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Tai laiko- TERRE HAUTE, IND. į Sovietų Sibirą.
Tuom Bando Prilaikyt Dar- Nors Visuotinas Streikas

Prieš Rengimąsi Karui

spėji-

pavojais Sovietų Sąjungai iš 
Hitlerio ir Japonijos puses.
Drg. Manuilski duos rapor-

kad tie ginklai ir šoviniai 
galės būt darbininkų panau
doti kovai prieš Prancūzų 
fašistus.

reikalingos pelnagrobiškos 
kompanijos geso ir elektros

Kapitalistinė spauda paskuti
nėmis dienomis prirašo špąltų 
špaltas apie hitlerininkų pogro- 
miškus veiksmus prieš žydus ir 
apie katalikų slopinimą Vokie
tijoj.

Reikia, tačiaus, suprast, kad 
hitleriniai budeliai šimtą sy-

čiais plaukia į armiją su sa
vo imperatoriaus Haile Se
lassie obalsiu: “Jeigu mirt, 
tai mirt laisviems,”, o nepa
siduot Italijai.

v- A-

O. Savčenko j (kairėj) ir trys jos draugės, kurios 
su parašiutais iš lėktuvų laimingai nusileido žemyn 
iš didesnio augščio negu kas kitas pasaulyje.

BIRMINGHAM, Ala. — 
žvalgybinė policija suėmė 
R. Woodą, Tarptautinio

i’Oi

H. Johnson, ] 
“World-Telegrame, ________
lini mobilizuoja milioninę armi
ją, gal būt, ne prieš vieną Eth- 
iopiją; kad jis veikiausia slapta 
planuoja susikibti ir su artimes
niais kaimynais.

Tai nėra bergždžias 
mas.
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Ethiopiją Gaunanti iš 
Anglijos Paskolą?

ADDIS ABABA. — Pa- 
sklido gandai, kad Ethiopi- 
ja gauna paskolų iš Angli-

I
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Kurie skaitė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus įspūdžius “Laisvėje” 
iš Visuotino Lietuvių Darbinin
kų Suvažiavimo, labai gėrisi pa
veiksluojančiais jo aprašymais. 
O kurie praleido tuos įspūdžius, 
turėtų nuo pat pradžios per
skaityti, susirasdami ir praeitus 
šio dienraščio numerius.

WASHINGTON. — Ne- “raudonųjų” ėdikas ir su- 
many to jas bilių del ateivių 
deportavimų iš Amerikos.

kių aršiau terorizuoja sąmonin- išleido $1,000,000, papirki- 
gus darbininkus, į kuriuos ka- nedarnos kongresmanus, se- 
pitalistiniai laikraščiai beveik natorius ir kitus politikie- 
nekreipia domės. Kapitalistam | rius, kad kovotų prieš prez. 
veikiausia atrodo, kad čia “taip Roosevelto sumanymą. Tuo- 
ir reikia. “

KRISLAI
Nelėkimo Priežastys.
“Bešališkumas” Kare.
Ne Vien Prieš Ethiopus.
Kaškiaučiaus Įspūdžiai.
Naziai ir Darbininkai.

Rašo Komunaras

Grigaitis, kaip mums prane
šama iš kolonijų, ima penkias- 
dešimtines bei šimtines už savo 
prakalbas apie Vaitkaus lėkdi- 
nimą į Lietuvą.

Tatai bene bus viena iš prie
žasčių, kodėl Grigaitis, to skri
dimo bosas, vis dar neprisiren
gia išsiųst Vaitkų pas Smeto
ną, nors jau trečia savaitė, kaip 
Grigaičio “Naujienos” žadėjo, 
kad “žut-but, Vaitkus išlėks šią 
savaitę.”

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Djenraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Liepos (July) 26, 1935

Greitu Laiku Įvyksta
Septintas Pasaulinis
Komint. Kongresas

Prezidentas Rooseveltas sako, 
jog šalies kongresas turėtų pri
imti rezoliuciją, kad Amerika 
laikysis “neutraliai” (nuoša
liai) nuo gręsiančių svetur ka
rų.

Bet W. Wdson, taipgi demo
kratas, buvo net išrinktas su 
obalsiu: ___ o____________
karo.” Tačiaus, vykdydamas kongresas įvyko 19g8 me- 
Amerikos imperialistų valią,'tais. Nuo to laiko kapita- 
Wilsonas pasiuntė milionus šios listinis “n U s i S t O vėjimas” 
šalies jaunų darbininkų ir far- (stabilizacija) visai iškriko 
merių į.pasaulinio karo žiotis, ir išsivystė pasaulinis kapi-

Tik neišmanėlis tegali tikėti talizmo krizis.
“taikioms” Roosevelto intenci- tarpis pasaulį drebinančių 
joms.

Svarbiausi Klausimai Bus Kapitalizmo Krizis, Kova prieš 
Karą ir Fašizmą ir Socializmo Vystymasis Sovietuose
MASKVA.—Neužilgo at- nalo uždavinius kovoj už 

sidarys Septintas Pasaulinis 
Komunistų Internacionalo 

Jis išgelbėjo mus nuo Kongiesas. Paskutinis toks

darbininkų klasės vienybę 
prieš fašizmą. Jis išdėstys 
apie fašizmo reiškinius ir 
darbininkų kovą prieš jį vi
sose šalyse.

Apie darbo žmonių kovą 
prieš imperialistinio karo 
pavojus raportuos Italijos 
Komunistų Partijos darbuo
tojas drg. Ercoli. Jo pa
skyrimas šiam raportui yra 
ypač tikslus, kuomet Itali-1

ROOSEVELT SKELBIA KARO STOVIS VIS 
NEUTRALŲ POI i riKA DAR PALAIKOMAS

GRĘSIANČIAM KARE

Japonu I mperialistai 
Skubotai Ginkluojasi:
Karui prieš Sovietus

Japonijos Karo Ministeris Atvirai Pripažįsta, kad Yra Reh- 
giamasi prieš Liaudišką Mongoliją ir Sovietą Sąjungą į H1;
TOKIO. —: Gen, Senjuro kiaušiuose ryšiuose su 'So-

Hayashi, Japonų karo mini
steris pasakė ‘ laikraščių at
stovams, kad apskaitliuo- 
jant valdžios išlaidas atei
nantiems metams pirmoj 
vietoj turi stovėti apsigink
lavimas ir prisirengimai 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
veidmainiavo, būk reikią 
prisiruošt “apsigint nuo 
Rusijos,” nors pats gerai ži
no, kad Sovietai neturi jo- 

_ . . - kių karo tikslų rife prieš Ja-
upas Labai Įtemptas i poniją nei prieš Japonų 

TERRE HAUTE, Ind. — įrankį Manchukuę.

vietų Sąjunga. Jįs pakarf 
tojo griežtą Japonijos rei
kalavimą, kad Išlaukinė 
Mongolija turi priimti nuo
latiniam apsigyvenimui Ja
ponų kariškus tėmytojus, 
reiškia, šnipus, priruošimui 
kelio Japonijos armijai į Iš
laukinę Mongoliją, o per jį

įvykių, fašizmo siautimo,
1 audringų darbininkų kovų

ęs NRA galva, generolas^ įkaitusio imperialistų
rašo, NewjYorko rengimosi naujam karui. Iš ryt karinio pragaro ugnį.
ame, ’ kad Musso- įje septyni Jis puikiai susipažinęs ir su WASHINGTON   Pasi

kalbėjime su laikraštinin- Nors Roosevelto atsiųstiems i Apart prisirengimų prieš
x • .. , — • • i J *i 1 ______ ____________________

ja bene bus pirmoji atida- bininkus nuo Masines Kovos Atšauktas, bet Darbininkų

antros pusės, 
metai buvo liudininkai mil- 
ižiniško socialistinės kūrybos 
i išaugimo Sovietų Sąjungoje.

Komunistų Internaciona- tą apie socializmo būdavoji- 
lo Pildančiojo Komiteto ra- mą Sovietų šalyj, 
portą apie tą laikotarpį ab-1 Tie raportai, diskusijos ir 
elnai išduos drg. Pieck, at
stovaudamas Vokietijos Ko
munistų Partiją.

Drg. Dimitrov, bulgaras 
Vokietijos darbininkų kla
ses karžygis, raportuos apie 
fašistų varomą ofensyvą ir 
apie Komunistų Internacio-

I x 7 u .
Kominterno Kongreso tari
mai pastatys naujų svarbių 
gairių, rodančių tarptauti
niam proletariatui sekmi1 
giausią kelią imtynėse prieš 
karą, fašizmą, už kasdieni
nę būklę ir del paties kapi
talizmo nugriovimo.

kais prezidentas Roosevel- 
tas pereitą trečiadienį išsi
reiškė, jog šios šalies kon
gresas turėtų nutart “beša
liškai” laikytis, kilus karui 
tarp Italijos ir Ethiopijos 
arba tarp kitų kraštų.

ŠMUGEL1SKI ELEKTROS BIZNIAI IŠLEIDO 
, 51,000,000 KYŠIŲ POLITIKIERIAMS

Tik Akmenys ir Smėlis S 
Vietoj Vežtų Ginklų

mi sumanymu Rooseveltas 
reikalauja palikt tik naudin- 
igąsias elektros-geso kompa
nijas, o panaikint tokias,

, Šerais 
Rooseveltas, 

mat, nori didesnio biznio 
pačioms stambiaus ioms 
kompanijoms.
, Kovodamos už savo išsi

laikymą, p e,r e ,i kalingosios 
kompanijos prisiuntė dau
gybę suįdastuotu telegramų 
senatinei komisijai, tyrinė
jančiai tų kompanijų veiki
mą. Pasirodė, kad tos tele
gramos buvo siunčiamos ir 
vardu jau mirusių žmonių; 
taip pat buvo naudojama

PARYŽIUS. — Laike ka
ro tarp Bolivijos ir Para
guayans vieną kartą iš 
Franci jos buvo siunčiama 
310 dėžių ginklų ir šovinių į 
Pietinę Ameriką. Bet pas
kui pasirodė, jog kažin kas 
išėmė ginklus ir amuniciją, 
o dėžes pripildė akmenimis 
ir smėliu.

Francūzų valdžia tyrinė
ja, af *nebus taip padarę 
priešingi karui darbininkai. 
Franci jos vyriausybė bijo,, vardai gyvųjų be jų žinios

Naziai Panaikino Katalikų 
Veteranų Organizacijas
BERLYNAS.—Vokietijos 

orlaivyno ministeris, slapto
sios policijos galva, gen. H. 
W. Goering įsakė užsidaryti 
ir išsiskirstyti visoms kata
likų pasaulinio karo vetera
nų organizacijoms.

Vidaus reįkalų ministeris
W. Friėk panaikino net Bal- jos “karui su Italija. Ethio- 
tijos Kariauto jų Sąjungą, pijos vyriausybė tų gandų 
kurios kareiviai kovojo 'neužginčija, bet ir nepatvir- 
prieš Rusijos bolševikus ir 'tina. Ethiopiečiai tūkstan- 
nvino anorboVingili iv Vnmii- • • i i • • _______• • _ ____ ___

Bet Rooseveltas tik gud-’(j0 išsiveržti.
riai lošia, nuduodamas beša-i patyS kapitalistiniai laik- 
hskumą. Tuom jis nori ap- jočiai rašo, jog darbininkų 
malšinti Amerikos darbinin
kų smarkėjantį ir platėjantį 
judėjimą prieš Jungtinių 
Valstijų imperialistu įkai
tusį ginklavimąsi imperia
listiniam karui.

Tiesioginiai • dabar Roose
veltas su savo' “taikiu” pa
reiškimu stengiasi atitrauk
ti minias nuo dalyvavimo 
Rugpjūčio 1 d. demonstraci
jose prieš karą ir fašizmą. 
New Yorke tokia demons
tracija įvyks rugpjūčio 3 d.

“t a r p i n i n kams, taikyto- Sovietus, ministeris Haya- 
jams” C. L. Richardsonui ir shi sake, reikia daugiau Ja- 
H. E. Scheckui išvien su ponijos kareivių ir Manchu- 
Darbo Federacijos geltonai- (kuo “kovai prieš banditus.” 
siais vadais pavyko atšauk
ti visuotiną 60,000 darbinin
kų streiką, bet bosai bijo, 
kad toks streikas gali išnau-

riai lošia, nuduodamas beša-i patys kapitalistiniai laik- 

ūpas yra rūstus, įtemptas, 
kerštingas. Todėl mieste 
dar palaikoma karo stovis 
su 1,500 milicininkų, prieš 
darbininkus.

Milicija uždarė unijines 
svetaines ir per dvi dienas 
suėmė 90 kovingešnių dar
bininkų, kurie išstojo prieš 
miliciją arba organizavo sa
ve^ draugus nepasiduoti bo
sams * ir jų tarpininkams. 
Uždrausta bet kokie darbi
ninkų susirinkimai.

O tais banditais jis vadina 
Manchukuo darbininkų, val
stiečių ir kareivių sukili
mus prieš Japonijos oficie- 
rius ir valdininkus.

Hayashi grūmoja nčiai 
kalbėjo ir prieš Išlaukinės 
Mongolijos Liaudišką Res
publiką, esančią draugiš-

Auga Nazią Kivirčai su 
Lenkais del Danzigo 
VARŠAVA. — Lenkijos ! 

valdžia uždėjo 10 nuošimčių 
muitinių mokesčių ant daik
tų, įvežamų per Danzigą 
Lenkiją. Hitlerininkas Dai 
žigo senato prezidentas < 
thur Greiser protestuoj 
prieš tuos muitus ir ragina 
jų nemokėti. Bet Len* 
vyriausybė pasiryžus 
savo pastatyti. Danzigo k 
virčai tarnauja ardy 
vienybės tarp Berlyno ir 
(Varšavos fašistų.

v rt.
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ANGLIJA SIUNČIA ARMIJAS 1 AFRIKĄ IR 
PLEPA APIE 1TALŲ-ETH10PŲ “TAIKYMĄ’’

HANKOW. — Japonijos 
karo laivas kulkasvaidžiais 
apšaudė amerikonų misio- 
rių mokyklą Yochowe. Am
erikos valdžia rengiasi pro- 
testuot.

Munich. — Naziai grūmo
ja išmest iš tarnybos visus 
katalikus valdininkus, kurie 
leis savo vaikus į religines 
mokyklas.

ir sutikimo.
Texas Power and Light 

Kompanijos prezidentas J. 
W. Carpenter prisipažino 
tyrinėjančiai senatorių ko
misijai, kad jis pats kote
liuose laikė slaptus pasitari
mus su kongresmanais M. 
Dies, L. Johnson ir kitais, 
kad jie padėtų apginti jo 
kompanijos biznį.' Ir vien 
tik ši kompanija išleido 
$18,994 “šmeravimui” politi
kierių.

Žymėtina, jog kongresma- 
nas M. Dies yra didžiausias

prieš spartakiečių ir komu
nistų sukilimus. Jie, mat, 
taipgi atrodo naziams nepa
sitikimi.

Hitlerininkai uždarinėja 
ir masonų organizacijas.

Mussolini Daro Verstinas
Kariškas Demonstracijas

Ęoma.-Italijos fašistų val
džia ruošia karines demons
tracijas visuose didesniuose

Senieji Vadai Blofina 
Apie Priedus Audėjams

NEW YORK.—Amerikos 
Darbo Federacijos Audėjų 
Unijos vice-prezidentas H. 
A. Riviere skelbiasi, kad 60 
iš kiekvieno šimto audyklų 
verpyklų sutiko pakelti dar
bininkams algas 5 iki 25 
nuošimčių ir kad tose dirb
tuvėse gyvuoja unija.

Bet Arthur Besse, šalies 
Vilnonų Fabrikantų Sąjun
gos prezidentas, užginčija 
tą Riviere’o pareiškimą ir 
sako, kad tik keturios iš 600

LONDON. — Anglija vis 
daugiau siunčia kariuome
nės į savo afrikines koloni
jas. Galimas esą daiktas, 
kad ta kariuomenė bus pa
naudota Anglų imperialistų 
reikalų gynimui, susikirtus 
Italijai su Ethiopiją.*

Kiek pirmiau Anglijos 
valdžia sakė, kad Italija tu
ri “teisę” gauti naujų plotų 
Afrikoj. Dabar Anglų po
litikai vėl neva stengiasi su
taikyti Mussolinį su Ethio- 
pija; ir Anglijos užsienių 
reikalų m i n isteris Sam

—
Hoare išreiškia pasitenkini
mą, kad Jungtinių Valstijų 
užsienių ministeris Hull pa
tarė Italijai laikytis Briand- 
Kellogg’o nekariavimo su
tarties ir ramiai išspręsti 
kivirčus su Ethiopiją.

Beklampodami tarp Tali
jos palaikymo, savo reikalų 
gynimo Ethiopijoj ir “tai
kymų,” Anglijos imperialis
tai dabar sako, tegu Tautų 
Lyga sprendžia visą tą klau
simą. Tikrumoj jie nenorė
jo pavest jį Tautų Lygai, 
bet negalėjo nuo to išsisuk
ti.

Suimti Trys Darbininkų Nušovė Nuogą Beprotį, 
Veikėjai Birminghame Kapojusį Namo Duris

miestuose. Mussolinio agen- Į 
tai verstinai varo darbinin
kus ir valstiečius į tas karo 
parodas. Tuom nori paro
dyt, būk Italų minios prita
ria Mussolinio ruošiamai 
skerdynei • prieš Ethiopiją. 
Dirbtinomis . savo demonst
racijomis Mussolini taip pat 
stengiasi nustelbti tą faktą, 
jog vis plačiau vystosi ma
sinis žmonių bruzdėjimas 
prieš karą ir net maištai pa
čioj armijoj.

Įnešimas Kongresui 
Nutraukt Ryšius su 
Hitlerine Vokietija

žingsnis Taikomas Prieš 
žydų ir Katalikų Perse
kiojimus iš Nazių Pusės

WASHINGTON.— Sena
torius W. H. King iš Utah 
valstijos davė šalies kongre
sui įnešimą ištirti Hitlerio 
persekiojijnus žydų ir kata
likų Vokietijoj; ir jeigu pa
sirodys žinios apie tuos per
sekiojimus teisingos, tai nu
traukt Amerikos diplomati
nius ryšius su Vokietija.

audyklų žada šiek tiek pri- Darbininkų Apsigynimo vie- 
dėti darbininkams algos. ,. .

Vadinasi, Riviere Uofina, Jinl sekretorių, ir darbimn- 
besistengdamas sulaikyt au
dėjus verpė jus nuo visuoti
no streiko.

New York. — Italija nu
pirko Skandinavijos-Ame- 
rikos linijos laivą “United 
States,” kurį naudos veži
mui kareivių ir amunicijos 
prieš Ethiopiją.

kų veikėjus R. E. Hall’ą ir 
Norą Elliott, tuo pačiu lai
ku padarant kratą jų na
muose. Jie būsią kaltinami 
sulig miestinio įstatymo, ku
ris uždraudžia darbininkiš
kos literatūros laikymą bei 
skleidimą.

Washington. — Japonija 
atsiprašė Amerikos valdžią 
del to, kad iš Japonų kariš-GRAIKIJOS laivakroviai <’ 

pradeda boikotuoti apsisto-ko laivo buvo kulkasvai- 
jančius Italijos laivus, ku-'džiais apšaudoma ameriki- 
riais gabenama kareiviai ir. nes misijos mokykla Yo- 
ginklai prieš Ethiopiją. [chow’e, Chinijoj.

CRUGERS, N. Y. — Gąf-J 
vėžių pečkūrys B. A. Ward, 
palei Albany kelią, mirtinai 
peršovė visai nuogą pamišė
lį M. Fitzgeraldą, kuris 
naktį kirviu kapojo Wardo 
namo duris ir grūmojo iš
žudyti visus viduj esančius. ’ 
Fitzgerald jau mirė. Ward 
jį šovė pro langą. Fitzge? 
raid buvo pabėgęs iš North
ampton, Mass., pamišėlių 
namo. Ward buvo areštui- ■ 
tas ir po $500 užstato laiko
mas. Bet, suprantama, jis 
bus be bausmės paleistas.

Greenwich, Conn. — Be
darbė namų tarnaitė Beat
rice Cloonan, 30 metų am
žiaus, šoko po atbėganč 
traukiniu ir taip liko sulai 
dyta, kad veikiausia miršt Ž
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Antras Puslapis
■Hw;

uAūg hĮ'eiaginįiį rūstų sWS|amo apie So
vietų .Sąjungą, parašytų to, nenaudęlio, 
kurie buvo niekas daugiau, kaip klastos.

“Darbininkas” pripažįsta, kad Tho
mas Walker buvo iš kalėjimo pabėgęs 
ir kad “Darbininko”: redaktoriai natidojo 
jo šmeižtus prieš SSSR savo špaltose.

P. šiušąs
E. Kanapkienė

eikalai
SUBSCRIPTION RATES t

United States, per year___________ $5.56
Brooklyn, N. per year_________Š7.50
Foreign countries, per year_______ _ S7.50
Canada art(J Brazil, per year--------$6.50
United States, six months_______83.00
Brooklyn,. N, YP six montta_ . 14.09
Forstųr coynfriėa. rix months_____ 14.00
ŪBnacIh aria Brauti, abt months------$3.00

Entered as second dass matter March 11, 1924, at 
the Poet Office st Brooklyn, N. Y., under the Act 

Of March 8, 1879

Ir Anglija!

Andai Japonija pasisakė, kad ji nepai
sysianti Washington o sutarties laivyno 
limitavimo klausimu, kuri nustatė pro
porciją 5-5-3. Japonijos laivų “jardai” 
nuo to laiko knibždėte knibžda darbi
ninkais. Statoma karo laivai ii; submari- 
nai dienomis ir naktimis.

Šiomis dienomis panašiai pasielgė ir 
Anglija. Viešai. pareiškė nepaisysianti 
minėtos sutarties ir statysianti ka
ro laivus be jokių limitacijų. Jungtinės 
Valstijos laivų statybai leidžia šimtus 
milionų dolerių. Vokietijai leista turėti 

i laivynas, trečdalio didumo Anglijos lai- 
’ vyno.

Žodžiu, eina galvatruktiškas lenkty
niavimas karo laivų statyme. Tai reiškia 
imperialistinio karo artėjimą.

Rugpjūčio 1 ir 3 dienomis Jungtinių 
Valstijų darbininkai turi parodyti dau
giau negu kada nors savo solidarumą 
prieš karą.

New Yorke milžiniška bendro fronto 
dertonstracija įvyks rugpjūčio mėnesio 
3 dieną. Lietuviai darbininkai raginami 
šitos rūšies demonstracijose visur daly
vauti masėmis.

Džiaugiasi

riai natidojo 
savo špaltose. 

Tačiaus, kunigų organas bando štai kaip 
nušnekėti: girdi, jeigu Walker negeras, 
kad pabėgo iš kalėjimo, tai ir Leninas, 
ir Stalinas ir Steklovas ir kiti “bolševi
kiški tūzai,” pabėgusieji iš caro kalėji
mų yra negeri. Kitais žodžiais, kunigai 
bando politinius prasikaltėlius, kovoju
sius prieš carizmą, lyginti prie krimina
listų. Tokio bjauraus, tokio šlykštaus 
darbo nedrįsta padaryti nei vienas kiek 
tiek švaresnis revoliucinių darbininkų 
judėjimo priešas. Tai parodo, kad “Dar
bininko” redaktoriai pasijuto labai karš
toj pirtyj, jeigu grobiasi už’tokių neleis
tinų ir bjaurių įrankių.

Beabejo, “Darbininko” redaktorius vi
sus komunistus, visus, kovotojus prieš ka
pitalizmą, visus streiko vadus, sugautus 
ir sėdinčius kalėjimuose lygina prie kri
minalistų, prie Walkeriu. Gerai, bet juk 
tokioj Vokietijoj arba Lietuvoj randasi 
ir katalikų, sėdinčių kalėjimuose del sa
vo veiklos prieš fašizmą. Einant “Dar
bininko” logika, tuos žmones būtų gali
ma lyginti prie kriminalistų, prie Walke- 
rio. Bet iki šiol dar nei vienas sąžinin
gas žmogus to nedarė. Kaip, pagaliaus, 
būtų galima pavadinti (einant “Darbi
ninko” redaktorių logika) tuos Vokieti
joj katalikų veikėjus, kuriuos fašistai su
šaudė? Dillingeriais? Juk tai būtų šlykš
tu, nepasakius baisiau. Bet “Darbininko” 
redaktorių logika ir nusistatymas prie 
to veda.

Tai parodo tų žmonių moralį sugedi
mą ir neturėjimą jokios politinės doros. 
Lyginti kovotojus prieš carizmą ir kapi
talizmą prie žulikų, kriminalistų tegali 
tiktai didžiausi nenaudėliai..

Katalikai darbininkai į tai, be abejo, 
kreips atatinkamos atidos. >

Pirmas Bandymas Maine 
Valdžios

PORTLAND, Me.—Rug
pjūčio 6 d. bus perklausinė- 
jimas Gust Saderquisto, ku
ris suareštuotas ir laiko
mas del išdeportavimo. jis 
yra granito darbininkas ir 
veiklus narys Paving Cut-

Komitetu Gynimui Ateivių.
» i'-
Užpuolimas ant Seno

' Mainierio
WILKES-BARRE, Pa. — 

Liepos 19 d. Luzernės pavie
to skyrius. Komiteto Gyni- 

■mui Ateivių įteikė protes
tą darbo depąrtmentui už

Draugai ytazurkai
Draugai Bakšiai
Draugai Skeltei
Draugai Norkal
B. Kukauskas
J. M. Lukas
Jūsų nuoširdus pasidarbavi

mas, draugai ir draugės, atžy7 
mi, kad, jūs pilnai įvertinat 
mūsų darbininkiškos spaudos 
svarbą. . .

M. S.

terš unijos nuo 1923 metų, bandymą išdeportuoti Ęo-
-■ • . t » ".Y YY1 O VI klV7YYYH VlIlC’n rl H V> ni 1

Saderquist taip pat yra na
rys Komunistų Partijos. Jo

man Kuzmą, rusą darbinin
ką, kuris yra išdirbęs 23 me-

apgynimu rūpinasi Komi- ^Us Pennsylvanijos kasyklo- 
tetas Gynimui Ateivių ir.se- ^ls atvyko Amerikon 
Tarptautinis 'Darbi ninku p1-, .turi m°terį ir tris 

a •' • A mnvi l/m'rt n'i-mnamc. xrriilznoAmerikoje gimusius vaikus, 
iniigi-acijos Gninwja Atidavimu į Mus-

Binghamton, N. Y

Atminčiai
Pas airį kertėje, ant sta

lo, padėta plyta ir, šalia 
plytos, rože:

“Ką tas reiškia?” klau
siu. .

“Ar matai tą įdubimą ant 
mano kaktos? Tai nuo tos 
plytos!”

“O ką reiškia ta rožė?”
“Rožę aš nuskyniau nuo 

kapo to žmogaus, kur var-

“Naujienos” džiaugiasi Amerikos so
cialistų partijos sulipinta “vienybe” ir 
tuo faktu, kad dešinieji ten laimėjo. Be 
kitko, jos sako:

Svarbiausias punktas aukščiaus paminė
toje “taikos sutartyje” yra pirmasis, kuris 
sako, kad į socialistų partiją. negali būti 

- * priimami komunizmo ir smurto pritarėjai.
Šis punktas yra paikiausias, kadangi 

jis sumaišo komunizmą su smurtu, ko 
blaiviai protaująs asmuo negalėtų pada
ryti. Komunistai juk visuomet kovoja 
prieš smurtą. Jie stojū už masinį veiki
mą, už socialę revoliuciją, kaip Marksas 
mokino.

I Ką Grigaitis darytų tokiame atsitiki
me: ateis, sakysim, darbininkas ir pano
rės įstoti į Amerikos Socialistų Partiją. 
“Ar tu pritari komunizmui?” užklaus jo 
Grigaitis. “Taip,” atsakys darbininkas, 
^kitaip juk aš nestočiau į jūsų partiją, 
kuri, sakote, yra marksistinė ir stoja už 
Socializmą ir komunizmą.” “Na,” vėl 
Klaus Grigaitis, “ar tu pritari smurtui?” 

ytNe,” atsakys jam darbininkas. “Smur
tui nepritariu, kadangi tai fašistiška- 
sjnetoniška priemonė pasigrobimui ga
lios.” Ką tokiam atsitikime Grigaitis 
darys su aplikantu? Sulyg to suformula
vimo, aišku, tokis darbininkas bus atmes
tas, kadangi, j is pritaria komunizmui- 
jlnarksizmui. Bet tai prie ko tas Sociali
stų Partiją prives?!
į Socialistų Partijos reakcininkai, trokš
tami apsisaugoti nuo tų darbininkų, ku- 
de stoja už bendrą frontą su komunis- 
aiš, už kovą prieš fašizmą, tiksliai su
paišė šituos du dalykus—-komunizmą ir 
įmurtą—ir dabar tuo didžiuojasi. Vie
lok tegul Grigaitis nesidžiaugia ta ,vie- 
lybe, kadangi ji yra popierinė. Užteks 
■hažo pasiraivymo, kaip ji ims .ir sutruks.■

ai y j mv, ji jiuo.jli

Socialistų Partijos nariai darbininkai ko
voja ir kovos už bendrą frontą su komu- 

ylUstais. Tokiais prigavikiškais suformu- 
Jkvimais, kokį socialistų dešinieji lyde-

* padarė delei komunizmo ir smurto, 
;ai narių neprigaudinės!

— ii ■ ■ ■ j f W R ■ t-T—

“Darbininkas” Nusišnekėjo

< lįtums patraukus už liežuvio, So., Bos- 
Įhp kunigų laikraštis, pagaliaus, ątsilie- 
j| apie pabėgėlį iš Colorado kalėjimo ir 
Brie tų Sąjungos šmeižiką Thomas Wal- 
kn. Kaip žinia, “Darbininkas” labai

Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimo 
Revpolitkalinių Sąstatas

Nesenai “Laisvėje” tilpo Kauno Sun
kiųjų Darbų Kalėjimo revoliucinių poli
tinių kalinių sąrašas. Dabar iš ten pat 
gavome draugų sudarytą trumpą sutrau
ką, vaizduojančią kalinių sąstatą. Jinai 
seka:

1935 m. birželio 1 dieną tarp 86 Kauno 
s.d. kalėjimo revoliucinių politinių kalinių 
vyrų pravesta ahkieta duoda supratimą apie 
baltojo teroro šėlimą ir rodo revpolitkalinių 
sastata. fr t

66 nuteistųjų I instancijoj gavo kartu 
576 metus s.d. kalėjimo, vidutiniškai po 8 
pietus ir 8 mėn. 9.1% buvo nuteisti 4-5 
metams; 68,2 % 6 met. 10 mėn. imtinai; 
13.6%nuo 12 metų iki gyvos galvos; 6.1 

' nuošimčiai—mirčiai. Tik du žmonės nuteis
ti terminui mažesniam, negu keturi metai.

Nuteistieji jau atkalėjo virš 200 metų, 
vidutiniškai po 3 metus. Visi (su tardo
mais) buvo suimti 218 kartų, iš jų 43 bu
vo per kvotą kalėjime arba su imant kankin
ti ar mušti.

Socialinis sąstatus: miesto darbininkai — 
71.8%; žemės ūkio darbininkai—8.2 nuo
šimčių; vidutiniai ir biedniokai valstiečiai— 

7 nuošimčiai; tarnautojai—7.1 nuoš.; am- 
atninkai—2.4 nuoš.; moksleiviai—3.5 nuoš.

Socialine kilmė: miesto darbininkų :— 
27.1 nuoš; iŠ žem. ūk. darbininkų—7.1 
nuoš.; valstiečių-biedniokų—20 nuoš.; vals- 
tiečiųrvidutinių—10.6 nuoš.; amatninkų —■ 

18.8 nuoš.; tarnautojų—3,5 nuoš.; smul
kių prekiautojų ir -miesto biedniokų—8.2 
nuoš.; laisvų prof.—2.4 nuoš.; buržuazinės 
kilmės—2.4 nuoš.

Ši anketa parodo, kad nežiūrint to fak
to, jog Lietuvos pramone labai silpna, 
vistik. pramonės (miestų) darbininkų 
skaičius darbininkų kalinių sąraše vyrau
ja; kur kas jis didesnis, negu žemės, ūkio 
darbininkų, bei vidutinių ir biedniokų 
valstiečių skaičius. <

Būtų gerai, kad ir kitų Lietuvos kalėji
mų revoliuciniai politiniai kaliniai su
teiktų panašų paveikslą apie padė
tį. Be abejo,.jie tai su laiku ir padarys. 
O mes, amerikiečiai, juo daugiau pastan
gų įdėkime parėmimui Lietuvos kovotojų 
už darbo . žmonių reikalus; ' k’pyotpjų 
prieš kruvinąjį fašizmą, prieą išnaudbtor 
jus! Paremkime juos jukomis. ir savo 
protesto balsais, reikalaudami politiniams 
kaliniams geresnių sąlygų ir paliuošavi- 

mo iš kalėjimo!

Aukos Lietuvos Politiniams 
Kaliniams

20 d. liepos, Jievos ir Jurgid 
Slesoraičių draugai bei gimi
nės surengė jiems netikėtą 
bankietą, kaipo paminėjimui 
jų dviejų 15 metų ženybinio 
gyvenimo, Jieva, nuo pat kū
dikystės dienų, su mažom per
traukom, išgyveno Binghąmto- 

•. nemažai ir drau-

Apsigynimas.
Carl Horn, 

komisionieriūš, J pripažino, 
kad tai x yra: pirmas Maine
Včiisujuje uunuyiiiąB įsae- sevelto valdžia nori išdepor- Y“1’ rv 

kortuoti ateivį darbininką’tubti du kovingu įtalu Vin- tai turėjo, n^ 
■y _• ______ i*_ • I _ F _ • . o'ii rupiu nomn?

solinio Rankas
' 4 Tolimuose Vakaruose Roo-

valstijoje bandymas išde- sevelto valdžia nori išdepor

už jo revoliucinius įsitikini-1 
mus. Jeigu valdžiai šis žy
gis pavyktų, tai pavojus su
sidarytų kitiems ateiviams.
Bandė Išdeportūpti Jauną 

Darbininką
United Shoe and Leather 

Workers unija suorganiza
vo sp'ecialį komitetą del gy
nimo Sol. Goldbūnd. šis 
kovingas darbininkas yra 
dar tik 23 metų amžiaus, la-s 
bai aktyviai dalyvavo 1933 
metų streike čeyerykų dar
bininkų. Bandomas išedpor- 
tuoti todėl, kad Goldband 
priklatįso prie Jaunųjų Ko? 

, munistų Lygos. Jį nori iš- 
deportuoti į Lenkiją.
Nori Išdepor tiioti Studentą

PITTSBURGH, Pa.—Su
areštuotas ir pastatytas po 
$500 kaucijos George Alex
ander, 19 metų amžiaus, 
augštosios mokyklos studen
tas. Jis atvežtas Amerikon 
5 metų amžiau ir išgyvenęs 
šioje šalyje 14 metų.

Pittsburgho jaunimo or
ganizacijos s ū o r g anizavo 
komitetą gynimui draugo 
Alexander. Šis komitetas

ibčuu v m- 4 < • . . • v . j i
Domiiiick kunų n®I»azal dalyvavo ir

Slidus Kostumeį’is ’
Mokinys: “Vakar mtims 

aiškinai, jog bangžuvė turi 
mažas žiotis, o. Šiądien sa
kai, jog ji prarijo JonaŠą?”

Mokytojas: “Jis buvo sli
dus kostumeris; — ar su
pranti dabar, bambly!?”

Tik Sriubos Phtagaus
Riebus misionierius iš vi

sų spėkų maldavo žmogedų 
vado, idant tas jį neėstų.

“Na, gerai, gerai,” atsa
ko vadas, “aš tik tavo sriu
bos paragausiu.”

Surinko J. šilingas.

ceht Ferrero ir
Sallitto. Jiems primetamas,
išpažinimas anarchizmd. \ _
AbudU paleisti po kaucija, parinkti aukų del Lietuvos po- 
Ferrero išgyvenęs Amerikb- ntkalinių, tąip ir padaryta, 
je 30 metų, o Sallitto 15 me- Cia seka kiek kas aukavo: 
tų. Jieva ir Jurgis $lesoraičiai
Ateivių Gynimo komitetas Į5-. .p- 5t/čiu^as . ...

įStiolis 75c.į J. n O. Keieiliai įjnių, kurie už darbininkų kla-

šiame bankiete.
Pasitarus drg. J. Slesorai- 

■ jčiui: ir rengėjams, kad reikia

Amėrikinis Komitetas Gy
nimui Ateivių tūri pilnas 
rankas darbo. Šiuo tarpu 
valdžios imigracijos depart- 
mentas darbuojasi sušilęs 
prieš ateivius. Reikia .perse
kiojamus ateivius gelbėti ir 
ginti. Komitetas turi ap
rūpinti deportavimui skiria
mus ateivius advokatais ir 
kaucijomis.

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos raginamos prisi
dėti prie Amerikinio Komi
teto Gynimui Ateivių. Orga
nizacija, turinti iki 
narių moka tik $3 į 
duoklių. Virš šimto 
organizacijos moka 
centus nuo nario.

Komiteto adresas 
American Committee for 
Protection of Foreign Born, 
100 Fifth Ave., Room 1409, 

veiks bendrai su Nacionaliu New York, N. Y.

— — — — —

50c., U. ir L. šimoliunai 50c., 
A. ir L. Tvarijonai 50c. Po 25 
centus: S. Kainiriskas, N. Ra
dzevičienė, John l^ab, E. Kie
ly, P. Pagiegala, M. žvirblie
ne, J. D. čarha, :I. Vėžis, A. 
Kopčis, S. Jasilionis, M.. Be- 
kevienė, O. Girniene,f P. Jasi- 
lionienė ir J. Gabužis. Al. Ka
minskas 15 ir K. Dzidulionis 
10 centų. Višo $12.00.

Draugams Slesoraičiams lin
kiu geriausių pasekmių tęsti 
tolimesnį gyvenimą. O visiem 
aukotojam širdingiausiai ačiū 
už atjautimą Lietuvos politka-

sės reikalus pūsta Lietuvos 
kalėjimuose.

I O. Girniene.

P. S. sykiu siunčiu ir pini
gus “Laisvės” vardu ir prašau 
perduoti minėtus pinigus ten, 
kur -Jie yra skirti.

Nuo Red. Pinigai perduoti 
Lietuvos Draugų Komitetui, 
kurį suorganizavo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Visuoti
nas Suvažiavimas ir kurig da- 
par rūpinasi Lietuvos politinių 
kalinių reikalais.

šimto 
metus 
narių 
po 3

toks:
DR. J. J. KAŠKIAUČIUŠ

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

DARBININKŲ
Sveikata

Iš Atsibuvusio Spaudos Pikniko Liepos 4 d. 
Maynard, Mass.

ŪŽIA, ŠNYPŠČIA AUSY | tinių agentai,
Drauge gydytojau,..malone-

Praėjus mūsų darbininkiškos 
spaudos didžiam pokiliui, skai
tytojai, rėmėjai ir simpatikai 
džiaugiamės jo pasekmihgū- 
mu,, skaitlingumu, aprašom į- 
spūdžius, nur.odom trūkumus, 
ir rengiamės prie da didesnio 
ir visais žvilgsniais našesnio 
ateinančių 1936 metų pikniko. 
Pasekmingumas ir našumas 
mūsų parengimų priklauso nuo 
mūsų visų kolektyvaus ir nuo
širdaus pasidarbavimo, šiame 
piknike draugės moterys turė
jo surengę valgių stalą, kuris 
davė gražaus pelno mūsų ko
vingai spaudai? Su aukom pri
sidėjo šios draugės:

Iš Norwood, Mass.

B. Sa’rapiehe
M. Krasauskienė
S. ^ūdrėvičienė
(j. Trečiokienė •
M. .(Grigienė
S. Blažonienė
M. Miskūnienė
J. V'almienė
M. Grybienė
•M. Trakimavičienė
E. Galgauskienė « 4 Y*' - * 1 .

Iš Worcester, Mass.

p. piokš.tienė ' * . .
M. jJojiaitiene
]ję. pąįčiūpienė 

• M. Kižįenė .
M.” Męzurkiėpę
A. Dvarečkiėnū
B. žalimienė

M. Navikienė
D. Lukienė
Bekeriai: Kinderis, Križaus- 

kas ir Balčiūnas aukavo 
nos.

Draugė Masaitienė iš
cester Mass.—sūrių.

Iš Hudson, Mass.: F. Sikors- 
kieiiė ir O. Lukšienė. ?

Jeigu kurių draugių per 
klaidą ; vardas nepaminėtas, 
malonėkit atleisti, nes skubi
nant aptarnauti pikniko daly
vius ir kartu imant aukautojų 
vardus gal ir buvo kas praleis
ta. | . •

Visom aukautojom priklau
so draugiškas, širdingas ačiū.

duo-

Worcester, Mass.

Padęka draugams ir drau
gėms, kurie darbavosi platini
me spaudos pikniko tikietų:

K. Mikeliūnienė
M. Valentūkevičiūtė
B. žemeikienė
M. Petkūnieriė
M. žūkiėhė
V. Pačėsa
J. Palionis
P. Jucus
J. Dovi doh is '
M.,; Lukas
J. žalimas
Ų. T.umanienė
M. Rižiepė .
V. Štankūniūtė
T. Lukas
M. Petrauskas

J , ", ' ’ t •
,—tokie vaistai 

yra nuodai. Daugelis jaučia 
ausyse ūžimą nuo vartojimo 

Kitos moteriukės,
• ■ ■ .........  ~ ’ -•**” auoyoc M
kite ir man patarti, ką aš tu- chinihos. Kitos moteriukės, 

duodate dažnai ir podaug vartodamos 
gerus patarimus per darbiniu- tos quinine, ir visai pagadina 
’ ’ ” - “T kurį aš. sau ausis. lr ne tiktai savo pa.

riu daryti. Visiems

kų laikraštį “Laisvę 
senai skaitau. Man vienoj au
sy ūžia, šnypščia, kaip inžinas. 
Dabar bus metai laiko. Ir 
niežti. Prieš tai aš sirgau gri
pu. Buvau pas gydytoją. Sakė, 
kad aš turiu katarą ausy.. Gy
dė, ale nieko nemačijo. Kaip 
ūžė, taip ir ūžia.

Aš esu 50 metų senumo. 
Sveriu 155 svarus, 5 pėdų ir 
6 colių aukštumo. Rūkau ne- 
perdaug, geriū, ale labai ma
žai.

Atsakymas

Kęblus, Drauge, dalykas su 
bile k,okiuo' ausies ar ausų ūži
mu. Matot, kaip yra su ausim. 
Ausų nervai, klausomieji ner
vai yra nepaprastai jautrūs, ir 
labai jie greit įsijąudina ir net 
sugenda nuo bile kokių vidun 
patekusių nuodų, ar taį būtų 
Sakteriųiai nuodai, nuo Kokios 
apkrečiamos ligps, kaip kad 
jūsų nuotiky, nuo , gripo, nuo 
iųfluenzos, ar tai būtų kokie 
cheminiai nuodai,, kaip alko
holis, spiritiniai gėralai, niko
tinas ir anglies viendeginis nuo 
rūkymo, įvairūs miltukai ar 
tabletės galvoskaudžiui ar 
šiąip skausmui mažinti ir t.t.

Tokie vaistai, .kaip chininą 
(quinine); aspirinas, so di j aus 
salicilatas, acetanilidas, bto- 
mo-selceriai, ąlka-serceyiai ir 
kitokie vaistdpalaikai, kuriuos 
rėkte Jums įrėkia, įsiūlo ra
dio, laikraščių skelbimai, vais-

gadina ausis, bet neretai ir sa
vo būsimam kūdikiui, jei nepa
siseka jo prašalinti tokių nuo
dų pagalba. 4,

Atminkite tatai jūs ir kiti, 
moterys ypačiai. .. . .

žinoma, ausyse gali būti ūži
mo ir dėl kokiiį mitimo Iru- 
Lufrių, dėl stokos tūlų vitami
nų. Taip dažnai pasitaiko.

Dabar sunku būtų sugaudy
ti, ar Jums tas ausies ūžimas 
pasidarė nuo pačios gripo, li
gos, vadinas, nuo jos toksinų 
—nuodų, ar gal ;ir nuo įvairių 
vaistų, kurių da tebeduoda to
kiose ligose senoviški gydyto
jai, kad karštį, temperatūrą 
sumažinus, kad skausmus su
mažinus. Nuodingi vaistai, tie
sa; nervus t&ih kartui apmari
na — ir skaųmą bei karštį ap- 
mažina, bet tie nervai neretai 
taip ir lieka dalinai apmarin
ti. Ot taip dažnai ir prasideda 
klausos mažėjimas, ausies 
ūžimas. i.

Kas daryt? Nebent.yąifoki
te daugiau gyvo* gamUųįo 
maisto, su viša gausk vitami
nų. Būkite dažnaį ant saulės, 
ore. Eikite pasivaikščioti. Kvė
puokite pilvu. Dažniau pasil
sėkite. Vęly visai meskite rū
kysią ir gėrimą. Dėl viso ko, 
imkite da įr žuvų aliejaus, 
mielių ir ibdo. Tatai suteiks 
daugėliau tūlų vitaminų, o lo
dąs padės nervams kiek atsL 
gauti.

443^*0ĮMKĮ^^
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ITALY RUSHES MORE GUNS TO AFRICA

conducted in the

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

IS HITLER PLANNING A MI
LITARY COUP ON MEMEL?

‘Naujienos” Columnist Endorses Hitler s 
Peace” Policy; Says Plan Can Avert War Teams Ready to Begin 

Second Round Games

YOUTH COMM., OTHERS! 
GIVE ORMAN SEND OFF,

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

CATH. YOUTH FORBIDDEN 
I TO WEAR UNIFORMS

With II Duce brushing aside all peace attempts and declaring 
that his robber war on Ethiopia is inevitable, the Italian army is 
rushing more guns and men to Africa . Mulssolini hopes they’ll 
be pointed where he wants them to—but he’s just a bit a wiorried 

by mutinies in the army.

many such de
Mussolini declar-

in the “Naujienas”, the Chicago Dai
ly Lithuanian Paper published by 
“self styled” socialists, the paper has 
an Engish Section.

This English Section carries the 
most, reactionary policy that this 
writer has ever seen. The reaction
ary policy has lead to the endorse-

YOUTH TO DEMONSTRATE AGAINST 
WAR AND FASCISM ON AUG. 3RD

----- ByJohnnie Orman ——
Everytime someone feels enspired ment of Hitler’s war plans! This

called socialist paper, in the Lithua
nian lang-uage pretends to be a cham
pion of socialism and of the Social 
Democratic Party of Germany, and 
the workers of Germany who are be
ing tortured by the Nazi Regime, in 
its English Section, it sings praises 
for Hitler.

the National LDS tournament.
It won’t be long now before the 

eyes of all the teams in the district 
leagues will be anxiusly turned to a 
game that will proclaim the wirfters 
as the First LDS National Softball ‘ 
Champions! It will'be a historical 
day in the LDS youth movement. \ J?

In order that the growing discon
tent among the working class ranks 
with the Fascist war plans against 
Ethiopia, Mussolini has ordered de
monstrations to be 
leading cities.
There have been 

monstrations since 
ed that Italy would pursue its course 
for the seizure of Ethiopia no mat
ter what armed force would be neo* 
essary.

Lithuanian youth of all organiza- 
(Continued on Page Two)

NEW YORK—Since war is on the verge of breaking out any 
day now, the New York District of the Young Communist Lea
gue issued a statement calling on the youth to rally support 
for the demonstration against war and fascism on August 3rd. 
This demonstration is called for under ihe auspices of the 
American League Against War and Fascism.

The statement follows:
“The youth are the cannon fodder for imperialist war. It is 

necesary for the youth particularly to unite in the struggle 
against imperialist war and its main instigator, fascism.” .

“The New York District of the Young Communist League 
gives its full support to the demonstration called by the Ame
rican League Against War and Fa:

Among many “bon voyages” 
from the little crowd of people 
that had gathered to see him 
off, Johnnie Orman boarded the 
“Hie de France” and began his 
journey to the Lithuanian World 
Congress in Kaunas.

With the exception of Tony 
Sineus, all of the National youth 
Committee went to see Johnnie 
off. Comrade Orman seemed very 
enthusiastic about the trip and 
promised to come back with a fine 
report on the conditions in Li
thuania and the Soviet Union.

playing their first 
f games and have 
ip schedules for the 

Cleveland is also

Softball teams . in the Con 
necticut district and the Chi 
cago leagues have already fi 
nished 
round 
drawn 
second 
nearing the end of their dis 
trict schedule.

ism for August 3. This 
mstration, to take place 
arlem, must have the de

termined tread of youthful 
thousands united with adults 
resound to the Italian toilers, 
to the ethiopian people, and to the 
world at large, as a demand for 
peace, against fascism, for the de
fence of the Soviet Union, and for 
support of Ethiopian struggle against 
Mussolini Italy.”

To show their opposition against 
the Italian fascist war plans in 
Ethiopia, young workers and stu
dents will hold a mass protest de
monstration tomorrow in front of 
the Italian Consulate.

In the meantime, Mussolini, has 
sent 35,000 additional Italian youth 
and 300 bombing planes in prepara
tion for the inevitable slaughter.

Mussolini Orders “Popular” 
Demonstrations

It was learned from a reliable 
source that a fresh attack by Hit
ler is expected in Klaipeda within a 
short time.

Eden’s failure in Rome appears 
to have led to the conclusion, on the 
part of the English government, that 
if the Italians are toSae left a free 
hand in Abissynia, then the same 
must be-given to Hitler in Lithua
nia. In diplomatic circles the con
viction is gaining ground that Hitler 
will make an attack on the Klaipeda 
territory in the very near future,

Although the Lithuanian govern
ment has made considerable efforts 
of late to satisfy Hitler’s claims—< 
especialy in replacing the ant&Na- 
tional Socialist governor of Klaipeda, 
Novackasm, by the former Russian 
general Kurkauskas, who is in con
tact with Rosenberg circles—never
theless the tendency appears to be 
gaining the upper hand to solve the 
“Lithuanian Question” on military 
lines by German-Polish imperialism.

This advance signifies an open 
threat against the Soviet Union by 
German war mongering fascism. The 
21st anniversary of the beginning of 
the great war takes place in the at
mosphere of world war danger creat
ed by Hitler*

This prohibition is aimed chiefly \ 
against Catholic youth organizations, 
and reduces them to prayer meetings 
and social clubs. But in reality these ’ 
organizations have never possessed 
such political importance as now.

In a recent issue, June 5th, 1935, 
a “columnist”, Dr. E. G. Peters who 
writes “The World at a Glance”, 
writes the following story:

“Hitler has turned • at a Glance”
“Hitler has turned peacemaker 

while Mussolini insists on doing 
what he pleases in Africa, even if he 
makes the old world a shambles.

“Hitlei* in his long expected speech 
opened wide the doors to -lasting 
peace in Europe....”

“If England and France, Italy and 
Russia, today’s Europe’s big four in 
military strength and preparedness, 
really want peace instead of war, 
or the ever present threat of war, 
they will take Hitler at his word. 
Then they will make Europe safe for 
peace and democracy.

“If those nations accept Hitler*!s 
proposals, they can lift the night
mare of threatened war from Etirope 
... thereby driving out the four horse
men of disease, and misery, ignorance 
and race hatred.”

No one has ever expected such idi
otic statements to be published any
where with the exception of the Ger
man Government newspapers, and 
the Hearst press. But, probably Dr. 
Peters is playing on the sympathies 
of Hitler to get a stipend, ,or a free 
trip to Germany.- None of Hitler’s 
Nazi agents anywhere in the world 
could have done better, but still, we 
do not believe that Dr. Peters will 
get the stipend, or job of Nazi 'agent 
in America. His column, although

(Continued on page 2)

BERLIN—The Saxon Minister of 
thy Interior, with reference to ar
ticle I of the injunction issued by the 
State President on the 28th of Fe-P
bruary 1933, has prohibited in Sax
ony the wearing of uniform cloth
ing, or articles of religious youth 
clubs or Young Mens Associations 
may be concluded.

These associations and organiza
tions are also prohibited from any 
kind of sports activities, especially 
field sports, cross country practice,

At the rate that the district 
leagues are going, it should 
be possible to have the nation
al playoff of all the teams 
that are" entered in-the LDS 
tournament about the middle 
•of September. If the district 

I leagues do not end by that 
time then of course the date 
for the championship game will be 
set further back..

Two strong Chicago teams are. 
standing even at the end of the 
first round. The Capriola Boosters 
and the Sparks LDS are on even 
terms, the score being: won 5 lost 1. 
In all probability, one of these teams 
will capture the district league cham
pionship.

After enjoying a winning streak 
for some time, the Cleveland LeaD- 
erS lost a game to the Cultural 
Youth Club. B,ut it seems that this 
loss will hardly worry the LeaDerS, 
since they are in the lead. Looks 
like this team is earnestly preparing 
to capture the national champion
ship.

The Connecticut district has final
ly formed a league council and is 
ready to finish the second round 
of their league. So far, New Britain 
has the edge in this league. All in 
all, the Connecticut bunch is earnest
ly working to successfully put over
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“Naujienos” Columnist Endorses Hitlers 
“Peace” Policy; Says Plan Can Avert War

(Continued from page 1) ' '
expressing a pro-Hitler interpreta
tion, is, nevertheless, very idiotic.

As a matter of fact, both Dr. Pe
ters and the “Naujienos” had better 
shiver in their boots for maybe the 
Nazi friends of New Germany, or 
Hans Luther, the Nazi Ambassador 
to U. S., or maybe Hitler himself 
will sue “Naujienos” for criminal 
libel. Certainly, a fascist dictator, 
axeman jike Hitler, whose hungry 
eyes are turned toward Sov. Ukraine, 
and Lithuania, would not stand for 
such an Insult to hiš Nazi program.

On April 9th of this year, Sir John 
Simon, the British “foreign policy 
man” after a visit and conference 
with Herr Hitler declared: “Particu
larly, Germany is not prepared to 
enter a pact (Eastern Locarno Pact) 
between Soviet Russia and herself.” 
Eater on this man who knows much 
more than Dr. Peters ever will said: 
“Herr Hitler is unwilling at present 
to contemplate inclulsion of Lithua
nia in any non-agression pact.”

As to the reasons for this, we can 
easily see what he has his eyes 
turned eastward—toWard Sov. Ukrai- 
nia and Lithuania. In his book, “My
Struggle (Mein Kampf),” Hitler’s 
“declaration of principles”, he says: 
“We national Socialists deliberately 
draw a line through the pre-war for
eign policy of Germany. We begin 
again where Germany left off six' 
hundred years ago. We stop the 
eternal German march to the south 
and the west of Europe and direct 
our gaze to the land in the East.

“But when we speak of new lands 
in Europe today, we can only think 
in the first instance of Russia and 
her border states. (Lithuania is one

NEW BRITAIN DEFEATS 
WATERBURY TWICE

----- By Johnnie Austin.... ■
New Britain’s strong ten came 

through to beat the Waterbury team 
by overwhelming scores of 7-13 and 
6-16.

Personally, I think Waterbury de
serves a Word or two about the 
fine sportsmanship and spirit they 
displayed throughout the game. Al
though badly outclassed, the Water
bury team kept up their morale to 
the last out. In the future, we hope 
to see all the teams taking this atti
tude.

New Britain is scheduled to play 
the New Haven team this Sunday. 
This should protfe to bė a great 
battle, as both teams are anxious 
to keep up their good records.

B’KEYN BUILDERS TO HOLD 
BOAT RIDE TO BEAR MTS.

Brooklyn BuiLDerS Branch 200 is 
holding an all day boat ride to Bear 
Mountain; to take place Sunday, July 
28. The Boat leaves from Battery 
Place , New York, Sunday morning 
at 9:45 A. M. Round trip ticket is 
$1.00. Those wishing to go please 
be at Laisve, Sunday morning at 8.00 
A. M. sharp.

Everyone is guaranteed a good 
time. You have a nice boat ride, and 
spend all day in swimming and play
in games at Bear Mountain. Don't 
forget to bring plenty of eats, aš 
you get ravenously- hungry.

For the romantic Romeos and Ju
liets we pass on this information; 
don’t feel disappointed, as we’re com
ing back late, and you’ll certainly get 
your moon, stars and what have you!

“Chickie”

Yeh, Who?

Teacher: “Now if I subtract 29 
from 87, what’s the’ difference?” .

Pupil: “That’s what I say! Who

of these “border states”!—Editor.)
“Destiny itself seems to be point

ing to this road.”
That is the program Dr. Peters 

asks the Soviet Union to endorse! 
Further, Dr. Peters, whoever he is, 
says that the endorsement of the Na
zi policy will lead to “driving out of. 
..ignorance and rac* hatrėd.” Just 
where does he see that endorsement 
of the Hitler program will do this, 
especially with the recent attacks on 
the Jews and Catholic^ of Germany?

The policy of the USSR is unwai- 
vering for peace and as a result of 
this policy, it has gained the respect 
of the World, not only the diplomats, 
but of the workers of every country. 
Here is what Stalin said at the 17th 
Party Congress recently on the policy 
of the USSR:

“Our poreign policy is clear. It is 
a policy of preserving peace and 
strengthening commercial relations 
with all countries. The U.S.S.R. does 
not think of threatening anybody. 
We stand for peace and champion 
the cause of peace. But we are not 
afraid of threats and are prepared 
tc answer blow for blow against the
instigators of war.

“We never had any orientation to
ward Germany, nor have we any ori
entation toward Poland and France. 
Our orientation in the past and at 
the present time is toward the U. S. 
S.R. and toward the U.S.S.R. alone.”

Dr. Peters speaks of the speech 
made by “Der Frueher” on May 21. 
He must have read the report of the 
speech in the Hearst papers which are 
definitely pro-nazi—you see, Hearst 
gets a million marks a year for his 
pro-Nazi "tirades.

DETROIT CHORUSES TO 
HOED SPECIAL MEETING
All members’ of the Aido and Lais

ves ChOruses must be present at a 
very important meeting which will 
be held tomorrow July 27, 7:30 P.M., 
at 4097 Porter. A matter of great 
importance is going to be discUssed, 
so don’t fail to attend.

The Aido Chorus is giving a moon
light excursion to Sugar Island to
night, July 26th. The boat' leaves 
at 8:45 P. M. from the'foot of Gris- 
wald St. There will be dancing and 
entertainment on board the boat and 
also on the Island. All this for on
ly 60 cents. Members please come 
and get tickets to sell.

R. A.

YOUNGSTOWN YOUTH BR; 
PLAN TO HAVE PICNIC

The Youngstown youth branch 231 
will hold a picnic together with the 
adult branch this Sunday, July 28th, 
at Masury, Ohio.

Here are the directions how, to get 
th'ėrė: From the Square in Youngs
town, take route 62 (north) to Mas
ury. At what is presumably the 
square, turn right toward* Sharon, 
Pa. After the first railway cross
ing, take the first road to the right 
for about a qtiartbr of a mile. There 
will be arrow signs to help* you find 
thė place.

We’ll expect to see you all there.
Committee

Yoiith to Demonstrate 
on August 3rd

(Coritihued frtftn page one) 
■tions should send letters to the Ita
lian Consulate protesting against this 
robber war on Ethiopia. Let this 
question be the main topic of dis
cussion at your next meeting. Get 
every peace-loving youth into the 
fight against this fascist advbnture 
into the lašt independent Negro 
country! /

SEEING JOHNNIE OFF

This is the group that was present at the dock of the “lie de 
France” wishing Jbhnniė Orman a cheery voyage. They are, left 
to right: standing, Johnnie, Mrs. Orman (Alda Kairia), Johnnie's 
mother,’ Bertha Fulton, who has taken over Johnnie’s duties, Vin
cent Ktinigenan, Anthony Bimba, Editor of “Laisve”, Roy Mizara, 
President of the LDS, Vete Zablackas, member of the Youth Com
mittee, Alda’s father, Helena Mantuska, and Alda’s mother. Stoop
ing, are: Amelia Yeskevich, Helen Kaunas, member of the Youth 
I hmm., Charlie Kwarren, Editor of Youth Section, and Mary Sin- 
< is, National Pioneer Director.

ALONG THE CONN. SPORT FRONT
Results of Sports Com

mittee Meeting
—■—. By J. P. Latvis ——

The meeting was held at the Li
thuanian Workers Park in Water
bury, July 21. It was opened by Ben 
Medley at 4:00 P. M. Elected for 
chairman and secretary were Ben 
Medley and John Latvis, respective
ly. Every sports group was repre
sented with the exception of Hart
ford. Those present were: From 
New Britain—J; Esėlunas and J. Aua 
sankas; New Haven Russians—M. 
Poryla and S. Golod; Bridgeport—Al■ 
Wickum; Waterbury—A. Chesnas, J. 
Noreika, S. Verseckas and A. Alex
ander;-New Haven— Ben Medley, V. 
Latvis and J. .Latvis.

From the reports of each delegate, 
we find that Bridgeport has difficul
ty in getting means of transportation 
for their team; New Britain claiming 
a forfeit game from New Haven; 
NfeW Britain and Waterbury claim
ing forfeit games from Bridgeport. 
After much discussion, the council 
finally decided that all games claim

ed forfeited shall be played, seeing 
that New Britain and New Haven 
each were right in their arguments 

. and that Bridgeport had7 transpor
tation difficulties and a mix-up in 
their schedules. Also, all games 
that have been played with Hartford 
have been declared no contest games; 
also, all games shall be played on a 
60 ft. diamond with either an inseam 
or outseam ball, leaving the decision 
to the captain of the opposing teams.

It was decided to begin forming 
plans for a state-wide affair to help 
the Connecticut champion team fi- 
nanciallly, for traveling expenses to 
play other district champions.

A field and track committee con
sisting of V. Latvis, B. Medley and 
J. Latvis, • was elected and were in
structed to have a report on the pos
sibilities of having a meet and what 
events could be had on the program.

August 11, at Waterbury, was the 
date and place set for the next coun
cil meeting. Meeting adjourned at 
5:30 P. M.

The following schedule was drawn 
up by the coufncilmen: 

. July 28
New Haven, at New Britain’
Bridgeport at New Haven Russians 

August 4
Bridgeport at New Britain
Watbrbufy at New Haven

(one game) 
August 11

Bridgeport at Waterbury
(Cont, on pare 4)

Conn. Organizes Distr. 
League Council
.......By Ben Medley —>■—

Thanks to the splendid turnout and 
cooperation of the baseball team ma
nagers and members who so fully 
supported my call for a district meet
ing of the sport group. It was a 
complete success, in that it accom
plished what was most Wanted: a 
closer colaboration between the dif
ferent teams comprising ohr district 

league, and the' ability of us all to 
get together on vital matters and 
open-mindedly discuss and thrash out 
the problems; coming to • an agree
ment that benefits the league and its 
growth and the longetivity of the 
sports movement in general. To 
these fellows, I want to express my 
full appreciation for their attitude 
in the matter'and hope that we can 
continue working as harmoniously as 
we did at this past meeting. It is 
sort of a stimulus to those who are 
giving their utmost in this impor-

However, to the present disgrun
tled ones, who should have taken 
care of matters kike the mėeting we 
just had; when they were delegated 
the’ power to do so in becoming 
members the district sports commit
tee, I believe if they took on a more 
appreciative attitude towards those 

ant task.
who so willingly looked after the 
Work neglected by them .instead of 
the work of these active cofnrades, 
I think probably they could be part
ly excused for their laxne'ss; • but to 
continue With an attitude of unwill
ingness to cooperate they should 
have a better sense of judgement to 
step aside for those who want to 
work; There arė so’ many new youth 
in1 o’iir sports mOvemėnt Who could 
capably understake such rešponsibi- < 
lity'. '

♦ * • ♦

After the meeting, wb find our
selves pretty Well straightened out 
and again ready to go on With the 
completion of the schedule. All ar
guments atb settled, and we have 
the teams pnoe again lined up for a 
period of stiff competitive baseball. 
Ohly this tim'e We have definitely 
fixed in our rhinds the need of tfeam 
c'orrbspondence by the ihanagers 
about games to be played. We found, 
that without this it was hard to have 
the league function properly, 'So ’ the 
fact bear? out in our mihds much 
stronger now that wte must corres
pond if we want games to be played 
on time and1 on a field. ThAt’s what 
caused the New Haveh—New Bri-

((Continued on Page 4)
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Hubby: “I picked up that joke this 
orning ip a barber shop.* 
Wife: “It must haVe gorie there

Well, did we put it over, or did 
we? You skeptics, who claim that 
the youth know nothing about or
ganizing affairs, step right up and 
take a sock on the button. Or, ra
ther, you got' your sock on the! but
ton on Saturday, July 20, at our 
Youth Dance.

I edged 
Are you the fellow from the 

” I put in at the first 
His eyes sparkled and 

b .it’s not 
My other questions 

I’ll* get him

On July 26, Friday, at the Laisves 
Chorus Hall^at 57 Park St. a meet
ing will be ? held at which reports 
from the Cleveland Congress against 
Wai* and fascism, and the Detroit 
Second Youth Congress, will* be giv
en. The reports will be given both 
in English, and Lithuanian, and all 
are urged to be present at this im
portant meeting, especialy the youth.

hiterviewing A Youth 
From The Soviet Union

On Sunday, July 28, the Youth 
Congress Committee of Hartford is 
holding an outing at Crystal Lake. 
We plan to leave from Tunnel Park 
at'9:30'A. M. There will be games, 
entertainment, and refreshments. Not 
only will there be plenty of fun, but 
we shall also hear the report’ of 
the Second Youth Congress which 
was recently held in Detroit. Our 
delegates have plenty to tell uš of 
real interest. So all you young peo
ple, don't miss this outing, I have 
tickets and they are only $.35 and' 
are going fast, so see me and don’t 
miss this good time.

Bacteriophage
To me the subject of bacteriophage 

has always been fascinating. To 
think of a’ substance which is inviši4 
hie under the most powerful micro
scopes, a substance which passes 
through the finest of porcęlain fil
ters, whose presence is only known 
through its effect’s dri bacteria seems 
like a dream. When we add to the 
already mentioned properties of bac
teriophage thd most iriipdrtant one, 
that of disolving thd virulent of 
bacteria, we have one of rhah’s most 
important allies in waging the dead
liest battles against man’s worst 
enemies. -
“D’herelld, a Frenchman' is the man 

we have to thank for' discovering 
this most interesting and ufeeful sub
stance. It was during the war that 
D’herelle discovered that cultures of 
dysentery were cleared of bacteria 
by mixifrg it with stools of patients 
who had the disease. In 1917 D’her
elle noticed a bacteriophage activity 
in Gahges, India, where cholera' vic
tims were tossed’in thd river without' 
infesting the river With plague.

The explanation given by D’herelle 
iš that bacteriophage is a living pa
rasite of bacteria and is a fillter- 
able virus 
used in 
piratdry diseases and. os'

With “Dainų Diena” fast approach
ing, all the choruses are planning 
some special attraction to contribute 
to the program. There was a decis
ion made to this effect at the last 
Prolet-Meno conference and all cho
rus members and teachers pledged 
to do what they could toward this 
end. It was an* excellent decision 
and we all hope it is carried out 
by all of oUr chdrUšes. I have not 
heard what the .choruses, of New Ha
ven of Waterbury are planning but 
I'm sure it must be something very 
ispeCial and will be a grand surprise 
for all of us. The Hartford and New 
Britain choruses are planning an at
traction collectively and it is hoped 
it will be interesting and different. 
Come on all of you chorus members 
don’t sit down on the job, make your 
chorus presentation at “Dainų Die
na” the best ever.

The monthly meeting of the Lais
ves Chorus was held last Thursday, 
and as. our regular corespondent 
was otherwise occupied, I shall re
port on the proceedings of the meet
ing. After the necessary prelimin
aries, ..and after letters were read, 
among them was a letter informing 
us about the Strike taking place at 
Brown Thompson’s store. Because 
of Union activities, six girls had been 
fired, ’.after* being loyal employees 
of that firm for a great many years, 
now they are picketing, demanding 
their reinstatement. ^The chorus vot
ed to send a letter of protest to 
the manager demanding that these 
girls be reemployed with no discri
minations, finaly it was decided that 
none of our ranks should patronize 
tKe store and to influence our friends 
to this effect.

Having returned from Cleveland, 
Chicago and, Detroit, I've seen so 
many rieW things, met so many new 
people, and done so many new things, 
that I hardly knbws where to begin. 
It seems that * when one is aWay 
from home, everybody is so kind 
and thoughtful, consequently you 
have many more friends and ybu feel 
really important, having acquaintan
ces in al parts of the country.

i. Bacteriophage, has been 
combating dysentery, res- 

____ , :jteomyeli€18. 
It ts * harmless,' in Visable urider Hie

Impresions....The Cleveland traf
fic is rthe speediest that I*ve ever

DEVELOPMENT OF SONGS OF LABOR AND 
REVOLT IN FMI1SH AND AMERICAN POETRY

--------------------- —------- — BY LILLIAN SHELLEY
(Continued from last week) .

Around the middle of the nineteenth century, in New England and in the 
South, there were a number of poets Who Wrote poetry imitating the style 
of the Victorian Age poets. These poets disregarded' entirely the subject 
matter found in their immediate invironmbnt, arid' merely carried' on the tra
ditional forms. Among these poets were William Cullen Bryant, Henry 
Wadsworth Longfellow, Oliver Wendell Holmes,' John Greenldaf Whittier, 
James Russell Lowell, Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe, Henry Tim- 
rOd and Paul Hayrie.

Then along came Walt Whitman, the greatest of American bourgeois 
poets. He was the first poet to center his attention on American scenes 
and moods. He also Was original in his form—that is, he did not search 
for a beauty of form, but said What he Wanted was straightforwardness 
and a naive naturalness in a free verse forui. He also instructed the fu-

Saturday, July 27, is the day, an
other night picnic at Buckland. Re
member the grand good time we all 
had last time, well I’m surex this 
one will be better still. It has been 
widely advertised and all surround
ing- towns will be Well represented. 
)So. come all and enjoy yourselves, 
There will be no moon as last time 
but perhaps it’s all for the best, 
darkness agrees with some people.

—— By Frank Witkus —i—
, For two successful days it Was an- 
ynoiinfced in the “Laisve” that at the 
ĄLDLD meeting Friday, not only re
ports from the Cleveland Congress, 
but that a youth back from the So
viet Union would give a lėdture, 
which was to be folloWed by ques
tions. Since I was to give one of 
the reports, the inevitability of my 
meeting this youth Was assured. 
Therefore I gave him no further 
thought.

Friday was a scorcher—the ther- 
i nibble ter hit 95. In the evening, 

twenty-five pbople braved the heat 
to come to the meeting. When I 
arrived; some Were seated on the 
steps, others were standing and talk-, 
ing, some others were wiping their 
brow with handkerchiefs. A short, 
stocky blonde lad,- of about 20, with 
a yellOw polo shirt and a “Young 
Worker” in his fist, mingled in the 
group. T had never seen him before. 
After he darted down into the base
ment, click, 
brain he must 
Soviet Union! 
ment I went 
hunched over

Boy, was it swell!! The music was 
great, the hall was decked out in 
gala colors (so were the barmaids), 
the food was mm-mm-m, the drinks 
were guzzled, the floor slibW Was a 
superb get-up of youth talent, and 
Was the crowd happy!! YoU should 
ėsk!- . ■

Here’s to bigger and better fun
fests held by the youth!

We, thb Youth Club members of 
North, Side, Pittsburgh, Wish' to ex
press out sincere thanks tb oUr 
guests for attending,’ ahd making a 
SUCcbSs of, our first Venture in the 
field of entertainment; Mhy you at
tend eVėry affair we hold, and have 
a better time at each one.

H. K.

“I Hbar America Singing”
I hear America singing, the varied carbls I hear;
Those of mechanics—each one singing his, as it 

should be, blithe and strong;
The carpenter singing his, as he measures his 

plank or beam;
mason singing his, as he makes ready for work,
or leaves off work;
boatman singing what belongs to him in his boat— 
the deckhand singing on the steamboat deck;
shoemaker singing as he sits on his bench—
the hattdr singing as he stands;-
wood-cutter’s song—the plowboy’s, on his way in
the morning, or at the noon intermission, or at sundown;
delicious singing of the mother—or of the young 
Wife at work—or of the girl sewing or washing— 
each singing what belongs to her, and to none else;

The day what belongs to the day—at night, the party 
of young fellows, robust, friendly,

Singing, with open mouths, their strong melodious songs.”
Of course, this is just a picture of America at work, perhaps, not even 

that. It is just a rapid, first-glance view of the real America? Whitman’s 
attitude toward life was largely superficial. He was strong enough to" 
break away from certain conventions, but shows' his weakness in that he 
never penetrated deeply into the feelings and emotions 6f the growing 
proletariat. He was content as he expresses himself:

“.... .to confront night, storms, hunger, ridicule, accidents,
rebuffs, as the trees and animals do.”

Already in the early twentieth century, there arose a number of poets 
in the modern literary movement. Edwin Markham’s “The Man with The 
Hoe”, said to have bden written after sdeing Millet’s World-famous paint
ing of a* brutalized toilėr, shows' ari interest of the' author iri' social and 
labdr qUCStioris. (This* boot, by the way, greeted the Communist demon
stration in Union Square on May Day, 1935.) To quote parts of the poem:

“Bowed by the weight of centuries he leans,
Upon his hoe and gazes oh the grbund,
The emptihess of ages in’his face,
And ori his back the buiddn of' the world.”

And later: '
“O’ masters,* lords and' rulers in all lands,
How'will the future redkon with this Man?
How answer his’brute qufestion in that hour,
When whirlwinds of rebellion shake all shores? \
How will it be with kingdoms and with kings—
With those who shaped him to the thing he is—:

, When this dumb Terror shall rise th judge the world, 
After the silence’ of the centuries?”

(To be continued)'

News of Activities 
Hartford Com-

Tun iifthtfil ihffitli

went something in’ my 
be the guy from the 
Down' into the base- 

after him. He was 
the railing with Al. 

They were having a marvellous time, 
judging by their giggles 
over,

<■’ Soviet Uniori ?
opportunity, 
he pointed at Al with 
me, It’s him 
met the same fate 
yet”, I thought to myself and went 
upstairs.

The' meeting was opened and’ our 
• guest was the first speaker. He 

Spoke in English. He divided his 
short talk into six parts; Work in 
the Soviet Union, Living Conditions 
Recreation, Food, and the Metro— 
the new Moscow subway.

When Ėddie (I only learned his 
name after he had finished speaking 
when I had him cornered in the hall
way and told him that I was a Lais
ve Youth Section reporter) went over 
with his parents in 1931, he was con
fronted with the sight of beggars 
and waifs on thd streets. All this 
has since disappeared.

He imriiediately got a job in a 
tractor plant. Eddie remembers vi
vidly thd work of sabotageurs and 
the action taken against them. Per
fectly new machines would break 
down. What was wrong? Upon in
vestigation, sand was found in the 
oil. Strict observation; by faithful 
workers caught three persons red- 
handed. Who were these' three? 
Were they farmers, Or workers who 
have been emancipated from the slums 
of the'city? No, they were kulaks 
—rich farmers. A meeting of the 
tractor’ workers, including Eddie, was 
held and a seriterice of death by bul
lets w*as imposed. The workers them- 
sdlves mėted orit justice—not Stalin. 
There was no motė sabotage.

It is true, Eddie said, living quar
ters in the cities are crowded. Some 
families ■ live ihJ one* or two rooms. 
In some places, four to five share 
one room. But modem apartment 
houses are springing up'besides those 
NvHich have already bėėn built in 
MpsČcriV and other Cities, Eddie Con
tinued, rind’it is a matter Of time be
fore. Moscow will completely house 
its Workers. Hecent cables tb the 
“Dally Worker” substantiate fully 

□ ohr visitor’s report.
♦ An1 outline of the Soviet school 

system waS given us. Every Worker 
iš enabled to attend ėveriinjj schoot 
Schools are fdririd on factory pre- 

... mises. According to Eddie, there 
are more books, papers and pamph
lets at the workers’ disposal in the 
U.S.S;R. than'‘iri ainy other cdtihtry 

. in the world including the U.S.A.
Arid4—herb iš' something of! interest 
to American students^-RiiSbitm Stu
dentą receive governmental allow-
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ANNE ZLINE HELENA MANTUSKA

Correspondent

He-

leaders. She

with a very good report. (He- 
once lived in Cleveland).
Mantuska is a dependable and 
helpful girl. She is always rea-
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NEWS OF ACTIVITIES IN 
HARTFORD, CONN.

EASTON YOUTH BR. ELECTS 
NEW SET OF OFFICERS '
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(Continued from page 3)
speaker and a swell pal....They laugh
ed when I said trolley for street car, 
and called for a soda when I meant 
pop....Adele and Ann Vasil are per
fect room mates.... I had the best ice 
cream soda I’ve ever tasted in Cleve
land, with Al Kayrukštis, our artist 
delegate, who sketched us all at the 

•convention also a model room mate 
(Or what shall .1 call you, Al?).... 
Message to Johnnie Stasiulis: My hat 
departed from my possession for 
parts unknown as soon as I reached 
home. Sad but true....No one dances 
the way they do in Conn....The smell how such work should be conducted.

Anne is also active in other fields 
as well as organizational. She is 
quite an accompl.shed swimmer, and 
has won many trophies in swimming 
contests. Anno had motored .out to 
New York with some friends and 
stayed, for a few days. While here 
she visited the “Laisve” and the 
“L)D.S” offices, and was quite im
pressed by them.

of the Chicago stockyards somehow 
doesn’t agree with me....Mildred 
Chesna is just grand....The L.K.M. 
Chorus is a fine singing group, they 
did a good job at the C. P. Picnic.... 
Speaking of Choruses, the Lyros 
Chorus of Cleveland did the most 
artistic piece of singing I have ever 
heard in a Lithuanian Chorus....The 
most abstract fellow:Wally Pozer.... 
The height of immodesty: Joe Valen- 
ta...The boy who enjoys greasing a 
car more than anything else: Frank 
Witkus....Wishing Johnnie Orman 
good luck throughout his trip...Back 
to Hartford to take up where I left 
off, in other words, my nose back to 
the grindstone.

♦ * ♦

I wish correspondents from Hart
ford and New Britain would write 
in to “Laisve” and “Tiesa”, anyone 
who feels he or she has something 
to say, please write in and keep 
your city on the map.

INTERVIEWING A YOUTH 
FROM THE SOVIET UNION

This comrade hails from Detroit 
Michigan and is known there as one 
of its youth leaders. Anne is a 
member of the Detroit Aido Chorus 
and is also an L.D.S.. member. Ac
cording to her statement, the youth 
branch out there is active. They 
not only make plans but carry them 
out. This comrade is one of our 
Lithuanian . Pioneer
was at the head of a pioneer troop 
for quite a while, and knows just

Helena has been in the. youth 
movement for a . number of years. 
She is an L.D.S. member, also the 
former secretary of the Aido Chorus 
and also a former Y.C.L. member. 
At the present time she is a member 
of the chorus leaders’ class. On Au
gust 11th, she is going to direct the 
chorus at Eagle Rock, West Orange, 
N. J. ' Helena was a delegate fromA,, v. mg.
the L.D.S. Br. 200, BuiLDerS to the | was 
Lithuanian Congress Against War 
and Fascism in Cleveland. She came 
back 
Iena 
Iena 
very 
dy to help, and has done lots of odd 
jobs for the Menas, L.D.S Centras 
and Laisve.

At the last meeting, of the Easton 
youth branch, a new set of officers 
was elected They are: recording 
secretary, Jennie Urba, a giggling, 
slight built fem who would rather 
stick around the “ole swinning hole” 
than anywhere else; financial secre
tary is Violet Zasenas, a fresh re
cruit into our ranks who ię a live
ly and enthusiastic dąmsel; and Wal
ter Stanchus was elected as organi
zer. The chairman is to be elected 
at every meeting so that every mem
ber can have a chance to soak up 
some experience in directing a meet- 

Old faithful, Wally Senkevich, 
was elected as our advisor from the 
adult branch.

ALONG THE CONNECTICUT SPORT FRONT
(Continued from page 2) 

tain squabble, but that’s over .now 
so let’s tfy to prevent future squab
bles of the same nature. * *

(Continued from page 3) 
ance while attending school!

About recreation. Eddie, wiping 
the sweat from his brow, smiled and 
said “there’s plenty of it!' 
was all on that subject.

And who can doubt it? 
hours work—no more. Four hundred 
roubles a month—no less, for Eddie. 
And judging from his sturdy neck 
and red face, he took advantage of 
the time and money.

When Ed landed the other day and 
read in the Hearst press about the 
starvation in the USSR, he laughed. 
In the Ukraine, where in 1932 there 
was a shortage of food, in ’34 and ’35 
the price of foodstuffs there is even 
lower than in the cities! And the 
crook, forger, prison breaker, and 
slanderer of the Soviet people, Tho
mas Walker (read the “Daily Work
er”) says that in 1934 6 million died 
of starvation.

How the Metro could slip his mind 
until the end, Ed could not under
stand since the Moscow subway is 
the most interesting thing he has 
ever seeh. The trains are noiseless, 
the stations spacious and spotless, 
no crowding or pushing, the attend
ants are courteous. Marble of all 
hues decorate this underground tun-, 
nel. Eddie has ridden in the sardine 
boxes of Germany, England and Ame
rica but not one comes within a mile 
of the Soviets’. (Walter Duranty of 
N. Y. Times assertains the state
ment).

Questions by the audience, especial
ly the youth, followed in rapid fire. 
“Does Hearst Lie about the Sov. U?” 
“It is true that unemployment is 

•non-existent in the Soviet Union?” 
Other questions an wages, marriages 
and divorces, working conditions, Red 
Army, etc., etc., were answered sim
ply and directly.

At the end I caught Eddie in the 
hallway. “Im a ‘Laisve’ reporter,” I 
explained. . “Please give me your 
q^me.” "
< “Eddie Stepasiqk” was the answer.

“Age-19 or 20?”
“20”
“When did you go over?”
“1981”

That

Eight

4

it can be cause enough to disband 
with the baseball team if -no other 
players are available. But Hartford, 
we won’t forget the promise you 
made of having a stronger rand larg
er team entered ii£. next year’s lea
gue. You will, in the winter months, 
have to emerge with t scheme that 
wlil take care of summer employ
ment on Sundays, so you won’t be 
minus

We 
prove 
if all 
make

players at needed moments.
♦ * ♦

have another sport that might
successful as well as popular . fited by their 
is done that is expected to 
it successful. This is none 
than the sport of track and
This was taken up, though

understandings. Also, let’s see you 
send in the results to. the Youth 
Section letting the other teams know 
the results. We should have two 
very good games this Sunday if the 
weather permits. The outstanding 
one should be the battle- between 
New Britain, the league leaders and 
New Haven should be able to give 
them their first defeat. But New 
Haven has nat won any games yet 
to warrant them such a win. All 
they can do is go up and play ball 
to the best of their ability and if 
that proves to be too much for the 
New Britainites, they can come back 
victorious. New Britain however 
feels safe with the top berth in their 
possesion and a fine array of pit
chers—the speed ball artists.

The Bridgeport—New Haven Rus
sians should prove to be an eask 
victory for the Bridgeporters if we 
were to judge by past games. But 
the Russians

Many at the meetings wanted to 
know about the developments of the 
National tournament. As it is, we 
are almost ignorant' of what the 
other districts are doing towards the 
making of a National Tournament. 
So little -has been. revealed in the 
Youth Section about the other dis
tricts work that it is hard to tell 
how things are actually developing.
Although we hear rumors of other j other 
teams entering the national tourna- j field. wu» uan.eu up, uiuuKn
ment, we know of no definite devel-not thoroughly, at the meeting. Some 
opments. A little correspondence be- ! time in the latter part of summer 
tween the National Sports Commit- i there will be a track meet of all 
tee and the Connecticut district, ! the track teams that wish to enter, 
would tend to enlighten us all of the 
actual doings. Let’s see if there 
can’t be some form of communica
tion on the matter in the very near 
future. * * * |

It is definitely known, that Hart
ford is permanently out of this 
year’s league. It really is a shame

feel they have bene- 
losses and are looking 
victory. If they do, 
deserve it. For they 
real sports. And they

forward to a 
they sure do 
are a buch of _ 
have shown us that they take an 
active interest in the success of our 
league. Despite the loses they have 
received, they continue to show us 
they are far from discouraged. And 
the way they accepted the meeting 
by sending their delegates is certain
ly remarkable of them. Good luck 
to them. s

The exact plans are not ready yet 
but a general idea of what* will be 
had is already known. J j 

The participants will be '.iible to 
compete in all track events except I
the pole vault and hurdles, only for DpCIHTC! CPADTQ CBM 
these there will be a complete track AEtuULlO vi DivIVlv vVlvl' 
and field event. A committee has j 
been picked for the task of working 

to see them leave at a point so near On it until the next meeting of the 
the end of the league’s completion, council which wil be held in Water- 
However under- the circumstances, bury on August 11. By that time it Any Week Day

M1TTEE MEETING
(Continued from Page 2)

Hartford and its team will have to [ wiH be expected of the various clubs 
be excused. After all, in trying to have their track stars pretty well 
times like these, a job means more j trained for the occasion. . The event 
than a bit of recreation received in 
playing with the baseball team. And 
when half the team gets work on 
Sundays as well as the other days,

“Serve in the Red Army?”
“Yes, tWQ months. Voluntary ser

vice.”
I never before acted as a report

er and I was running out of ques
tions.

“Would you take up arms in de
fense of Russia?” I asked.

“I would be the first to go to 
war,” he answered.

“What do you mean?”
“I meąp, I’d enlist and die for\ 

the Soviet Union if necessary.”
“But you’re an American citizen”.
“What’s the difference ?”

• Well, I was satisfied. But cer
tainly, I thought, an unitiated read
er will call Eddie a Russian paid 
propagandist. I asked .Eddie if he 
were a YCL’er. He answered in the 
negative. Or perhaps this reader 
will wink his eye and lift his finger* 
and say “Ah, I’ll bet 2 to 1 he’s' the league, 
glad to be back home.” No, dear 
friends, Eddie Stepasnik is not stay
ing—he’s going back in the Fall. He 
made special arrangements with the 
Russian authorities to be readmit
ted. Eddie is just here on a three 
months “vacation”.

New Haven at Ne-ty Haven 
sians.

LEAGUE STANDING

Rus-

the first attempt 
And there is no 
After all it will 
and out of the or-

Won
2
1 
0
0 
0

Team
New Britain
Waterbury
Bridgeport*
New Haven**
New Haven Russians
* Has one playoff game with 
♦♦ Has one playoff game 
Bridgeport and one playoff 
with Waterbury.

Lost 
" 0 

1 
0 
0 
2 

N. H. 
with 

game

will be run off in true style, not 
the usual picnic running events. A 
regulation track field might be had 
in New Haven or any other city 
where it might be possible to get 
hold of such. All in all the occas-\ 
ion should prove to be quite interest
ing as it will be 
at such a sport, 
reason why not. 
be something new
dinary and it should be easier to 
work on something new just to get 
a look at the outcome. Until the 
next meeting, all efforts will be bent 
towards the making of temporary 
plans so 'at the meeting something 
will be had to work on.

X ♦ ♦
The old schedule has been revised 

so that now there is no excuse for 
not playing scheduled games. After 
the forfeit problem has been straigh
tened out, we find that all the games 
which were affected’ by forfeit will 
be played over. This means that 
there are still three weeks of actual 
baseball playing in order to finish up 

That means that all 
teams must cooperate with one an
other in order to have them played 
according to the new schedule. So 
the teams that will play this week, 
communicate with one another in re- . 
gard to the playing field and time elephant can have fleas, but a flea 
of play so there wn’t be any mis-can’t have elephants.”

Science
(Continued frontpage 3) 

microscope and very specific in ac
tion. The future possibilities of bac
teriophage are still a mystery.

• In bacteriophage, it is thought, we 
have a natural enemy of bacteria 
whatever this substance may really 
be. Each bacteria, it is believed, 
has its own bacteriophage, just as 
all animals have their own natural 
enemies. Should bacteriophage, real
ize its seeming possibilities in the 
future it would be one of man’s 
greatest weapons in fighting disease.

No
Teacher (having size iiT mind): 

“What’s the difference between an 
elenhant and a flea?”

Tommy: “Well, for one thing, an

d-’ ’SskvL?



i.4**i .'££&.&. ėfa b -w^£u» -LA -..J * -.-^ ,‘

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
*

CLEVELAND, OHIO
I

di

lo valan-

h

PHILADELPHIA, PA

PRANEŠIMAI Iš KITUR

daug svarbių

/; links- taikomos.

nauji suma-

darė varnalėšos: mergelė at- aPtenka suspaustus lapuą
. _ .. ._ . IrnnAkliiici 4 Y\iinrin Toanniii

i'

Įiįtesc-■/

H 
i

65c. Įžanga į parką veltui.
Dist. Com m. Daily Worker.

i 
1I

kęsti, turi greit apsives 
ma, veidai gražiai rausvi. Dak
taras juokauja: matai, ką pa-

reikalaukime, ne
ką patriotai kalba, 
save ir savo drau-
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antradienį, 30 d. liepos, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Kliube, ant 4-tos ir 
Upland St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes turim 
reikalų apsvarstyt.
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Penktad., Liepos 26, 1935

Įspūdžiai Iš Visuotino 
Suvažiavimo

(Pabaiga)
Užpakalinis ratvalkis trūko, šaute iššovė. 

'Dainos kirstinai nutrūko. Visi tik suju
do:1 kas čia dabar bus, kas čia bus? Pats 
tas vidurnaktis, gal trečia valanda, nu, 
dabar ir terliokis kur pakelėj...

Nabagas šoferis pamažėl prisirito prie 
vienišos gazolino stoties. Išlipom, stai- 
pomės, dairomės. Bent keli griebėsi dar
bo, padėt šoferiui gumapalaikę nuo rato 
atlupt. Bet kur tau? Netaip lengvai. 
Prirūdijusi, prisvilusi, prikepusi, nors tu, 
ką nori, daryk. Gal ir porą valandų var
go, krapštės, trepinėjo, kol galų gale 
įsteigė naują ratvalkį uždėti.

O tuo tarpu, būreliui ties busu belu- 
putuojant, kitiems teko, kaip kas išma
no, laikas leisti. Ėjom, vaikštinėjom, tre- 
pinėjom, Suvažaviažimo įvykius minavo- 
jom. Ant galo pagalios ir vėl susėdom. 
Važiuojam. Vėl dainos, juokai, štukos, 
šposai. Ir, kad matytumėt, ilgai ir neva- 
žiavom: gal kokią valandikę pasikasėm. 
Ir, tartum kas būtų pakerėjęs,—ir vėl ki
ta guma—pliaukšt! pššš—ir pasileido... 
Tik kad aušrelė brėško; jaunutis rytelis, 
da plonučiu miglų šydru apsigaubęs, išto
lo sveikino da tebesnuduriuojančius lau
kus ir pievas. V .

Ir vėl išlipom. Vėl suplyšusį ratvalkį 
pyškino, poškino, baladojo, kol nubala- 
dojo, ir kitą pritvirtino. Bet šiuokart 
bent tuo gerai, kad taip ilgai neužtru
ko. Gal už kokio pusvalandžio ir vėl ga
tava visa muzika. Pasivaikščiojus, pa- 
laksčius, smagu vėl buvo susėsti ir riedė
ti tolyn. Na, kad gi tik ir vėl guma ne
trūktų... jūokom ir rimtai teiravomės, 
susėdę. Kažkaip ir dainos nebesiklijavo. 
Visa naktelė perėjo nemiegota, nuo pat 
dvyliktos kelionėj, o da vis tebesam 
Ohaijo valstijoje... Prisieis vėlokai na
mai pasiekti...

—Tai čia jūsų keturių kaltė, kad gu
mos trūksta. Tokie keturi svarūs vyrai, 
kaij) kelmai, susėdę paskutiniam suole— 
ir nuspaudėt, nusvėrėt... O Vilko di
džiausia kaltė,—juokavo vienas-kitas.

Bet Vilkas moka gražiai atsikapot. 
Ka'd paleis burna,’ išpūtęs lūpas, kokius 
keistus, lyg kokio tetervino, garsus, tai 
nors tu juokais truk.

Jau ir visai išaušo. Po dangaus kraštelį 
plaukioja neaiškūs debesiukai. Saulė vis 
da pasislėpusi. Busas lekia smarkiai, tur 
būt, kad atsilyginus už tą sugaištą laiką 
su .prakiurusiais ratvalkiais. \

Sėdime, šnekučiuojamės patyliūka, kas 
sau. Kiti snuduriuoja, galva knapsi. O 
dainų vat jau ir nebėra: mat, jau diena, 
nebe naktis. Darome atbulai,—naktimis 
dainuojam, šūkaunam, ermiderį keliam; 
kitam, kad ir norėtų, užmigti neduodam, 
o dieną aprimę: kiti snopsom, snuduriuo- 
jam, o daugumoje taip sau sėdim, sudri
bę, ir gana.

Pavažiavę da gal porą valandų, apsis
tojom nedideliam miestely. Papusryčia- 
vom, truputį pasilakstėm, pazyliojom, 
Gavom barti nuo Duobinio, kad būk tai 
ne į laiką į busą pribuvom. Bet da laiko 
buvo. Busas da vis ko tai lūkuriojo: šo
feris telefonavo, tur būt, apie tuodu įvy
kiu su gumomis.

Busas rieda, ūžia. Vėl tie gražūs Pen- 
silvenijos kalnai, kloniai, upeliai. Bet jau 
gerokai įvargusiam, šiuo kartu, jie ne
bedarė tokio .gilaus įspūdžio, kaip kad 
pirmiau, važiuojant į Suvažiavimą, kada 
buvome švieži, nenuvargę.

Apsistoję pakeliui, kai- kurie pasipirko 
šviežių produktų,—ir davai paskui daly
tis: kas paduoda žalių su ankštimis žir
nių, kas apelsinų, kas slyvų, vyšnių ar 
da ko, net ir saldainių., Paįvairina vie- 
nuodumą, jaukiai padailina monotoniją.

Kaip važiuodami, taip ir grįždami, ša
lia Skrentų, per Arlington© miestelį, ap
sistojom pas d. Žukauskienės seserį Ka
marauskienę. Gražiai atsivėdinom, apsį- 
prausėm, pasiganėm, pasistiprinom—-ir, 
temstant, susėdom važiuoti. Ir važiavom 
jau be sustojimo, iki pat galo.

Vėl užėjo naktis, antra iš eilės buse. 
Viena naktis buse tai da pusė bėdos. Bet 

'jau kai reikia taip praleisti dvi nakti, tai 
ištikro vargu. Jau šią naktelę ir dainų 
tų nebėra. O važiavom iki poryčių, iki 
ketvirtos valandos, kol pasiekėm Niuar- 
ką. Prisigūžę, susimetę krūvon, visi sau, 
apstingę ir aptingę, tūnojo. Kiti ir visai 
neblogai prasnudo.

Po vidurnakčiui, ties Istonu, išlipo du 
draugai istoniečiai. Truputį vėliau išlipo 
ir Patersono Vilkas. , . •

Štai jau ir Niuarko ribos. Išlipo Žu
kauskienė su Juodiškiute ir su savim 
pernakvoti išsivedė trejetą svečių—dd. 
Abekus ir šešelgiūtę.

Už kelių minučių išlipa ir pats mūsų 
kelionės inžinierius Duobinis. Jis ir gi 
svetingai apsiima priglausti savo buvei
nėj iki dienai dd. Vertelienę ir Liutienę. 
Šios dvi nabagutės nakčia nebūtų gavę 
nei buso nei kito vežimo iki Hndenui.

Da kelios minutės, ir išlipa kiti Niuar
ko važiuoliai, o busas traukia sau toliau, 
iki pat Bruklinui.

Ot ir po visam, ir po Suvažiavimui ir 
po kelionei. Visa tai pasiliks ilgai—ilgai 
atmintyje, vaidentuvėj. Daug girdėjom, 
daug.pasimokinom, daug patyrėm, ir, pa- 
sišarvoję tais patyrimais ir geru, tvirtu 
nusisprendimu, vykinsime gyveniman Su
važiavimo dėsnius. Gera ir malonu kru
tėti, dirbti, kai aplinkui jauki, drauginga 
bendrafrontiečių atmosfera.

Da gal nekartą teks panašiai susiva- 
žiuoti, susiburti; patikrinti, kiek nuvei- 
kėm, ir eiti toliau kovos keliū.

Iki malonaus pasimatymo, brangios 
draugės ir draugai!

Puslapis penktas

Genda Kraujas; Gyduolė
< Yra

Čia paminėsiu du atsitiki
mus, ku(* gendantis kraujas pa
sekmingai pataisytas. Jauna 
mergina sirgo labai: išbalo, nu
liesėjo—vos galėjo paeit. Gy
dytojas, gerai ištyręs ligą, pri
rengė gyduoles. Kas nors iš 
namiškių nuo gydytojo parneš
davo gyduolių ir vartojo pagal 
nurodymą.

Vieną dieną teko būti to gy
dytojo raštinėje; ant besikū
renančio Šildomo pečiaus uždė
tas puodas ir jame tik ką su
dėti lapai su kambliais viri
mui/ tai varnalėšų lapai. 
Kaip kur juos vadina godais. 
A n gliškai burdock:—tai lietu
viams žinpnii smirdanti dide
lį vamalėšai-godai.

—Daktare, tai bene kraujui 
taisyt gyduolę gamini?

—Taip, tai jūsų kaiminkai; 
ji jau pradeda atsigaut; šita 
gyduolė taiso kraują tikrai.

Tam puode buvo varnalėšos. 
Po kelių mėnesių mergelė jau 
bėgiojo su vaikinais ir pasisa
kė, kad be vyro negalinti f>a-

Praėjusiame. ALDLD 27 
kuopos susirinkime Ūiktai kal
bėta, kaip prigelbėti Vilijos 
Chorui atsigriebti finansiniai. 
Sudaryta, šioki toki ’ planai, 
pasiirta komisija ir manoma, 
kad, gerai prisirengus prie pa
rengimo, bus tuomi galima 
dikčiai chorui pasitarnauti. 
Prieg tam, darbšti komisija ir 
visi draugai rengiasi sudaryti 
du dideliu busu į Dainų Die
ną—chorų išvažiavimą, kuris 
įvyks rugpjūčio 11 d. Water
bury. Ten bus tūkstantinės mi
nios žmonių ir mes ją turime 
sudaryti d a didesnę del kele- 
tos dalykų. Choram reikalinga 
parama, sukėlimas ūpo ,pas 
chorų rėmėjus ir simpatikus, 
sužadinimas tų žmonių, kurie 
atšliejo, “pavargo”. O darbi
ninkiškos dainos siikelia ūpą 
ir pažadina visus prie kovos 
už geresnį būvį.

POTTSVILLE, PA.
Liepos 28, 1935, 10 valandą iš ryto 

atsĮbus konferencija delei išdirbimo 
planų įsteigimui darbininkiški; kny
gų krautuvės šioj apielinkėj.
_> Darbininkiškos organizacijos yra 
kviečiamos atsiųsti po vieną delegatą 
delei įsteigimo apšvietos šaltinio. In
teresuojantys asmenys, norintieji pa
gelbėti šiam darbui taipgi yra kvie
čiami- atsilankyti..

Komunistų Partijos 17 Sekcijos
Org. E. Millerįs.
Sekr. K. Armina^.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 k'p. mėnesinis susirin

kimas Įvyks nedėlioj, 28 d. liepos, 
10/.30, vai. ryte, Lietuvių svetainėje,, 
29 Endicott St. Visi nariai malonė
kite dalyvaut, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyt, taipgi atėję 
nominacijos blankos, reikės nomi- 
nuot gerus draugus Į atsakomingas

vietas, kad kuopa pavyzdingai gy
vuotų. Taipgi visi nariai užsimokėki
te duokles, nes tiktai Šis vienas mė- 
nesis liko, tad visi pasistengkite už- 
simokėt, kad mūsų kuopa paliktų vie 
na iš didžiausių Naujoj Anglijoj 
kaip ir praeityje.

Fin. Sekr. J. J. Bakšys.
(174-175)

BOSTON, MASS.
Harry Cannes, popularus rašytojas 

del “Daily Worker”, kalbės ant iš
važiavimo kurį rengia Naujosios An
glijos distriktas Daily Workerio ir 
International Bookshop. Šis išvažia
vimas įvyks subatoj ir nedėlioj, 27 ir 
28 dd. liepos, ant Camp Nitgedaiget,' 
Franklin, Mass. Apart šio garsaus 
rašytojo ir kalbėtojo, bus muzika- 
liška programa, sportiški žaislai ir 
kiti pasilinksminimai. Bušai išeis nuo 
93 Stanford St. W. End, 42 Weno
nah St., Roxbury, 74 Wildwood St., 
Dorchester. Kaina j ahi puses ant 
buso

“LAISVĖS" NAUDAI

PIKNIKAI

Kai kurios, ypatingai 
džiosios, lietuvių draugijos yra 

, pirkusios Lietuvos paskolos 
| bonų. Kadangi šiais metais 
bonų atmokėjimo laikas išsi
baigia, tai draugijose nariai 
kelia balsą, kad tuos bonus 
Smetonos valdžia turi atmokė
ti, nes kas vėliau su tais bo- 
nais gali atsitikti, niekas neži
no. Hitleris, Japonija ir kitos 
imperialistinės šalys galanda 
įrankius užgrobimui mažesnių 
šalelių. Kilus karui, reiktų su 
paskolos bonais atsižegnoti. Be 
to, draugijom šiuo sykiu pini
gai labai reikalingi, nes išmokė
jimas sergantiem ligos pašal
pos iždus smarkiai naikina. 
Štai tik vienos didžiausios 
draugijos metinę atskaitą iš- 

Į duodant teko nugirsti, kad ne- 
dateklių esą apie tūkstantis 
dol., vien per pusmetį. O kas 
dėsis už metų kitų su tom 
draugijom, kurios pinigus yra 
išskolinusios ?

Draugijų narių yra teisingas 
reikalavimas, kad Lietuvos pa
skolos bonai turi būt atgauti 
be jokio vilkinimo. Nariai, bu
dėkime ir 
paisykime, 
Gelbėkime 
gijas.

i—jie nežino. Del var
tojimo: jaunas varnalėšas iš
virina su mažai vandens, kiek 

į ir 
kamblius į puodą. Išspaudžia 
skystimą iš lapų ir kamblių; 
perkošia per čystą audeklą ir, 
geria laike kožno valgio ir 
gult einant. Tikrai pataiso 
kraują.

N. Dudonis.
(175-176)

COALDALĖ, PA.
Clevelando delegatų raportai bus 

išduoti, 1 d. rugpjūčio, 7 vai. vaka
re, K. Karsoko name, 137 Second 
St. Kviečiam visus Coaldale lietu
vius skaitlingai susirinkti, nes vi
siems svarbu žinot, kas įvyko toje 
konferencijoj ir kokie 
nymai buvo padaryta.

EASTON, PA.
Draugiškas Išvažiavimas

ĄLDLD 13 kp. rengia smagų drau
gišką išvažiavimą nedėlioję, liepos 
28 d. Visi kurie mėgstate smagiai 
laiką praleisti ir liuosiau atsikvėpti 
tyru oru, būkite prie Easton Baking 
Co. svetainės, 36 N. 7th St. punktua
liai 10 valandą ryte. Ten komisija 
nurodys išvažiavimo vietą ir bus nu
vežti tie kurie neturi automobilių. 
Komisija užtikrina, kad turi gražią 
vietą parinkę. Galite atsivežti savo 
valgius, tačiaus tiems, kurie neturės 
savo maisto atsivežę bei pavieniai 
galės gauti išvažiavime skanių už
kandžių iš šalto gorimo.

Būkite visi laiku, lygiai 
dą ryte.

PHILADELPHIA,
ALDLD 171 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 28 d. lippos, 10 vai. ryto, 
928 E. Moyamensing Avė. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt, 
taipgi kurie dar nesate užsimokėję 
duoklių greitai užsimokėkite. Tuom 
pat kartu galėsite ir knygą “Po
vilas Jurka” atsiimt. Nepamirškite 
ir naujų narių atsivest.

L. Žureikis.
(174-175)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas Ant Operaciją Ir 

gydyme
Ausų, Akių ir Gerklės

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

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PIKNIKAS
RENGIA CLEVELANDO VAJININKAI 

Nedėlioj, Liepos (July) 28, 1935 

MICHUTOS DARŽE 
GREEN ROAD

J. 0. Ford, K. P. Kandidatas į Majorą
sakys prakalbą šiame piknike.

BUS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS 
Skiriama $15.00 Dovanom.

New Yorko Apielinkčs Darbininkų
SPAUDOS PIKNIKAS

Nedėlioj, Riigpj. (Aug.), 11, 1935
EAGLE ROCK, CRYSTAL LAKE

WEST ORANGE, N. J.
Bus Puiki Dainų Programa ir Geri 

Kalbėtojai Sakys Prakalbas
Pradžia 10 vai. ryte; įžanga 25 centai.

Philadelphijos draugijų rengiamas piknikas “Lais
ves” naudai, su dovanomis $361.75 “cash” prie 

įžangos; bus ne Vytauto Parke, ale

WESTVILLE GROVE PARK
7 mailės nuo Camden, N. J., prie Jersey Highway 

No. 47. Čia yra puikus ežeras maudytis.

Įvyks Nedėlioj, 1 d. Rugs.-Sept.
Energingai platinkime pikniko tikietukus ir ruoš
kimės dalyvauti piknike. Samdykimės busus ir or- 

ganizuokimės masiniai dalyvauti piknike.

sigavo ir skubinai jieškojo vai
kino apsivest. Ji apsivedė greit, 
ir graži) vaikutį gavo irgi 
greit.

Tas pats gydytojas pataisė 
moterį tokiu pat būdu. Mote
ris sirgo kokia kita liga; ope
racija jai buvo padaryta. Po 
o’peraciai patėmyta, kad jos 
kraujas genda; abejota, ar ga
lės gyvent; bet' rūpestingai 
teikiant geras gyduoles, mote
ris atsigavo ir gerai jautėsi.

Pradžioje vasaros į vieną 
vietą, kur augo daug varnalė
šų, atvažiavo du vyrai ir sun
kiu matiku kirto iš žemės jau
nas varnalėšas. Senesnius la
pus atmetė šalin; paliko jau
nus lapus, lapų kamblius ir 
dalį šaknie.^, Vežimėlį vieno 
arklio pilną prisikrovė. Aš ir 
kaimynai priėjom prie jų pa- 
siteiraut, ką jie darys su to
mis varnalėšomis? Jie pasakė, 
kad jas, pagal užsakymą ki
to žmogaus nugabens į labora
toriją ir iš jų bus daromos gy
duolės. Kam tos gyduolės bus Linkėtina greitai pasveikti.

Red. Pastaba.—Nors d. K. 
A. sakosi, kad jis viską matęs, 
apie ką čia aprašo, tačiaus 
mes nenorime, kad skaitytojai 
imtų tą viską už tikrį pinigą. 
Susirgęs asmuo, turi kreiptis 
pas sąžiningą gydytoją ir jo 
patarimus vykinti gyveniman.

New Britain, Conn.
Visko po Biskutį

Draugai, aplankykime d. j. 
Aukščiuną, nes jis yra sunkiai 
sergantis. Teko jį aplankyti ir 
išrodo, kad pagys todėl, kad 
sunkiausias valandas sunkios 
ligos jau perleido ir po truputį 
pradeda geriau jaustis. Aukš- 
čiunai yra nuoširdūs draugai ir 
darbininkų judėjimo rėmėjai.

Motuziene.
(175-176)

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

j. GEORGĖ LIPSiuS 
ir invesUgatorius

C. W. BENSON , 
' persikėlę raštinę Į sekančią’ 

vietą:
į Building

Broad ir Chesnut,* 
1324-30 Lipcoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios

/ rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą
tonas, tai, lęgahškas svoris.
tome greit į jūsų namus. Prašome
isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

“Laisvei” ir “Vilniai” Piknikas
Connecticut Valstijos darbininkiškos organizacijos, 

kaip kitais metais, taip ir šiemet rengia didelį 
pikniką

Labor Day, Sept. 2 d. Rugsėjo
Labai gražioje ir patogioje vietoje, kur tikrai kiek

vienas gali turėti sau gražaus pasitenkinimo

QUARTETTE CLUB PARK
NEW BRITAIN, CONN.

Irgi jau laikas samdytis busus ir traukti į šį puikų 
pikniką iš visos Naujosios Anglijos. Lai šiemet ir 
čia būna didžiausias darbininkiškos spaudos pikni

kas, negu kitais metais.
i l'

Pradžia 12 vai dieną, Įžanga 25c

Iš anksto perkantiems tikietus skiriama dovanos:
1) $5.00: 2) $3.00; 3) $2.00

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



Brooklyne Bus Svarbi Konferencija
Sulyg Sąryšio Konferencijos 

nutarimo Brooklyne yra šau- 
kiama’visų lietuvių organizaci
jų labai svarbi konferencija 
pravedimui Visuotino Lietuvių 
Darbininkų Organizaciiu Su
važiavimo nutarimu. Kaip ži
nome, pradžioje šio mėnesio 
Clevelande įvyko labai svar
bus suvažiavimas, kuris išdirbo 
planus bendram veikimui visu 
lietuvių organizacijų kovai 
prieš karą, fašizmo pavojų, už 
sveturgimiu darbininkų reika
lus, už uni.įizavimą ir unijų 
vienybę, už pagelbą Lietuvos 
darbo liaudies ir kitais svar
biais klausimais. Sąryšio Ko
mitetas išsiuntinėjo ir siuntinė
ja organizacijoms sekamo tu
rinio laiškus:

Brooklyn, N. Y.
Liepos 24, 1935

Gerbiamieji:—
Prašome jūsų 

išrinkti bent tris 
giau delegatų
Brooklyno ir Apielinkės Lietu
vių Organizacijų Konferenci
ją, kuri įvyks sekmadienį, 8 d. 
rugsėjo (September), 1935 
metais, 10 valandą ryto, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliube, 
80 Union Avė., Brooklyne, N.

organizaciją 
arba ir dau- 
į Visuotiną

Konferencijos tikslas yra 
aptarti, kaip sėkmingiau pra
vesti gyveniman Visuotino Lie
tuvių Darbininkų Organizaci
jų Suvažiavimo, kuris įvyko 
Clevelande, programą. į ben

Ką Veikiate Demonstra
cijoms?

Rugpjūčio 3 dieną New ypr- 
ke bus masinės demonstracijos 
prieš’ naujo imperialistinio ka
ro pavojų^ Dar niekados nuo 
1914 metų taip imperialistai 
nesirengė prie karo, kaip jie’ 
rengiasi dabar. Italija dūksta, 
Japonija puola Chini.ia ir kara

kytojai Pennsylvanijoj turi 
mokėti po 1 centą taksų nuo LORIMER RESTAURANT
tus.

dro darbo žmonių programą 
įeina sekami punktai:

1. Kova prieš karą ir fašiz
mo pavojų.

2. Kova už bedarbių pašal
pą, socialę apdraudą ligoje ir 
senatvėj.

organizavimą į unijas ir unijų 
vienybę.

4. Už sveturgimių teisių gy
nimą, kova prieš deportacijas 
ir diskriminacijas.

I 5.i Už pagelbą Lietuvos dar
bo liaudies, už civiles teises, 
organizavimąsi, susirinkimų 
laisvę, spaudos ir žodžio lais
vę.

Visos organizacijos, kurios 
sutinka su minėta bendro vei
kimo programa, arba nors at
skirais klausimais, yra kvie
čiamos dalyvauti šioje konfe
rencijoje.

Karo pavojus vis labiau au
ga. Vokietijos Hitleris grū
moja pulti Klaipėdos kraštą, 
o tas sudaro Lietuvos nepri
klausomybei pavojų. Prie to 
mes manome, kad apie tą lai
ką jau bus grįžę iš Lietuvos 
delegatai, kurie išvyko j Išei
vijos Kongresą Kaunan, tai jie 
išduos savo raportą.

Kviečiame jūsų organizaci
ją išrinkti delegatus ir prisiųs
ti

Du Automobiliai Kartu 
Užvažiavo ant Žmogaus

Automobilius užvažiavo ant 
John Jazusickio, 40 metų am
žiaus, gyventojo 1150 Tiff ant 
St., New York, ir vilko jį 20 
pėdų. Kada žmogus išsisuko iš 
po šio automobiliaus, tai iš ki
tos pusės užlėkė antras ir vil
ko jį atgal 40 pėdų, žmogus 
užmuštas* ant vietos.

Broliai George ir Charles 
Von Frish, vokiečiai, kurių 
tėyas atvykęs 1898 metais į 
Ameriką, nematė vienas kito 
per 26 metus. Jie vėliausiu 
kartu matėsi 1909 metais. Ir 
kas keista, kad vienas gyveno 
Jersey City, o kitas Long 
Islande.

Hearstas Meluoti Nesiliauja
ITearsto didlapiai melavo ir 

meluoja apie Sovietų Sąjungą. 
Nors tas darbininkų nepriete
lis nudegė nagus ant T.. Wal- 
kerio, žuliko ir piktadario, 
kriminalisto, ir visokių melų 
gamintojo, bet Hearstas nenu
simena. Jis susirado sau nau
jus renegatus. Nesenai viso
kius melus skelbė Smithas, da
bar Beal. Vienok mažai ras to
kių žmonių,kurie tikės tom 
sakoms.

Gussepero Cesaran, italas, 
59 m. amžiaus, peršovė veidą 
savo moteries ir peiliu ją su
badė, Assuntą Cesaran, 54 me
tų amžiaus. Moteris paimta i 
ligoninę, o vyras areštuotas. 
Moteris yrą 6 vaikų motina.

žinomas kriminalistas Spi- 
tale kreipsis į šalies Augščiau- 
sią teismą prieš dabartinį New 
Yorko teismo nutarimą.

pa

minėtą konferenciją.
Draugiškai, -

D. M. Šolomskas, 
Didžiojo New Yorko Liet. 
Darbininkų Organizacijų 
Sąryšio Sekretorius.

Italų Draugų Piknikas
Italų laikraščio “L’Unita 

Operaia” naudai yra rengia
mas piknikas sekmadienį, 28 
d. liepos, North Beach Parke, 
Astoria. Įžanga bus tjk 25 cen
tai. Bus gera koncertinė pro
grama. Draugai italai kviečia 
visus darbininkus atsilankyti 
ir paremti jų kovingą laikraš
tį.

Johnson “Panaikins” 
Bedarbę

Generolas. Hugh S. Johnson, 
kuris per du metus vykino 
Roosevelto NRA, kad “pafiksi- 
nu's” Ameriką, dabar jau apie 
mėnuo laiko 'yra New Yorke, 
kaip vyriausias LaGuardia 
padėjėjas. Jis skelbia, kad iki 
rudens suras 250,000 darbų 
del dabartinių bedarbių, ku-

Kapos Darbininkams Algas
Sužinota, kad pritaikymui 

Roosevelto naujos skalės dar
bininkams algų su 1 diena rug
pjūčio bus kapojamos viešų 
darbų darbininkų algos. Ku
rie dabar gauna iki $21 į sa
vaitę, tai pagal naują planą 
gaus tik $15 arba dar mažiau. 
Viešų darbų darbininkai turi 
ruoštis, kad atremti šį pasimo- 
jimą ant jų duonos.

Į Demonstracijas Prieš Karą
. Italijos fašistai ruošia karą 

prieš Ethiopiją, vienatinę ne
priklausomą negrų šalį Afri
koje. Visi darbininkai privalo 
protestuoti prieš Mussolinio 
žygius.

Brooklyne yra rengiamos di
delės prakalbos ir demonstra
cijos, kurios įvyks penktadie
nį, 26 d. liepos, 7:30 vai. va-' 
kare, ant Humbold ir Varet 
gatvių kafnpo.

Čionai bus geri kalbėtojai. 
Ateikite visi. Williamsburge 
lietuvių darbininkų yra daug, 
turėtume masiniai dalyvauti 
šiose prakalbose ir prieškari
nėje demonstracijoje. ’

Kartu jos bus ir prisirengi
mo demonstracijos prie gene- 
ralių masinių prieš karą ir fa
šizmą demonstracijų, kurios į- 
vyks 3 d. rugpjūčio.

Harrisburg,' Pa. — Pagal 
naują įstatymą, teatrų lan-

provokuoja prieš Sovietų šalį. rje ^auna §a]pa. Tas reiškia,
Vokieti ios fašistai rengiasi 
rugpjūčio mėnesį pulti ant 
Klaipėdos krašto, kas reiškia, 
ant visos Lietuvos.

Karas gali prasidėti bile 
diena. Jeigu dar imperialistai 
nuo jo susilaiko, tai tik todėl, 
kad Sovietų Sąjunga yra ga
linga ir kovoja už taika, o iš 
kitos pusės, kad kapitalistinėse 
šalyse darbininkai daugiau ir 
drąsiau veikia prieš imperia
listų karą.

Ir šiuom kartu New Yorko 
darbininkai smarkiai rengiasi 
prie prieškarinių demonstraci
jų. Kaip bus su lietuviais dar
bininkai ? Ką mūsų organizaci
jos daro ? Pirmojoj Gegužės 
mes neblogai pasirodėme, ši 
demonstracija taipgi yra svar
bi ir visų darbininkų pareiga 
joje dalyvauti.

•Rytdienos “Laisvėje 
surašyta, kur Nusirinks kokios 
organizacijos ir kokiomis 
vėmis bus maršuojama.

kad tas ponas visokiais būdais 
rengiasi pulti tuos darbinin
kus bedarbius, kurie gauna 
šalpą ir atimti ją nuo jų.

Pikietavo Japonijos Konsulą
Liepos 24 dieną, 5 vai. va

kare, Sovietų Sąjungos Drau
gai bendrai su kitomis organi
zacijomis surengė pikietavi- 
mą Japonijos imperialistų kon
sulo 
yra 
ke. 
yra,

Jaunuolių Delegatų Mitingas
Delegatų,, kurie buvo Ame

rikos Jaunuolių Antrame 
Kongrese, susirinkimas’ įvyks 
penktadienį, 26 d. liepos, Ger
mania Hall, 160 Third Ave., 
New Yorke. Susirinkimas įvyks 
vakare, 7 :30 valandą. Delega
tai išdirbs planus, kaip kon
greso tarimus pravesti gyveni
man New Yorke.

New Yorke. Konsulas 
500—5th Ave., New Yor- 
žmonių visada ten daug 
didelis judėjimas, tai šis

pikietavimas padarė didelį į- 
spūdį ir daugelio domesį at
kreipė. Girdėjosi iš publikos 
buvo gerų atsiliepimų, mat vi
si pradeda neapkęsti Japoni
jos imperialistus, kurie nuola
tos puola Chiniją ir- karą pro-

bus

gat-

Trumpos Žinutes
‘ Anna Kattau, 35 metu am

žiaus, 105-15—150th St., Ja
maica, nuteista metams polici
jos priežiūrai, Jos vaikai van
deniu pilstė ant kaimvnu ir 
motina, vaikus dar drąsino, 
kaip kaimynai sako.

PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS VISOMS ALD- 

LD, LDS IR MENO SĄJUN
GOS KUOPOMS NEW 
YORKO APIELINKĖJ

Rugpjūčio (August) 11 d. įvyks 
spaudos piknikas Eagle Rock Parke, 
West Orange, N. J. Tūliems drau
gams, kurie priklauso prie ALDLD, 
LDS arba Meno Sąjungos, yra pa
siųsta spaudos pikniko plakatai, 
“show cards” ir tikietai. Tie draugai 
būtinai turi pasistengti gauti kitus 
draugus pagelbon ir paskleisti tuos 
plakatus, “show cards” ir tikietus 
kuo plačiausia, ir tatai reikia atlikti 
gana greitai, nes laiko iki piknikui 
nebedaug.

Taigi, tie draugai, kurie gausite 
kalbamus plakatus, nelaukite laiškų 
su paaiškinimais, kam jie yra at
siųsti, nes laiškai nebus siuntinėja
mi; tik imkitės už darbo, idant tu
rėtume pageidaujamas pasekmes.

A. Gilman.
(174-176)

T. Kenney, 75 metu am
žiaus, 1444 E. 56th St.. Brook
lyn,, jau yra prapuolęs nuo 

vokuoja prieš Sovietų Sąjųn- Pertos šeštadięnio. Policija 
gą, Mongolijos Liaudies Res- į° Beško. 
publiką ir niaujasi - su kitais 
kraštais.* ■ > < •

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės Prano Miku- 

taičio. Prašau jį patį atsišaukti arba 
jei kas apie jį žinote ką, prašau 
pranešti man, už ką būsiu dėkinga.

1 • , Vera. Mikutaitytė.
250 Kilsyth Rd. 
Elizabeth, N. J.

(174-175)

am

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O t C 
kirpimas ^3
SKUTIMAS 1 C C

f

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

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g

g PAUL GUSTAS
S / LIETUVIS GRABORIUS | 
o Kenai dirbąs graborystės pro- g 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
P atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
M balsamavimu ir palaidojimu 2 
8 mirusių. S

B Veltui Chapel Šermenim I 
S Parsamdo automobilius Serme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
B ir kitokioms parems g
® Saukite dien* ar naktį g

g 423 Metropolitan Avė. g 
g Brooklyn, N. Y. c

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tai. Juniper S-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

IS senų padarau 
naujus paveiks- 
ius *r ^raJavus 
sudarau su 

■r JSEmMIamerikoniškais, 
yy -*lll| Reikalui esant 

’r Padid’nu to- 
kio dydžio, ko- 
k’° Pa^e’dauja- 
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

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. T.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITEl

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI
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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 nupiginimag tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., 1 Brooklyn, N. Y
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetaines

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
Nuo 10 4ki 12 vai. 11 r,to Kampas^ MriW.

V

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietą Saldainius 

> parėse ir kitokiose * ■ 
parengimuose

2 D vie ją Svarą Dėžė 70
6 Skirtingą Rūšių •t* C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskito 

ir mokestį. Galite mokėti pašto.
stampomis.

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

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

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON

R Susiaedavi-
i maras, Ves- 

tuvėms ir .
H® Kitokiems
1 h. r i•

Dovanos
L Specialiai
| Žemos

Kainos
Vedybių ir 
Susižeidavi> 

I mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

HARMAN

Yra 2,536 Žydą Vadai
įžydų nacionalistai išleido 

. Biografijų žydų Veikėjų 1935 
metų Enciklopediją. Ji apima 
2,536 žydus veikėjus ir žymius 
Amerikoje žmones. Jų tarpe 
yra Gerard Swope, preziden
tas General Electric Co.; Karl 
Landsteiner, Nobel dovanos 
laimėtojas už muziką; Sergei 
Kaushevsky, Bostono orkestros 
vedėjas; Charles Chaplin ir 
visa eilė kitų asmenų, žinoma, 
nacionalistų biografijose nėra 
žydų/ darbininkų veikėjų bio
grafijų. žydai dalinasi į kla
ses, kaip ir kitos tautos. Na- ke ir jo priemiesčiuose badąu- 
cionalistai tik savosius mato, ja bedarbiai, bet tą Hearstas 
o kiti jiems neįmatomi.

Dark Šeimyna Badauja

Peter Hatt, 70 metų 
žiaus, : nuteistas pasimokėti 
850 baiismės už neatsargų' au- 
tomobilium važinėjimą.
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Notary Public TeL STagg 2-5043

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, n. y.

Hearstas, kuris melus skel
bia apie “badą” Sovietų Są
jungoje, nemato badaujančių 
New Yorko darbininkų. Į New
town policijos stotį atėjo vyras 
ir pareiškė: “Mes trys asme
nys badaujame.” Policija išty-

George Long, 47 metų am
žiaus, 89-28 162nd St., Jamai-' 
cą, nukrito 18 pėdų prie dar
bo ir susilaužė ranką ir kpją.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

Sofija Pappas, 39 metų am-; 
žiaus, 30-26—29th St., Asto-! 

rė ir pasirodė, kad jis, jojmo-Įria, puolė iš trečio aukšto per 
langą ir užsimušė. Tuom laiku 
jęs vyras ir dvi dukterys buvo 
pamie.

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

teris ir vaikutis jau kjįintą 
diena tik vandeniu /j
Policija ant vietos sumetė kiek 
pinigų ir nupirko jiems mais
to.

Tai ne pirmas/ ir ne paskuti
nis atsitikimas, kad New Yor-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

nemato.

E. Kennedy, 2 metų mergai
tė, 2636 W. 19th St., Brook
lyne, buvo įkritus į upelį. Ma* 
žas jos broliukas pakėlė Šauk- 
Smą'ir jų dėdė, 19 metų vaiki
nas, atbėgo ir ją išgelbėjo.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės* pas mus, patarnavi
mas, bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ-rFURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

Ne normalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i % os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervu Jė
gos išeikvojimai. 
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Li gos, 
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 kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4 th An. Ir Irving PL 

NEW YORK

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 Ud 8 P. M.

MBI KALBAUS UXTUVUKAI

J




