first see him as no wiser than they.

’ Platov is the first to sense the 
trouble. He immediately proceeds to 
•check up systematicaly on everythin 
used in construction until he hits on 
the 'crucial point which is long in 
coming to an interested and excited 
reader.

The entire story is completely ab
sorbing, once you are introducted to 
the caracters, and deep in the prob
lems of the factory. If you ever 
had doubts of collective work as a 
stimulus to individual work, this book 
will help to dispel some of them. 
After reading “Driving Axle” you 
have a far better appreciation of the 
value of a thinking and interested 
factory worker, and a much better 
understanding of all he can do to 
improve construction, unlearned as 
he may be.

;iė$; arising in a Soviet Factory 
making locomotives. When I first 
opened the book and saw it divided 
into seven links as chapters. I said 
aloud, “Can it be a mystery tale.”

My previous encounters with So
viet literature made me blush at 
;he naivete of such a thought. I 
determined to read and discover. The 
:’irst 20 pages I read only because of 
my determination. Knowing little a- 
bout “machines, wheels, axles”, I 
waded through it all determinedly 

You can drop me a line to Vieš- t and then put it aside, defeated.
The time came, however, when I 

Bht don’t forget to put my name on ' wanted to readf and nothing was at , 
hand but “Driving Axle” and “mira- 

And here you have the inf or- pilę dietų,’’ I soon became eagerly 
mation‘about Johnnie’s trip to Li- absorbed in the story in which a 
thuania and to the USSR. 'mystery of real human interest be-
____ ____________________________ I gan to unfold itself. My perseverance 

had conquered the difficulties of 
following the many Russian names 
which has puzzled me, and placed in 
their proper order and relation the 
many characters which had confused 
and bewildered me at first.

The mystery is far’ from the 
c ommonplace phantastic variety. 
Faulty locomotives are being pro- 
( uced by a large Soviet factory, the

(eal of dissatisfaction among Soviet 
government industrial officials, lots 
C* ii.. .... .2.. -- —j
great agitation among the factory 
heads. The sincere and serious 
workers try to find means of cutting 
the wqste of materials and increase 
production. No one even dreams 
that there is a hitch somewhere.

•Bia and America.
Will you write articles to the 

youth sections of our papers while 
you’re away ?

I knew you’d ask me that . Of 
course I will—if I get a chance. And 
I promise to write a good descrip
tion of- the Moscow subway.

In case we want to drop you a 
line, where can we reach you in Li
thuania ?

tis Lietuva, Kaunas, Lithuania. Į

velope. WORCESTER AIDO (BOROS

By X-RAY
A Word About Vitamins

The vitamins have been in the 
consciousness of most of us during 
the past few years. Never will be 
known the anxiety and the spoiling 
of many of a pleasant dinner due 
to their omnipresence in our minds. 
The American advertisers of the 
various products had made it into 
a popular fad. The colqr of the 
dinner was religiously studied to 
ensure proper vitamin content. We 
had to have something yellow, some
thing green, something red, etc. 
Every tide begins to run, so with 
vitamins. The days of cod liver oil, 
spinach are not so frequent unless 
one is not in the best of health.

The scientist of today agrees that 
the importance of getting our vita
mins has been overdone. Their im
portant all right, but we can’t help 
petting them in the right amounts, 
if we eat well balanced meals with 
plenty 
varied

The

of fruits and vegetables in a 
diet.
important thing to' remeber

is that vitamins A,B.C, and E can 
be taken in large amounts «s they 
are stored in the body and a over
dosage does no harm. Vitamin D, 
however, the one we’ve been wor
rying about because of the difficulty I 
of obtaining it in foods, Vitamin D 
cannot be stored in the body. If 
taken in excess it can cause seriaus 
harm. Particularly in the summer 
time, when we spend a great deal of 
our time sun bathing, and doing all 
sorts of. outdoor activity, we should 
not take cod liver oil or other sources 
of this vitamin in any great amount.

We get vitamin D sunning our
selves under artificial sun lamps, 
in irradiated foods, that is foods 
that have been placed under violet 
rays, and in the popular cod or hal | Zaytsev ,an intelligent worker and 
liver oil. Vitamin D controls the qommunist, ponders over the prob
ratio of calcium or lime and phos- lei 
phorus in the blood. It regulates his machine. Looking at his wife’s 
the deposition of calcium in the car- apron as a saver of dresses and pro- 
tilage. McCollum is the scientist tector, he gets the brilliant idea of

Don’t tell me, I know, that your 
correspondent is slipping—shall we 
say to a zero? Why? Ohr well, 
just blame it on the waltz if you 
must blame it on something.

Strict orders were issued by Vinny 
to write for several weeks all about 
our coming picnic even though I’m 
vacationing at the beach. Try and 
cook up something for this column 
with music in my-ears and, worst 
of all, with my sister rushing me....

‘ Krasny Proletary.” There is a great Oh them orders.... but here goes....
_____ ____ ______  ______  __ The Aido Chorus is holding its an- 

df criticism in the party units, and ^ual n’cnic on July 28th at the popu-
• lar Olympic Park. Everyone, es
pecially all the Mass, choruses, is 
invited' to come and enjoy all the 
good fun which the committee has in 
store for all of you. So come early 
for a good time.

“I wonder how I should end this
ratio of calcium or lime and phos- lem.of cutting down waste in using . ’> says I to my sister. “With
chorus in the blood. It regulates hi ‘ ‘ a period”, she replies.

t:oi

tilage. McCollum is the scientist tector, he gets the brilliant idea of 
who first discovered it in cod liver building a protecting saddle for his 
oil. . •- • machine. Zaytsev spends many nights

The calcium content of the blood thinking, planning, designing, and 
determines the heart rhythm and constructing an “apron” for his ma- 
other body functions. We all seen dhine. Finally he shows it to the 
the pitifully deformed bodies of ra- shop engineer who uses the idea as 
chitic children caused by the lack of His own. Zaytsev becomes incensed at 
vitamin D. .Nevertheless too much the stealing of his idea and in a fit 
vitamin D is just as i dangerous, of despondency leaves his machine, 
Recently there havA been, children goes home in a daze, refuses to eat,

So shall it be
' Vee-ola

Yes, and An Auto
The bride of three months timidly 

asked her husband: s
“Dearest, will you please give me 

some money fo ra new dress?”
“Sure,” said he generously. “Here 

is five dollars; get a hat, too.” ..
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S. MICHAILOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA
(Tąsa)

Zacharovas nusišluostė rankas į kelines, 
apsisuko ir po valiai ėjo atgal į fabriko 
pusę.

XIX
Prie telefono aparato susisiekimo rau

donarmietis stovėjo ant kelių, spaudė 
raktą. Raudonarmiečio veidas įraudęs, 
kepurė nusmaukta į užpakalį, kelnių ke
liai šlapi ir purvini nuo šlapios žemės.

—Ugnies skyrius!—garsiai šaukė jis į 
telefono auselę.—Ugnies skyrius, užimk 
poziciją! Ar jūs girdite karo prisakymą? 
Ir kas ten pas jus? Karo būriai, taip, 
prispauskite raktą, raktą!

Vadas bataliono, duodamas vienam 
skyriui karo įsakymą, kartu tėmijo žem- 
lapį.

—Susisiekimo skyrius. Kaip jūs su
tvarkėte susisiekimą, kad nėra visa po
zicija tinkamai aprūpinta? Telefonistai 
turi būti savo vietoje. Ar tiltas jau už
imtas? . 'i

i —Drauge komandieriau, sargai duoda
jums žinią, kad paimtas nelaisvis.

—Gerai, atvesti jį į bataliono štabą.
—Heilo! Kalba viršininkas štabo. Mū

šio kuopa. Kodėl jūs traukiatės? Kas 
jums leido trauktis? Taip, taip, kal
ba bataliono štabo viršininkas.

—Drauge batoliono vade! Mūšyje sky
riai yra blogoje padėtyje. Jie suspausti 
koridoriuje. Iš kairės ir dešinės—giria. 
Priešakyje—keturios kuopos “priešo.” 
Apie priešus pranešė raitas susisiekimo 
skyrius, jis buvo paimtas į nelaisę, bet 
pabėgo.

Bataliono štabo viršininkas perdavė 
telefoną bataliono komandieriui.

—Pašaukite komandierių šeštos kuo
pos.

—Ar čia šešta kuopa? Su jumis kal- 
* ba bataliono komandierius. Atidengkite 

ugnį į priešą nuo augštumos 290. Apšau- 
dykite prisiartinimo punktą prie girios. 
Užmegskite ryšius su mūšio žvalgais. 
Neleiskite priešą pereiti rubežių Balašo- 
vo—Mavrino...

Bataliono punkte ėjo vis tas karštas 
komandos perdavimas. Atbėgdavo žval
gai, pasiuntiniai, susisiekimo kareiviai ir 
greitai bėgdavo su įsakymais - ten, kur 
nebuvo telefonų. Visi veikė, sukosi, atli
kinėjo savo darbus, pildė vado valią? 
Kiekvienas gerai žinojo, ką ir kur jis tu
ri daryti. Prie antro telefono stovėjo 
komandierius susisiekimų skyriaus.

—Karo žvalgai! Penkiasdešimts!... 
Taip... Trisdešimts antra divizija, — 
skambėjo per telefoną.

Susisiekimų vadas šaukė mūšio sargus,

bet su jais buvo nutrauktas telefono ry
šys. Greitai vėl atsteigtas.

—Į dešinę... Oo... Ugnis!
Šūvis.
—Drauge, nuimkite telefoną nuo kulkų 

dėžės.
—Žiūrėkite, kairioje nuo kalvės, kas 

ten eina? Iš girios.
—Kas, žinoma, kad priešas.
Vadas devintos kuopos negalėjo nenu

sišypsoti, klausydamas komandą. Iš 
miško ėjo pirmos priešo eilės — užpuoli
mas.

—Leiskite žalią raketą...
—Taip, drauge komandieriau, leisti 

žalią raketa. Ar galima eiti?
—Gali.
Eršovas atidavė pagarbą ir nusiskubi

no į punktą, kur buvo kanuolės. Kur 
tai toli, ties Balašovu, girdėjosi šautuvų 
šūviai. Šaudėsi abiejuose mūšio lauko 
sparnuose, o patsai laukas buvo tuščias. 
Bet už kiekvieno pasislėpimo slėpėsi 
raudonarmiečiai, kulkasvaidžiai, kanuo
lės ir tik kur nekur matėsi durtuvas, ke
purė, pratęs karo laiuke galėjai jausti, 
kur yra kovotojai.

—Žiūrėkite, dešįnėje, prie plento, kas 
tai šliaužia.

—Veikiausiai ryšio kareivis, — lėtai 
tarė vadas. Bet šliaužiantis prisiartino 
ir štai atsistojo prieš Eršovą raudonar
mietis.

—Drauge komandieriau! Raudonar
mietis iš jūsų kuopos, kuris be leidimo 
buvo atsitraukęs nuo kuopos, pribuvo at
gal į kuopą.

—Nuleisk rankas! Drauge pagelbi- 
ninke, ar jūs kada nors matėte tokį kar
eivį, kuris be leidimo buvo kuopą aplei
dęs?

Pagelbininkas tylėjo. Bet iš Zurovo ir 
Eršovo veidų jis matė, kad jie vienas ki- . 
tą gerai žino.

—O kur jūs buvote?
—Ten, — jis parodė į pietų pusę.
—Tas nesuteikia jokio aiškumo. Bet 

apie tai pasikalbėsime vėliau. Ar matai 
tuos krūmus?

Matau, drauge komandieriau.
—Už krūmų—du atskiri medžiai, o už 

jų tvartas. Ar matai?
—Matau, drauge komandieriau.
—Eik ten. Ten rasi mūsų kuopą. Stok 

į eiles. Greitai!
—Bet aš, — ir Zurovas paraudo, — ne

turiu šautuvo...
—Na tai kas, — praskleidė komandie

rius rankas, — visi žino, iš kur tu at
ėjai. Eik.

Vadai nusileido į griovį. Zurovas grei
tai nusiskubino prie kuopos, smarkiai 
taškydamas purvus.

(Daugiau bus)

South Bostono Žinios
žinios ir Kiti Reikalai

Liepos 13 d. Bostono policija 
areštavo draugę Betsy Foote, 
narę Jaunųjų Komunistų Lygos. 
Kaltina valkatystėj (vagrancy). 
Tikrenybėj, ši draugė gyvena 
prie savo motinos su seseria. 
Bet jos “prasikaltimas” yra 
toks. Negrų apgyvento j“ daly 
miesto (So. End) liko išmesta 
iš stubos delei negalęjimo už
simokėti randOs negrė našlė 
motina su kūdikiais. Matydama 
tokį žiaurumą, draugė Foote or
ganizavo protesto mitingus, per 
kuriuos buvo reikalaujama tin
kamos pašalpos negrei moti
nai. Tą pačią dieną draugė 
J-nė, lietuvė iš So. Bostono, iš- 
bėlavo ją, užstatydama savo 
stubą sumoj $300. Pirmadienį 
turėjo įvykti teismas. Advoka
tas pareikalavo, lead teismas 
būtų perkelta ant 22 d. liepos, 
teisėjas ir bėlą pakėlė iki $500. 
Iš teismo sugrįžus, buvo mano
ma kreiptis atgal prie d-gės 
J-nės, bet neradus namie jos 
vyro, kreiptas pas dr-gę P. An
tanuk. Ji ir išbėlavo.

Policija su teismais geidžia 
per terorą sumažinti skurdą, 
laipsniškai marinant badu be

darbius. Bedarbiams viltis ma
tosi tik kovoj. Organizuotis 
reikia į Bedarbių Tarybas.

“Naujosios Gadynės” No. 28 
telpa korespondencija iš So. 
Boston, Mass. Pasislėpęs po rai
dėmis “S. B.”, autorius verkš
lena, kad Januškai T. D. A. 21 
kuopa skolinga net $50. Gal būt 
N. Janusai ir yra užsilikę kiek 
nors, tik jau ne $50. Man ro
dos, kad didesnė dalis tos pas
kolos buvo sugrąžinta. Sklokos 
draugams priminti reikia, kad 
TDA 21 kp. reorganizavimas ir 
vėliau jos veiklos prijungimas 
prie ALDLD 2 kuopos, tai yra 
“atidavimas širdies”^ nieko ben
dro neturėjo ir neturi su N. 
Januškos paskola. Jeigu jums 
apeina ši organizacija ir sko
los, tai reorganizuokime’ ir vėl. 
Tuomet skolas atlyginsime ir 
galėsime teikti didesnę pagelbą 
draugams, esantiems kapitalis
tų bastilijose. Va ir dabar, 

I kur nors reikėjo gaut $600 iš- 
bėlavimui virš minėtos draugės. 
Na, pridėkime dar teismo išlai
das. Kiek bus?

Ką gi jūs nu veikėt pasitrau- 
cę, aprič žalos, daugiaus nieko.

Pirmadienį, 15 d. liepos, įvy
ko platokas susirinkimas atsto
vų nuo draugijų ir kuopiu ku
riame buvo raportai iš Detroit 
Amerikos jaunimo kongreso. 
Raportavo anglų kalba draugė 
Helen žukaūskiute. Pabrėžė pla
čiai reikšmę Amerikos jaunimo 
veiklos prieškarinėj ir priešfa- 
šistinėj dirvoj. Geistina, kad ir 
kitose kolonijose ji išstotų su 
raportu jaunuolių susirinkimuo
se.

M. Kazlauskas raportavo iš 
Liet. Darbininkų Visuotino Su
važiavimo Cleveland, Ohio. 
Trumpai paaiškindamas karo%ir 
fašizmo pavojų ir kokie dar- 
bai-veikimai mus laukia po su
važiavimo. Draugas Musteika 
plačiau palietė įspūdžius, kaip 
Clevelando, taip ir Detroito 
suvažiavimų. Raportai, priimti 
vienbalsiai.

Tarimai: kad delegatai daly
vavusieji suvažiavimuose išduo
tų raportus draugijose bei kuo
pose, kurios prisidėjo prie 
siuntimo delegatų,. paskui 
šaukti susirinkimą-konfetenci- 
ją. Išrinkus pastovų komitetą, 
atsišaukti prie neprisidėjusių 
lietuviškų draugijų bei kuopų, 
kad prisidėtų. Savo veiklą jung
ti su jau gyvuojančia Ameriki
ne Lyga Prieš Karą ir Fašizmą. 
Bostone, kaip ir visoj šalyj, ne
atsižvelgiant į politiškus bei ti- 

'kėjimiškus (religinius) įsitiki- 
jnimus, vienykimės, kaip darbi
ninkai, taip ir intelektualai-pro- 
fesionalai, į daiktą prieš vi
siems vieną priešą t. y. karo ir 
fašizmo pavojų.

Aist.

Lowell, Mass. So. Barre, Mass.
Visokois Žinios

Čia eina kova už geresnį 
duonos kąsnį dviejose vilno
nėse, būtent Mass. Maker Co. 
it Ubridge Worsted Co. Per 
abi dirbtuves sudaro apie 800 
darbininkų, kurie beveik visi 
organizuoti į United Textile 
Workers of America.

Iš sykio atrodė, kad streikas 
bus lengvai laimėtas ir Mass. 
Maker Co. buvo paskelbus per 
laikraščius, kad prideda po 
vieną centą į valandą. Bet 
unija tą atmetė, reikalavo 
daugiau, tada kompanija ga
vo iš valdžios drausmę (in- 
džionkšiną) prieš pikietavimą 
ir policija apsistatę dirbtuvę. 
Na, ir atsirado bailių, kurie 
pradėjo eiti dirbti. Paskuirtuos 
sekė vis daugiau ir dabar jau 
dirba apie pusė darbininkų. 
Tad kompanija, matydama 
darbininkų silpnumą ir pasida
vimą, tuojaus įvedė ilgesnes 
valandas—vieton 40, verčia 
dirbti 48. Tai didžiausia dar
bininkų nelaimė, kad jie ne
moka vienybėje laikytis. Apie 
du šimtai darbininkų turi ba
dauti, nes jiems darbo neduos.

Ubridge Worsted Com. dar
bininkai laikosi vienybėj ir yra 
viltis streiką laimėti, gaunant 
nuo bosų šiokių tokių koncesi
jų.

Smulkių Savininkų Bėdos
Liepos 6 d. valdžia paskel

bė, kad 1691 stuba bus par
duota iš varžytinių už nesu- 
mokėjimą taksų už 1934 me
tus. Taigi, tūkstančiai nubied- 
nėjusių namų savininkų ran
dasi desperatiškoje padėtyje. 
Desėtkais metų sudėti kruvini 
centai dingsta į- stambių ban- 
kierių ir grafterių rankas.

čionai yra susiorganizavus 
smulkių savininkų organizaci
ja po vardu Taxpayers Asso
ciation ir jie protestuoja prieš 
išpardavimą jų namų. Bet gi 
valdžia nepaiso. Mat, ji pas
kendus grafteriavime, tai ižde 
visai nėra pinigų.

Home Owners Loan Corpo
ration garsinasi, kad ji gelbsti 
biedniem savininkams, bet tai 
tik grafterių politikierių garsi
nimas, nes nė vienas biednio- 
kas negavo paskolos.

Tik per vieną savaitę pami- 
rė keturi lietuviai—dvi mote
rys ir du vyrai. Tai buvo reli
giški žmonės.

Vagystės: Liepos 6 d. vėlai 
Vakare vagiliai užgriebė “taxi 
cab,” kurio keravotoją nusive
žė į mišką, pririšt} prie me
džio, apvogė ii; pabėgo.. Ne
laimingas kefavotojas (veži
kas) išbuvo pririštas prie me
džio 15 valandų.

NRA ir Darbininkai
Du metai atgal vietos dar

bininkai, ypač amerikonai, 
garbino NRA, kaip kokį pasa
kišką Maižiešių^ manydami, 
kad juds išves iš, kapitalistų 
vergijos. Tą mėlyną varnukę 
lipdė stubose. Bet šiandien tą 
pastipusią varną šluoja lau
kan. Mat, suprato, kad buvo 
apgavystė.

Lowellyje apsigyveno kelios 
šeimynos čigonų. Jie gyvena 
per metus laiko graikų ir fran- 
cūzų apgyventam distrikte, 
prasčiausioj gatvėj, aplūžusio- 
se stubose, kur biedniausi dar
bininkai gyvena. Taip pat jie 
nieko blogo niekam nedarė. 
Betgi valdžia užsimanė išva
ryti juos iš miesto ir paskelbė 
laikraščiuose, kad per 24 die

Mill ill*

nas jie turi išsinešdinti. Savo 
ukazą neva motivuoja tuomi, 
kad čigonai esą nesanitariški 
ir ligas platina. Tai yra savo 
rūšies rasinė neapykanta.

Griaustinis.

giame mažame miestelyje dar 
dirbam ant trijų pakaitų po 
40 valandų į savaitę. Viena 
dirbtuvė užsidarė jau keturi 
mėnesiai tam atgal. Dabar ma
šinas daužo ant “skrepų”. Tai 
buvo verpimo skyrius. Ten dir
bo apie 200 žmonių, kurie likos 
bedarbiai.

Skyrius karšimo ir šukavi
mo dar neblogai dirba, bet 
naujiems gauti darbą negali
ma, nes ir čia nedarbas viešpa
tauja. So. Barre yra nuosa
vybė Barre Wool kompanijos. 
Jai priklauso kaip dirbtuvės, 
taip trobos. Jos nuosavybė, rei
škia negalima vaikščioti sveti
mam.

Dar turiu prisiminti apie 
spaudos pikniką, kuris įvyko 
Maynard, Mass. Tai buvo pik
nikas, kokį pirmu kartu mačiau. 
Tiek daug žmonių buvo ir vi,si 
gražiai linksminosi. Nebuvo jo
kių vaidų bei barnių, kai kad 
pasitaiko kituose dideliuose pa
rengimuose. Daugiau žinių tu
rės patiekti hudsoniečiai.

Žvalgas.

Shenandoah, Pa.
“Laisvės” piknikas, kuris įvy

ko liepos 14 d., buvo, pasekmin
gas. Diena buvo graži, tai ir 
publikos buvo susirinkę gražus 
būrys. Programą atidarė Ly
ros Choras su “Internacionalu”, 
prakalbą ,pasakė per garsiakal
bį drg. P. Buknys. Wilkes Bar
rio mergimj kvartetas sudaina
vo porą dainelių, sudainavo vy
kusiai. Drg. E. Miliauskas kal
bėjo angliškai ką jis matė So
vietų Sąjungoj.

Lietuviškai kalbėjo jaunuolis 
Vytautas Zablackas iš Brookly
no. Užbaigė programą Shenan- 
dorio Lyros Choras. Choristam 
verta duoti pastaba, kada 
būna pertrauka programoje, 
tai iškrinka ir kaip vėl dai
nuot reikia, tai jau bėda iki 
kitus surandi. Tas turi būt ven
giama, nes susilauksime papei
kimo iš publikos!

Verta paminėti, kurie drau- 
gai-gės sunkiai padirbėjo “Lai
svės” piknike. Iš draugių tai 
šios: Stankevičienė, Alvikienė, 
Merkevicienė, Overaitienė, Sla- 
vickienė, Motuzienė ir Naravie- 
nė. Iš draugų: Merkevičius, 
Rugienius, Vasiliauskas, Alvi- 
kas, Slavickas ir Naravas. Vė
liau atėjo į pagelbą Antanas 
Kuzmickas, Ona Wilkeliute (Al- 
vikiutė), Marijona Slavickiutė 
(Šios jaunos mergaitės yra 
slaugės. Kuomet matė, kad ne- 
paspėjama aptarnaut publiką, 
jos atėjo į pagelbą. Bravo, 
mergaitės!). •

žemaitis ir Grabauskas buvo 
gaspadoriai šio pikniko. Taigi, 
mes tariame širdingą ačiū var
du “Laisvės” tiems, kurie dir
bo šiame piknike. Buvo biskį 
ir trūkumų iš priežasties, nebu
vimo gana dirbėjų. Rengimo ko
misija buvo visą laiką užimta 
prie darbo patarnavime prie 
baro, per tai nesuspėjo prista
tyt ko reikalinga. Ateityj turėtų 
komisija pasiliuosuot nuo pa
tarnavimo prie baro, tada ap
žiūrės iš kalno, kas bus reika
linga pristatyt, kad nepritruk
tų.

Pikniko Dalyvis.

Manila.—Filipinų salų gu
bernatorius Fr. Murphy ža
da pasirašyti rinkimų įsta
tymo sumanymų, kuris ne
duoda moterims teises bal
suoti. O jis skaitosi “Pro- 
gresistu!”
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PHILADELPHIA, PA.
' Visų darbininkiškų organizacijų na
rių Svarbus mitingas įvyksta pa- 
nedelyje, 22 d. liepos, 7:30 vai. va
kare, 735 Fairmount Ave. Bus svar
bių pranešimų ir reikalingų tarimų 
“Laisvės” naudai rengiamo pikniko 
reikale. Visi malonėkite pribūti laiku.

A. Ramanauskas.
(169-170)

CLEVELAND, OHIO
TDA kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, 22 d. liepos 8 vai. vakare, 
920 E. 79th St., Lietuvių Darb. Sve
tainėje.

Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap-1 
svarstyt, taipgi šiame mitinge bus 
distrikto organizatorius Samburg. 
Grupių kapitonai, paraginkite savo 
grupės narius ateit, taipgi atsisves- 
kite naujų narių ir duokles iškolek- 
tuokite.

Org., M. Valentą.
(169-170)

WATERBURY, CONN.
Platus Suvienyto Fronto įvairių or

ganizacijų išvažiavimas, del budavoji- 
mo masinės darbo partijos įvyks’ sek
madienį, 21 d.! liepos. Lietuvių Par
ke, Lakewood. Bus didelė programa, 
sportas, dainos, šokiai, ir geras kal
bėtojas. Dainuos Vilijos Choras, 
Tarptautinis choras iš Hartford ir iš 
New Haven. Kalbėtojai išaiškins, ko
kia turi būti darbininkų partija, ir 
kaip ji veikė ir turi veikt, ir kaip 
darbininkams organizuotis ir kitus 
organizuot.

J. Z.
(169-170)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia didelį pikni

ką, kuris įvyks 21 d. liepos (July), 
2 vai. po pietų, ant J. Runo farmos. 
Turėsime visokių gėrimų ir skanių 
užkandžių. Bus gera muzika šokiams. 
Kviečiam visus scrantoniečius ir iš 
apielinkės draugus dalyvaut.

Rengėjai.

boston, Mass.
Bendro Fronto Komitetas rengia 

linksmą išvažiavimą kuris įvyks ne- 
dėlioj, 21 dieną liepos, ant Balčiū
nienės farmos, 533 No. Cary St. 
Brockton, Mass. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, ne vien tik 
smagiai laiką galėsite praleist, bet 
ir paremsite ir pagelbėsite lietu
viams darbininkams organizuotis 
prieš karą ir fašizmą. Iš Bostono ba
sas išeis 11:30 vai. ryto.

Kviečia Rengėjai.

HAMTRAMCK, MICH.
Konferencija prieš karą ir fašiz

mą įvyks subatoj, 20 d. liepos, 2 vai. 
po pietų, 3014 Yemans St. Visos or
ganizacijos ir draugijos iš East Sides 
išrinkite po du delegatu jeigu neįvy
ko mėnesinis susirinkimas ir nebuvo 
išrinkti delegatai tai pati valdyba 
turi dalyvaut, arba kelis narius pa
siųst. Draugai nepamirškite, ši kon
ferencija yra labai svarbi, tad visi 
kuo skaitlingiausiai dalyvaukime 
konferencijoj.

Komisija.

HAMTRAMCK, MICH.
I.L.D. Kazio Giedrio kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks subatoj, 20 
d. liepos, 8 vai. vakare, 3014 Ye
mans St. Visi nariai malonėkite da
lyvaut nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt. Atsiveskite ir nau
jų narių.

Valdyba.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
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. Prašome 
Isitėmyti 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

Penktas puslapis

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras turės savo pamokas 

nedėlioj, 21 d. liepos, 7 vai. vakare.’ 
Visi choristai pribūkite ant pamokų, 
nes turime keletą pakvietimų, tad 
reikia naujų dainų išsimokint.

Choro Pirmininkas.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia puikų išvažia

vimą į maudynes 21 d. liepos ant 
Ideal Beach. Trokas išeis 9:30 vai. 
ryto, nuo 15th St. ir Wood Ave. Ke
lionė į abi puses tik 50 centų, vai
kams 25 centai. Draugai ir draugės. 
nei vienas nepasilikite namie tą dieną 
bet visi važiuokite maudytis marių 
vandeniuose. Pribūkite laiku, kad ne- 
pasiliktut, nes gailėsitės.

Kviečia Rengėjai.

MASS. SPAUDOS PIKNIKO KOMI
SIJOS AT YDAI!

Visiems apskričio komitetams ir 
pikniko gaspadoriams. Iš atsibuvusio 
spaudos pikniko, liepos 4 d., yra Šau
kiamas bendras susirinkimas del ga» 
lutino suvedimo sąskaitų, ir išdali
nimo pelno, kurio bus likę nemaža 
suma. Susirinkimas įvyks subatoj, 20 
d. liepos, Lietuvių Piliečių Kliube, 
Hudson, Mass. Visi kurie turėjote 
reikalą su spaudos pikniku, būkite 
šiame susirinkime, ypatingai komi
sijos, kurios turite pinigus, dalyvau
kite. šis mitingas yra šaukiamas su- 
pikniko gaspadorių sutikimu.

• Pirm., J. Grybas.
PATERSON, N. J.

ALDLD 84 kp. susirinkimas |vyks 
21 d. liepos, 12 vai. diena, 62 Lafa
yette St. Vįsi nariai malonėkite da
lyvaut, nes bus išduotas delegatų ra
portas iš Visuotino Liet. Suvažiavi
mo, apart to, turim daug kitų svar
bių dalykų apsvarstyt.

Org., S. Vilkas.

g Telefonas: Evergreen 7-7770
I PAUL GUSTAS
S LIETUVIS GRABORIUS
S Senai dirbąs graborystės pro- ;
S fesijoįe ir Brooklyn© apielip- > 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 5 
w balsamavimu ir palaidojimu J
8 mirusių.

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

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

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę j sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.
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• Reikalauja $253,095 Tyrimui Raketų New YorkePakliuvo Datb'.' Pardavikas
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Thomas E. Devey, specialis skirtingą nuo kasdieninių ma- 
raketų prokuroras, reikalauja, 
kad tyrinėjime raketų dirbtų 
su juom 76 žmonės. Jų algoms 
ir raštinės reikalams jis parei
kalavo iš Sąmatų Tarybos 
$253,095 metams.

Savo algą jis nustatė $16,- 
mėtams.
pagelbininkam po $8,000. 
pagelbininkam po $6,500. 
pagelbininkam po $5,500. 
pagelbininkui $5,000. Ki

tiem 11 pagelbininkų po ma
žiau, su mažiausia alga $1,500. 
10 investigatorių, knygvedžiai, 
paskui, panašioj formoj, seka 
telefonistai, reporteriai, rašti
ninkai, pasiuntiniai ir kiti.

Taigi, taksų mokėtojams 
prisieis ir vėl krapštyti pa
kaušį, kaip čia surinkti vis ky
lančius taksus, kad nereiktų 
apleisti jau bekrypstančią, se
niokai beremontuotą stubelką. 
Kas liečia turinčiuosius desėt- 
kų tūkstančių ir milionų ver
tės nuosavybes, jų plaukai iŠ j 
rūpesčių nepražils, už juos rt 
galvos pasamdyti advokatai ir 
įstatymiškai suras galimybių 
sušvelninti taksų reikalavimus.

Tačiau d a r b i n i n kams ir 
jiems artimiems žmonėms, 
apart taksų, svarbiausia rūpi 
tas, kad šis “raketų tyrinėji
mas” nepasmaugtų darbo uni
jas, kad nebūtų tuo draugu- 
meška, kuri norėdama atginti 
muses nuo miegančio draugo- 
žinogaus kaktos, užmušė jį. 
Devey jau iš anksto pasa
ko :

“Šis tyrinėjimas neužsiims 
su paprasta prostitucija, ap- 
draudomis ir gembleriavimu.” 
Ką jis norįs iškelti, tai “orga
nizuotą svarbią krimirialybę,

žų apgaudinėjimo ir krimina
lių veiksnių ir patikrinti, ar 
yra koki ryšiai tarp organizuo
tos kriminalybės ir įstatymus 
vykdančių viršininkų.”

Ir toliau Devey pareiškime 
sakoma:

“Yra plačiai kalbama ir ti
kima, kad gerai organizuotos, 
gerai finansuotos grupes kri
minalistų yra įsisteigę labai 
pelningas organizacijas, žino
mas raketomis, tikslu išgauti 
didžiules sumas pinigų įvai
riais išmoniais nuo daugelio 
šio miesto industrijų ir, lygiai, 
iš publikos.”

Daugelis tuos dalykus įma- 
tančių žmonių abejoja ar bent 
vienas stambus politikierius 
pateks į tą Devey tinklą. Vei
kiausia, visu svoriu užguls uni
jas ir daugelis iš jų nukentės.

Eiliniai nariai darbo unijo
se žino, kad tas tyrimas bus 
atkreiptas ne panaikinimui tū- 

at-j lų viršininkų praktikuojamo 
raketierizmo, bet diskredita
vimui pačių unijų, vieton ra- 
ketierių viršininkų. Unijistai 
eiliniai nariai įsitikinę, kad tik 
sukilę, gerai organizuoti eili
niai nariai gali išvalyt gengste- 
rinius elementus iš unijų.

Devey planui randasi prie
šininkų pačiame buržuazinių 
politikierių tarpe. Advokatas 
II. S. Klein, varde B. C. and L. 
kompanijos, kaipo taksų mo
kėtojų, Sąmatų Tarybai įteikė 
reikalavimą nebalsuoti Devey 
pąsiūlymą. Tačiau jis pralai
mėjo. Galimas daiktas, kad 
Taryba autorizuos išleidimą 
tos sumos pinigų Devey siūlo
mam tikslui.

Jerome Wolf, 471 Audubon 
Ave., General Sessions teisme 
prisipažino paėmęs $500 dole
rių iš Milton Gotlieb, 65 Clin
ton Ave., Bronx, už federalį 
darbą, kurio jisai jam negavo, j 
Jis taip pat paėmęs $100 iš 
Joseph Glorioso, 699 
Avė., pažadėdamas, 
gausiąs jam CWA 
riaus darbą.

Pasirodo, jisai 
garsiojo darbininkų 
muel Dickstcin, taipgi majoro 
raštinės pagelbininkų vardus, 
kaipo žmonių, per kuriuos jis 
gausiąs tuos darbus. Dickstein 
gynėsi nežinojęs nieko apie 
pažadus, o apie kitą, “bevar
dį” viršininką, pranešimai ‘ „ 
Ii.

Eight 
būk jisai 
inspek to

naudojęs 
ėdiko Sa-

Bedarbis Išbarė Teisėją

delegatus nacio-
of

kandidatais į
, nalėn Int. brotherhood 
Teamsters Unijos konvencijon, 
kuri įvyks 9 rugsėjo, Portland, 
Oregon. Rinkamai bus 11 rug
pjūčio. Siųs 10 delegatų. Pa
staruoju laiku to lokalo eili- 

■niai nariai atsiekia žymių lai-

PARDAVIMAI
Turiu namus, kuriuos norėtau iš-, 

mainyt apt nedidelės farmos, Namai 
nauji, su visais įtaisymais, yra du 
fliorai, iš viso 9 kambariai, rendos 
gaunu $50 j mėnesį, randasi paran
kioj vietoj prie gatvekarių ir kitų pa
rankamų. Esu senas, tai norėčiau 

n.cn įcu. cnoįvnm pabaigt dienas ant farmos, farmą tu
mė j imu savo organizuotumu. [retų būt netoliau kaip 40-50 mylių 

nuo New Yorko, arba būtų geriau, 
jeigu rastųs kur nors New Jersey 

Algų skalės klausimas šal- valstijoj. Norintieji daryt tokį 
t ... i . • , mainymų prašau kreiptis sekamupos darbininkams dar vis te- tra§u: Jpos darbininkams dar vis te

bėra toj pačio,j vietoj, kaip 
buvęs. Johnsonas sakė,, kad 
jie turės imti darbus už tiek, 
kiek mokės. M 
dia nenuoramoms 
stovams, kurie 
klausinėja, perpus lūpų atsa
ko, kad būsią laikomasi esan
čios skalės. Tačiau tuom pat 
sykiu formalio pareiškimo ne-

ajoras LaGuar-
darb. at-

susirūpinusiai

iš-. 
an-

K. Ifhvaliauskas,
64-36 Clinton Ave., 

Maspeth, L. L, N. Y.
(167-169)

Ragina Demonstruoti Prie 
Italijos Konsulato

Ateinanti šeštadieni. 20 lie
pos, 11 vai. ryto, 7oth St. ir 
Lexington Ave., New Yorke, 
yra šaukiama prieškarinė de
monstracija, protestui prieš 
Mussolinio fašistinės valdžios 
užsimojimą užpulti Ethiopiią.

Sąryšyje su šaukiama de
monstracija, Komunistų Parti
jos 2-ro Distrikto organizato
rius, d. L Amter, parašė atsi
šaukimą į visus K. P. narius, į 
visus unijistus, organizuotus ir 
neorganizuotus darbininkus, ir 
visus imperialistinio karo prie
šus, išstoti šioj demonstracijoj 
prieš fašistų užmačias.

Dalyje atsišaukimo skaito
me: * 1

“Mussolinis yra nusistatęs 
skalbti karą Ethiopijai. Du 
šimtai tūkstančių kariuomenės 
siunčiama Ethiopijon skersti ir 
būt paskerstais. Mussolinis ži
no, kad jis ir jo itališki kapi
talistai begali pasilaikyti val
džioje tik nukreipimu italų 
masių atydos nuo augančio 
skurdo. Italijos kapitalizmas 
randasi krizyje. Alkis ir be
darbė paplitę. Italijos “presti 
žas” turi būt palaikytas, ne' 
jeigu tai reiškia išžudymą mi 
lionų žmonių kitam kare.”

Mūsų pareiga imti tai aty 
don ir dalyvauti minėtoj de
monstracijoj.

Rengkitės 3 Rugpjūčio
Demonstracijoms

Sulaikytas už pardavinėji
mą dainuškų lapelio, 28 metų 
bedarbis, Charles Ilirch, 270 
W. 25th St., New Yorke, apsi
svarstė nenuolankauti riebiai 
apmokamai įstatymų “saugoto
jai.” West Side teismabutyje, 
pastatytas prieš teisėją Anna 
Kross, jisai pasakė:

“Tau gerai ten sėdėti. Tu 
gauni po $10,000 į metus, kad 
pasiųsti alkanus žmones* kalė
jimam Tu esi prieš mane nusi
stačius mano byloje. Aš ban
džiau gauti pašalpą, bet vis
kas ką aš gaunu, tai siuntinėji
mą iš vietos vieton. Kuomet aš 
jiems pasakau, kad aš parda
vinėju dainuškas, jie liepia 
man : ‘eik atgal ir pardavinėk,’ 
o kuomet pardavinėju, tai 
mane areštuoja. Kaip man 
gyventi ?” <

Eina užmirštm laikai, kadai 
vargšai stovėjo nusilenkę, dre
bėdami prieš nutukusių “dide
nybių” teisėjų sostą.

duoda.
Pas darbininkus yra susirū

pinimo, kad jie bandys iškepti 
j kokį naują skymą, kuriuomi 
I galės suskaldyti darbininkų 
spėkas fr tuom pasinaudodami 
pravaryti algų kapojimą. Dar
bininkai privalo būti sargybo
je.

šeštadienį visiems Brookly- 
no darbininkarr 
tuviams turėtų 
šventė. Visiems 
vauti Komunistų Partijos Dis
trikto piknike, kuris .įvyks Ul
mer Parke, gale 25th Avė.,1 
tai yra toj pačioj vietoj, kur 
buvo “Laisvės”j

s, sykiu ir lie- 
būti raudonoji 

reiktų daly-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRAbipAVOJIMAI

Pasi randavo ja forniŠiuotas kamba
rys del vienos ypatos, arba del dviejų 
ypatų, ai’ del ženotos poros.

Galima matyt nuo 5 iki 10 valan
dai vakarais.

M. Zakarauskas.
I 24 Hemlock St., Brooklyn, N. Y. 
| Imkite Jamaica Line iki Cypress 
Hills, ten išlipkite ir eikite po kai
riai.

(169-171)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykj Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

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

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

šis didelis nupiginima# tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

Batsiuviai Eiliniai Nariai 
Laimėjo Daug Vietų

Liepos 9 d. įvykusiuose Boot 
and Shoe 654 Lokalo viršinin
kų rinkimuose, didžiumą vie
tų laimėjo eilinių narių kan
didatai. Oficialis priėmimas 
viršininkų įvyks ketvirtadienį, 
25 liepos, lokalo -buveinėj, 
592 Fulton St.

Amerikos Lyga Prieš Karą. gen(]r0 Pj^jko Reikalais 
ir Fašizmą saukia visas darbi-1 
ninku organizacijas, unijas, re
ligines grunes, prieškarinio 
darbo rėmėjus ir simnatikus 
rengtis 3 rugpjūčio prieškari
nėms demonstracijoms. Lyga 
deda visas spėkas, kad kuo 
daugiausiai publikos sutrau
kus į demonstracijas.

Liepos mėnuo yra pašvęstas 
agitacijai prieš gręsiančio ka
ro pavojų ir vykdymą fašizmo 
Amerikoje. Lyga siunčia kal
bėtojus į visas dalis miesto ir 
priemiesčius aiškinti darbinin
kams tą baisią žmonių sker- 
dynę—karą. Negrų ir italų 
apgyventose miesto dalyse ke- : 
turis vakarus į savaitę, ant 4 : 
kampų, yra prakalbos ir kai- - 
betojai mainosi. Vieną vakarą 
italų kalbėtojai kalba neg
rams, o antrą vakarą negrai 
kalba itąlams. Prakalbų rengi
mo komisija raportavo, kad 
tūri labai geras pasekmes.

Demonstracijų komisija, su
sidedanti iš 23 .narių, , per lie
pos mėnesį turi susirinkimus 
dęl išdirbimo planų demons
tracijoms ir jų reikalams su
kėlimui finansų. Tie planai 
bus galutinai paskelbti 29 lie
jos, 8 vai. vakaro, Irving 
Plaza svetainėj, E. 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke, pla
nam organizacijų susirinkime. 
Tai bus paskutinis susirinki
mas prieš pat demonstracijas. 
Katros draugijos lig šiol ne
turėjo savo delegatų dabar yra 
proga pasiųsti į ,sekamą susi
rinkimą.

Taip pat yra reikalingos 
aukos del prirengimo demons
tracijų. Lapeliai ir iškabos dy
kai negaunama, reikia pirkti, 
o pinigų nėra. Aukas reikia 
siųsti arba priduoti 213 Fourth 
Ave., New York.

Pereitam komisijos susirin
kime organizacijos bei kuopos 
silpnai pasirodė su atstovais, 
todėl ir darbas stovi ant vie
tos. Pavyzdžiui: ALDLD 1 
kuopa neprisuntė atstovo. Ai
das ir Builders kartu—vieną. 
LDS. 13 kuopa — nieko. TDA 
17 kuopa — vieną. Na, ar ga
lima tokiomis spėkomis grum
tis su dideliu dalyku ? O laikas 
nestovi ant vietos.

Užtat subatoj, liepos 20 die- j 
ną, 3 vai. po pietų, turi būti 
galutinas komisijų susirinki
mas “Laisves” svetainėj (susi
rinkit raštinėj), čionai nutar
sime, kas lieka dkryti. Jei pik
nikui neliko laiko, tai rengsi
mės prie didelio rudeninio 
bankieto.

Visos kitos darbininkiškos 
kuopos galėtų dalyvauti kartu 
surengimui virš minėtų pramo-

Būkite “Laisvėj” subatoj, 
vaL po pietų.

LDS 1 Kp. Komisija.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knvgą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS,

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

gų.
3

Trumpos Žinutės
Trečiadienį policija užpuo

lė ir išardė pikietą prie Pearl 
White Laundry, 3616 
Ave., Bronx. Areštavo vieną 
darbininką. Streikieriai reika
lauja 48 valandų savaitės," ir 
pakėlimo algų kai kuriose sek
cijose iki 25%.

Park I

Rašytojų unija pradėjo se
riją prelekcijų, kurios įvyks 
kiekvieną ketvirtadienį pap
rastame lokalo 1 narių mitin
ge, 26 W. 18th St. St. Prele
gentas Loren Miller.

Išvežiotojų unijos lok al as 
807 nominavo 36 narius, tame 
skaičiuje daugelį eilinių narių,

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 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 Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-137S Tel. Stagg 2-2996

0

o'

1

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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I
Tcl. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

' Iš senų padarau 
naujus? paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalu! 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

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir M^aujer Sts.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

a.■'įL.v.-A.- ..{A' f k ‘

Dr. HERMAN MENDE0W1TZ
Praneša visuomenei, .jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-30494

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

NEDALIOMIS
Nuo 16 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parese ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 fj
6 Skirtingų Rūšių • U C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestj. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

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

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON 
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams,Ves- 
.tuvėms ir 
Kitokiems

Įvykiams

HARMAN

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parčm, krikžtynom ir kitokiem 
reikalam. '

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. IMteM Sons, Ine.

Aligsčiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Ave. 

karai priveža.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g 08, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų)? No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. t

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas VeltuiDR. L. ZINS

110 East 16 St, N. Y. 
įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ava. ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.




