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Paterson, N. J., prasidėjo ne
paprastai svarbus ir įdomus ju 
dėjimas. Susikūrė spaudos ben
drovė, sumirko šėrus apie .3,500 
žmonių, įtraukė beveik visas 
darbo unijas, susidarė bendras 
frontas tarpe socialistų, komu
nistų ir unijistų išleidimui vie- 

. tinio angliško dienraščio. Į 
bendrovės direktorius įeina vi
sokių pažiūrų žmonės.

Trečiadienį visa direktorių ta
ryba buvo New Yorke ir laikė 
konferenciją su atstovais nuo 
revoliucinės spaudos. Jie nori 
patarimų, kaip geriau įsteigti ir 
palaikyti klasinį vietos dienraš
tį. Tai grupė labai rimtų vyrų. 
Jie nebijo komunistų, priešin
gai, labai atydžiai klausėsi mū
sų patarimų.

Mes patersoniečiams patarė
me : Tuojaus pradėkite leisti 
savaitraštį ir paskelbkite vajų

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 181 Telephone STagg 2-3878

15,000 ITALŲ KARIŲ 
PAVOJINGAI SERGA

GENEVA.—Tautų Ly- 
gai oficialiai pranešta, 
kad Italijos kolonijose, 
Ethiopijos kaimynystėje, 
pavojingai serga 15,000 
Italijos kareivių cholera, 
disinterija ir kitomis lim
pamomis karštų vietų Ii-. 
gomis.
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Japonija Vis Didina
Karines Provokacijas 
prieš Sovietų Sąjiingą

Italija Kariautų, jei 
Net Pusė Ethiopijos
Būtų Jai Atiduota?

I MOKSLININKĖS NAMAS 
i GRIŪDAMAS UŽMUŠĖ 4

VARŠAVA. — Sugriu
vo keturių augštų namas, 
kur 75 metai atgal gimė 
lenkė mokslininkė, radiu- 
m’o išradėja Marie Curie. 
Griūdamas, keturis žmo- 

, nes užmušė ir. 16 sužeidė. 
Namas buvo ; pastatytas 
300 inetų atgal.

Anglija Taikosi Pagrobi Ethiopijos Ežerą; Francijos ir 
Anglijos Imperialistai Duoda Italijai Laiko Prisirengt

Taip Raportavo Japonijos Komunisty Partijos Delegatas 
Septintame Pasauliniame Komun. Internacionalo Kongrese
RAPORTAI AIRIJOS,"LENKIJOS, B. U L G A RIJ O S, 

GRAIKIJOS IR KITŲ KO MUNISTŲ PARTIJŲ

MASKVA. — Per ketve-1 valstiečių yra bežemiai ir 
rius paskutinius metus Ja- faktinai vergauja. Krizio 
ponijos imperialistai daro laiku valstiečiu skolos per 
vis šiurkštesnes kariškas metus paauga 500,000,000 
provokacijas' prieš Sovietų jenų. (Jena yra apie 29 cen- 
Sąjungą,—nurodė Japonijos tai.) Valstiečių vargai ver- T y • J ~T A 1 • • 11 I V • • • \Z ■ > • • ♦ • \Z 1
tas Okano savo raporte Sep- sukilimus, valdžios sandėlių 
Įtintam Pasauliniam Komu- plėšimus ir skaitlingus susi- 
nistų Internacionalo Kon- .kirtimus su policija.
gresui.

Šiemet Japonija karo tik-'yra griežtai uždrausta ir 
slams skiria 60 nuošimčių'aštriai persekiojama, bet ji- 
daugiau pinigų, negu 1931 nai iš buvusios mažos pro- 
m. Karinių prisirengimų lė- pagandistų grupės išaugo 
šos suryja faktinai visas'jau į galingą organizaciją, 

matų; sako, suvalgau iki pa- .valstybės įplaukas. . , ĮįgyĮusi^plačjosjtakos tarp
skutiniam trupiniui, iki pur-1

1,500 BADAUJANČIŲ 
ŠTURMAVO CITY HALL

MIAMI, Floridoj, 1,500 iš-
už sukėlimą $50,000 dienraščiui, badėjusių bedarbių šturma- 
Jeigu į tris mėnesius surinksi- VO miesto valdybos rūmą ir 
te tą sumą, tai savaitraštį pa- privertė ją tuojaus paskirti 
versite dienraščiu.
riai priims šitą mūsų praktišką gų.
patarimą, tai jų reikalas.
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Ar direkto-| reikalingų paša poms pini- Komunistų Partijos delega- čia juos išstoti j savaimiškus

Į City Hali įsibriovė mo
tinos su kūdikiais ant ran- 

Patersono klasiniai sąmoningi kų, vos paeinanti seni be- 
,lietuviai darbininkai, ypatingai darbiai ir alkio sudžiovinti 
mūsiškės darbininkiškos orga- jaunj jr pusamžiai, 
mzacijos privalo susidomėti šiuo 
nauju masiniu judėjimu ir prie , _ 
jo prisidėti. Kaip pavieniai;, 

draugai, taip kuopos galėtų tap- .
ti minėtos bendrovės šeriniu- nelieka jokių valgio at- 
kais. matų; sako, suvalgau iki pa-

Viena moteris viduj šau- 
i: “Aš jau 5 metai badau- 
.” Kita pareiškė, jog pas

Nors Komunistų Partija

Į DIDŽIULI MASS.
DRAUGŲ PIKNIKĄ! I

LITVINOVAS REIKALAUJA, KAD TAUTŲ LYGA 
SPRĘSTŲ VISĄ KIVIRČĄ

UKAUUŲ riMUMį! I GENEVA. — Nors Tautų opi jos atstovai nurodė, jog 
METHUEN Mass. Ma-'^Yg08 Taryba susirinko de- Italijos kariuomenė, pakar- 

ple Parke, bus labai margas taikymo Italijos su Ethi- 'totinai įsiveržė į Ethiopijos 
ir delis piknikas šį nedeldie- °P;.ia, bet viskas rodo, kad žemę ir tik todėl įvyko sų» 
nį, rugpjūčio 4 d. Jį rengia .Italija tik laukia parankes- sikirtimai tarp ethiopų ir 
Komunistų Partijos Lietu-inio 'aiko pradėt karą prieš italų, Ethiopijos pusėje, 
vių Frakcijos Pirmas Dist- !Ethiopiją. Vyrauja toks Taigi ir dabar Mūssolinio 
riktas. Pramoga prasidės 10 įspūdis, kad jeigu Italijai, atstovai griežtai ^priešinasi 
vai. dieną ir tęsis iki vėlai būtų be karo atiduota net 
nakties. Ipusė Ethiopijos, Mussolini

Piknike kalbės drg. A. karan, idant ją visą pa- 
Biniba ir F. Biedenkapp. sigrobt.
Muzikai? programą išpildysi Sykiu daug domės yra 
Liaudies Choras iš Law- kreipiama į slapta sutartį, 
rence, Mass.; Vyrų Oktetas|kurią 1906 m, padarė Itali-

Bais'’čs ja, Anglija ir Francija deleiiš Norwood, Mass
i Japonu i r alistai pla- valSj- Be iš ^verhill’io ir Ai- Ethiopijos pasidalinimo tarp

Lakūnas Vaitkus laukia pa viniausiai lupynai inavo jTu 1^3 m^ pradėt-ka-|kitko, Japonų Komunistų Vaster vh
Lakūnas Vaitkus lauk a pa- viniausiai \uPynai. , J (Partija leidžia tankius atsi- !.vaitet?s. . ls w.°lc!slel? 'noma, kad Francija galėtų

rankaus oro, kad pasikėlus su ______ ______ c—
“Lituanica II” į Kauną. Jo ke-|ir niekinančiai šalike prieš juos nuo to suturėjo tik re- 
lionė turės apie keturis tūkstan- Prekybos Rūmo sekreto- voliucinis Japonijos proleta- 
čius mylių. Skris per Atlanti- 'riaus begėdišką blofą, kad, i’iato veikimas ir Sovietų 
ką, parankiausiu keliu, kuriuo 'gir(p “Miami visai nėra be- taikos politika. Tačiauš Ja- 
jau keli lakūnai yra nuskridę duon| eiJi y * ....................
Europon. Be to, Vaitkus skren
da pasamdytas. Ne jo iniciaty
va šis žygis bandomas.
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Bedarbiai ypač kerštingai rą prieš Sovietų Sąjungą, ir (Partija leidžia tankius atsi- 
niaVinanMai žahvs m-wč iuos nuo to suturėjo tik re- šaukimus, ragindama Japo-

Maskvoje drg. Levanevsky su 
kitais dviem lakūnais taip pat 
laukia parankaus oro, kad pa
sikelti ir skristi į San Francis
co, Calif. Jų kelionė sieks apie 
6,200 mylių. Jie skris per šiau
rinį polių—keliu, kuriuo dar 1 
niekas nėra bandęs skristi. Vi
si pripažįsta, jog tai pavojin
giausias^

PO SPORTO SKRAISTE 
STATO KAREIVINES

WASHINGTON. — 
sevelto valdžia skiria 
000,000 pašalpiniams 
bams įrengti įvairaus sporto 

i aikštes, stadiumus, plauky
mas; bet labai “skrumniai” 

si pripažįsti*, jug tat pavujm- ' . , , , •. ai
ginusias ir ilgiausias kelias. jPrl? tų statybos darbų pri- 
Be to, visas šis didelis žygis da- deda. budavojimą kazermių

Roo- 
$19,- 
dar-

nijos darbininkus, valstie
čius ir kareivius į vienybę 
su Chinijos darbininkais ir 
valstiečiais. ’

Airijoj
Airijos Komunistų Parti

ja dar pirmu kartu atsiun
tė savo delegaciją į Komu
nistų Internacionalo Kon
gresą. Jos vardu raportavo žilio t" netik’ Massachusetts,

Mass, šokiams grieš šauniį užleiSt “savo 
lietuvių orkestrą. • ‘

Pikniką rengia aštuonioli- Vokietij’ą. Bet abejojama, 
ka miestų suvienytomis pa- ar Anglija sutiks perleisti

” sritį Ethiopi
joj už Italijos talką prieš

romas iniciatyva pačių lakūnų.

jėgomis.. Tai bus vienas iš 
didžiausių piknikų - Mass, 
valstijoj.

Prie įžangos tikietų yra 
proga laimėti dovanas: $5, 
$3 ir $2 pinigais.

Į pikniką turėtų šuva-

visą Ethiopiją Italijai.
Anglija Siunčia Armiją Už- 
tikrint Sau Grobį Ethiopijoj ' •, ■ . i

P a s k u tinėmis dienomis 
Anglija skubiai siunčia savo 
pulkus į Ethiopijos pasienį.

(ponų imperialistai tebegal
voja apie karą prieš Sovie
tus, kaip tik suras tam ge
resnę progą.

Urmu brukdami pigiau
siomis kainomis savo dirbi
nius į užsienių rinkas, Japo
nijos 'kapitalistai* ? kursto. __________________
prieš save ir kitų šalių im- nistai vis veikliau dalyvauja Įjos valstijų darbininkišką, ų savo” reikalus Gondar ir 
perialistus. Šalies finansai darbininkų ir valstiečių ko- 
vis labiau smunka. vose ir jie yra gavę jau ne-

kėlimui klausimo Lygos Ta
ryboj del to, kur įvyko mini
mi s u s i k ir t imai, kuriuos 
Mussolini naudoja, kaipo 
karo priekabę.
Franci j a ir Anglija už Klau
simo Sugrąžinimą Derybų

Komisijai
Pranešama, kad Anglijos 

ir Francijos atstovai siūlo 
sugrąžint visą dalyką į virš- 
minėtos komisijos rankas su 
tuo supratimu, kad bus kaip 
galint greičiau paskirtas' 
penktas komisijos narys, 
kaipo bešališkas sprendėjas. 
Bet Mūssolinio valdžia kiek

“ne laikas” skirti tokį
' sprendėją.

Tomis derybomis Anglija;,.;
Pagal pranešimus iš Londo- Įr Francija tikisi nutęsti dar----------------- -------------------------- ----------- XX^VXXX ± jj L di 1 C » 111 1 U O IO . JL^ V1 1VIV “ . ,

drg. Murray: Airijos komu- bet ir kitų Naujosios Anglį-'no Anglai pasirengę apgin-|kokl menesl laiko, ir ko r.e.L* 
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kareiviams bei milicinin
kams. Taigi ir čia šalpos

Net vienas buržuazinis laik- darbu pinigai naudojami 
raštis pareiškė: Sovietų lakūnų kariškiem prisirengimam, 
žygis, jeigu pavyks, bus neap-1 ---------------------
sakomai didelės mokslinės svar-. Sovietų Submarine ŽUVę 55 
bos. Girdi, tada, pirmu sykiu,' T v . , z,
šiaurės polius pavirs gazolino Bus Karžygiškai Palaidoti 
stotimi!

Iš kitos pusės, jeigu-Vaitkui 
pavyks nulėkti į Kauną, nieko 
naujo aviacijos srityje nebus 
atidengta. Tai bus tik dar vie
nas sėkmingas perlėkimas per 
Atlantiką.

Mano supratimu, labai gerai 
padarė ALDLD 1.0-to Apskričio 
valdyba. Ji nutarė rengtis prie 
pasitikimo Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Delegacijos iš Kau
no kongreso. Valdyba nutarė 
maršrutą rengti draugui Abe- 
kui. Dešimtas Apskritys veikia 
Michigano valstijoje. Drg. Ma
žeika, kitas delegacijos narys, 
galės apvažiuoti su raportu ki
tose apielinkėse.

Nariai Įkalino dar 11 
Komunistų už Literatūrą
BREMEN. — Hitlerinin

kų teismas pasiuntė 1 iki 2 
metų ir 9 mėnesių į sunkių
jų darbų kalėjimą 11 komu
nistų už skleidimą slaptų 
laikraščių, lapelių ir knyge
lių tarp darbininkų. Tokios 
literatūros 
ziai vadina

ną na- 
išdavys-

vis labiau smunka.
Darbininkų ir

Vergija Japonijoj

MASKVA. — Raudona
jam Laivynui bedarant ap
sigynimo manevrus Baltijos 
mariose, vienas karo laivas 
prakirto giliau vandenyj 
buvusia po jūrinę valtį B-3, 
su kuria ir žuvo visi 55 jos 
jūrininkai. Ta valtis buvo 
užsilikus nuo caro laikų. Tai 
didžiausia nelaimė Sovietų 
laivyno istorijoj.> .

Žuvusiųjų kūnai bus išim
ti ir su pilna kariška pagar 
ba palaidoti Kronštadto sa 
loję. Sovietu vyriausybė Į 
duos po 10,000 rublių kiek
vienam šeimynos nariui 
kožno žuvusio jūrininko, 
apart reguliarės pensijos.

publika.
kalauja, tai tik, kad Italija 
tuo tarpu nepradėtų karo. 
Bet juk dar mėnuo praeis, 
kol pasibaigs nuolatinės liū
tys Ethiopijoj ir aplinkinė
se Italijos kolonijose. Todėl 
Mussoliniui prisieina mėnesį 
palaukti šiaip ar taip. Nes 
kol praeis tų lietų sezonas, 
jis vis vien negali pradėti 
plačių karo veiksmų.

Tana ežero plačiose apygar
dose Ethiopijoj.

Ežeras Tana yra vienas 
iš pačių svarbiausių Nilo 

i upės šaltinių; ir Anglija no- 
NEW YORK. — Liepos rėtų tą ežerą pati valdyti, 

menesį įsirašė į šalies armi-^es jeigu Tana tektų Itali
ją 501 jaunuolis vienoj tik,jai, tai kartais galėtų būt 
Whitehall rekrutavimo sto- iškirsta Anglijai šposas, 
tyj, tai yra, daugiau negu nukreipiant to ežero vande- 
bet kada ramiais laikais toj nis nuo Nilo. O tas baisiai 

pakenktų žemdirbystei, ypač 
Embassy žinių teatre ke- bovelnos auginimui Aigipte, 

lios dienos atgal buvo ro- kurį valdo Anglijos impe- 
doma paveikslai dabar sto- Halistai.
jančių armijon su klausi- _ _ _
mais, kodėl tie jaunuoliai ^t°ja uz Pa
eina kareiviaut. Visi atsa- C1OS Tautų Lygos Taiybos 
kė, jog' niekur negali gaut bpiendimą
darbo. Tautų Lygos Tarybos pir-

Pagal prezidento Roose- .mininkas Maksim Litvinov 
velto programą ir šalies sako, kad pati Taryba turi 
kongreso nutarimą, Ameri- teisę spręst visą kivirčą tarp 
kos armija yra didinama Italijos ir Ethiopijos^ Angli

jos atstovas A. Eden su 
tuom - taipgi neva sutiktų. 
Bet tam priešinasi Italijos 
'atstovų >galva baronas Aloi- 
si. Italijos atstovybė reika
lauja visą klausimą sugrą- 

susi
darančiai iš dviejų Ethiopi
jos ir tiek pat Italijos at-

Valstiečių -ažai įtakos darbo unijose. BADAS JAUNUOLIUS
Airių komunistai platina iip ti t wr m i

.. bendrą frontą su respubli- VEJA I KARIUOMENE1.
Du trečdaliai Japonijos ponais, darbininkais ir vals- •- *-------- 1

Airių komunistai platina

darbininkų,, dirbančių stam
biose pramonėse, tegauna 
tik iki 29 centų algos per 
dieną. Tuo tarpu kapitalis
tų lobiai sparčiai auga. O 
ginklų ir amunicijos fabri
kantų pelnai net trigubai 
padidėjo per kelis paskuti
nius metus.

Du trečdaliai Japonijos

Tokio. — Japonijos val
džia uždraudė tris ameriko
nų parašytas knygas “Toli
mųjų Rytų Frontas,” “Japo
nijos Krizis” ir “Kumštis 
po Japonijos Maska.”

tiečiais kovai už savo šalies 
paliuosavimą nuo Anglijos 
imperialistų.
(Rytoj bus kitų Kom. Parti

jų raportų.)

Illinojuj ir kitose vidur- 
vakarinėse valstijose nuo 
karščių šiomis dienomis mi
rė 100 žmonių.

Gręsia Darbininkų ir Smulkių Biznierių
Sukilimai Prieš Badą Vokietijoje

BERLYNAS. — Hitleris 
bijo žmonių sukilimo prieš 
maisto brangumą. Per pas
kutinius 6 mėnesius valgių 
kainos Vokietijoj pakilo. 40 
riuošimčių. ' ‘

Associated Press’os pra
nešimais, sukilti gali ne vien 
darbininkai,
smulkieji verteiviai, ir ma- kovos prieš pragaištingą fa-

suprantama, jog tuo tikslu 
sumobilizuota ir visi ištiki->dar 46;250 kareivių. 
mieji smogikų pulkai.

P a s m a r k i n tas teroras 
prieš žydus,^katalikus ir ex- 
kareivius yra varomas tuo 
tikslu, kad nukreipt gyven- Filipinų salose, tapo nuteis-

Filipinų Sukilimo Vadovė 
Liko Skaudžiai Nuteista

SANTA CRUZ mieste

Sprendimą
Tautų Lygos Tarybos pir-

Stambi Mainieriu Auka 
Laivastačiy Streikui

CAMDEN, N. J.—Jungtį- 
nė Mainierių Unija atsiuntė 
$2,500 auką laivastačiams,s 
streikuojantiems prieš N.Y. 
Shipbuilding K o r p oraciją. 
Industrinė Marininkų ir' 
Laivastačių Unija už 
tuos pinigus įtaisys maitini-’ 
mo punktą streikieriams.

Liepos 31 d. 3,000 streikie- 
rių pikietavo laivastatyklas.

bet sykiu ir įtojų domę nuo alkio ir nuo ta 4 iki 10 metų kalėjimo žint ’atgal komisijai, 
l • • • • ' i  • y  • y . , /» n _ i__ j _ ai i  ei_________1 rla varini a i i a dvieili T<

Addis Ababa--“Nauja Gėlė”
Ethiopijos sostą mieštis 

Addis Ababa turi gražų 
vardą, kuris vietinių gyven
tojų kalboje reiškia “nauja 
gėlė,” sako Dr. M. A. Howe,

smulkieji verteiviai, ir ma- kovos prieš pragaištingą fa- Saluda Algabre, “generole” 
žieji namų savininkai, tame.šistų viešpatavimą. Hitleri- filipinų valstiečių ir darbi- 
skaičiuje dalis pačių nazių. ninkai, mat, stengiasi mo-įninku sakdalistų sukilimo stovų.

Bijodama minių sukilimų, nyti žmones, būk už Vokie-'prieš nepakeliamus mokes-' Bet tos komisijos derybas j New Yorko Botanikos Dar- 
todel, Hitlerio valdžia sumo-1tijos vargus esą kalti žydai, ,čius ir prieš Amerikos im- Scheveningene, Holandijoj, žo naujasis direktorius. Ad- 
bilizavo visą policiją ir įsa-[katalikai ir nepaklusnūs ex-jperializmą apskritai. To su- suardė Mūssolinio atstovai, dis Ababa yra pilnas gražių 
kė, kad būtų gatava pasitik- į kareiviai, kuriuos naziai ap- .kilimo mūšiuose gegužės 2 trejetas savaičių atgal. 9 jie medžių ir gėlių, tik iš kultū- 
ti bet kokius įvykius. Yra .šaukia “šalies priešais.” Id. š.m. žuvo 52 asmenys. suardė jas todėl, kad Ethi-|ros atžvilgio atsilikęs.

Visi New Yorko ir apielinkiu darbininkai, rytoj urmu traukite į demonstraciją prieš karą ir fašizmą, už Ethiopijos ir Sov 
iety Sąjungos apgynimą! Už darbininką pilietinių laisviy išlaikymą, už bedarbių ir dirbančiųjų socialę apdraudąl- |
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Komodaitės Kalba Teisme

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year------------------ $5.5$
Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year------------Š7.50
Canada and Brazil, per year______$5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. ¥., six months______$4.00
Foreign countries, six months______$4.09

1 Canada and Brazil, six months------$3.00

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

of March 3, 1879

Kursto!
Nepaprastas sąjūdis pasireiškė Ameri

kos buržuazijoj delei Komunistų Interna
cionalo Kongreso ir komunizmo plėtimo
si visam pasaulyj. Kaip;greit buržuazi
ja (ypatingai reakcinė josios .dalis) pa? 
keitė savo frontą! i; - , - >1

Iki šiol buržuazijos (ir renegatų troc- 
kistų) argumentas pridš Komunistų In
ternacionalą buvo tas: Komunistų Inter
nacionalas, girdi, jau išsižadėjo pasauli
nės revoliucijos; Stalino vadovybė jį pri
vedė prie to, kad visi pasaulio komunistai 
tapo įkinkyti į Sovietų Sąjungos vežimo 
jienas; Sovietų Sąjunga, gi, patapo na
cionalistinė ir imperialistinė, etc., etc.

Net pačioj pradžioj Septinto Kongre
so NewYorko kapitalistų spauda kartojo, 
būk Komunistų Internacionalas jau anu
liavo savo seną poziciją klausime proleta
rinės revoliucijos. Girdi, jis bendradar
biaus su buržuazija ir liberalais gynime 
demokratijos, pamiršdamas tokį dalyką, 

| kai revoliucija.
Bet štai prasideda Kongrese platesnės 

diskusijos. Kalba vienos šalies atstovai, 
antros, trečios ir ketvirtos. Visi atiden
gia komunistinių partijų augimą nariais 
ir įtaka darbo žmonių masėse. Visur pa
rodo gyvais pavyzdžiais komunistų moks- 

. lo prigijimą darbininkuos. Visur paro- 
" doma nepaprastas pakrypimas darbiniu- .

kuos į kairę. Fašistinėse šalyse, iš ki
tos pusės, parodoma komunistų įsigalėji- 

j mas fašistinėse masinėse organizacijose, 
į kurias fašistai priverčia darbininkus 

/Stoti.
Viską sudėjus, pasirodo, kad komunis-

- tai niekuomet nedarė ir nežada daryti jo
kios revoliucijos išsižadėjimo, jokio pa
matinio savp (Markso-Engelso-Lenino- 
Stalino) mokslo dėsnių pakeitimo. Komu-

C, nistų Internacionalo tikslas tas pats: or
ganizuoti išnaudojamąsias darbo žmonių

■ mases kovai prieš išnaudotojus, už page- 
į rjnimą darbo žmonių gerbūvio; organi- 
8 zuoti pavergtąsias tautas kovai už savo 

laisvę iš imperialistinių grobikų; organi- 
\ zuoti, šviesti ir vadovauti darbo žmonių 

mases jų kovose už nuvertimą išnaudoto
jų sistemos ir įkūrimą Sovietų galios. ,

Kį Štai kodėl dabar Amerikos buržuazinė 
? spauda pradėjo vėl piestu stoti prieš Ko- 
' munistų Internacionalą ir Sovietų Są- 
”jungą! Štai, iš kur tos kalbos apie nu-

< traukimą diplomatinių ryšių tarpe So- 
vietų Sąjungos ir USA!

Bet tas dalykų padėties nepakeis! 
^Amerikos išnaudotojai gali matyti, kad

< žiauriausi Hitlerio niekšiškų gaujų 
’ipuolimai nesulaiko komunistinio judėji
mo! Nesulaikys jo ir Amerikoje, nepai- 

rsant, kaip daug kas to trokštų!
■

■

r/- Kame Gi Tas Skirtumas?
b . Nesenai Chicagos kuniginės organiza- 
; cijos pastatė Dariui ir Girėnui pamink
lą Chicagoje (Marquette parke). Kadan-

J gi kunigai tūrėjo monopolį to paminklo 
y Matyme, tai jie, žinoma, monopolizavo ir 
jo pašventinimą. “Naujienos” šitaip ap- 

<rašo tą įvykį:
Šventinant Dariaus-Girėno paminklą Mar- 

į- quette parke pereitą sekmadienį, tų ceremo
nijų vedėjai padarė iš jų grynai bažnytines 
apeigas. Vyskupas Matulionis atliko svar
biausią rolę. Jam asistavo būrys kunigų su ' 

i kryžiais ant krūtinių. O politikieriai airiš- 
L ki ir lietuviški, bučiavo priklaupdami vys- 
EAiupui rankas.

Bet visus pralenkė vienas oratorius, ku
ris ne tik pabučiavo vyskupui į ranką, bet ir 

ČJteikė jam popiežiaus vėliavą. Chicagos 
miesto valdininkui jisai įteikė Jungtinių 
Valstijų vėliavą, konsului Kalvaičiui—Lie
tuvos vėliavą, o vyskupui—popiežiaus vėlia
vą. Vadinami, tris valdžias sujungė į daik- 

^■tą« ■'<!.-
Įsikarščiavęs šimutis šaukė visa gerklę,

■I

A

į' 

u'

Be abejojimo, tai nėra perdėti nuoti- 
kiai. Mes išanksto žinojome, kad to pa
minklo statymas yra tikslu ne kad pa
gerbti Darių-Girėną, kuriuos lietuviška 
buržuazija ir kunigija padėjo nužudyti, 
bet kad sustiprinus kunigų kromelį, 
kunigų- biznį. Ar jiems pavyko? Kaip 
šis aprašymas rodo, tai- taip, pavyko. Pa
vyko labai puikiai, kadangi net laisvama
nius, “Naujienų” vienminčius, vyskupas 
Matulionis (buvęs Lenkijos valdžios šni
pas Soviptų Sąjungoj ir paskui dėlto pa
kliuvęs į kalėjimą) privertė klauptis ir 
bučiuoti jam rankas! < , .. . '

s Bet kaip gi su “Naujienų” bizniu, kurį 
dabar joą daro?. Kaip gi sų “antruoju 
lėkimu?” “Naujiehos” nepasako. Argi 
čia ne tokis pat gešėftas (tūlaiš atžvil
giais dar šlykštesnis), kaip tas Dariaus 
ir Girėno paminklo atidarymas? Skirtu
mas tik tame, kad čionai Grigaite neban
dys priversti ką nors jam rankas bučiuo
ti (nors tai galimas daiktas),bet bando ir 
bandys sustiprinti fašistinį sentimentą 
Lietuvoj ir čionai. Podraug iš to visko 
organizatoriams lieka geri pelnai.

Tas skelbimas, būk antruoju skridimu 
Grigaitis “pakels mokslą” yra humbu- 
gas, niekas daugiau, ir tik žmonės, kurie 
nepažįsta Grigaičio ir jo triksų, gali to
kiems humbugams tikėti.

Esminiai skirtumo tarpe to, kas dėjosi 
Marquette parke ir to, kas dedasi ant 
kampo Halsted ir 18-tos gatvių nėra jo
kio. Vienur iš skridimo daro biznį kuni
gai, kitur—“mokslinio socializmo žino
vai,” kuriems 27-ri metai ėmė gauti ko
kis ten “aukšto mokslo” diplomas.

Žvalgybininkas-Konsulas Apleido 
Braziliją

“Mūsų Žodis” praneša, kad Smetonos 
konsulas Mačiulis, kuris podraug ėjo pa
reigas ir žvalgybininko (tarnavusio Kau
no ir Brazilijos išnaudotojams), negalė
damas pakęsti tų protestų, kuriuos Bra
zilijos lietuviai darbininkai darė prieš jį, 
apleido Braziliją, išnešdamas kudašių. 
Jis ten buvo šešis metus, per kuriuos pri
darė užtenkamai žalos darbininkų judėji
mui. Išvykdamas, rašo “Mūsų Žodis,”

Mačiulis, išvažiuodamas į Lietuvą, suren
gė pats sau tiek išleistuvių, Riek tik kur bu
vo galima, kad pasirodyti Smetonai, jog jis 
čia kolonijoj buvo mylimas ir jį lietuviai iš
leisdami apgailestauja. . Bet, nežiūrint kiek 
Mačiulio penimi “inteligentai” prakaitavo 
po- visus bairus per mėnesį laiko, išleistuvės 
atsibuvo daugiau negu mizernos ir juokin
gos .. .

Išsinėšinant Mačiuliui iš salės, fašistėliai 
užtraukė himną, bet ten buvo tokių, kurie 
kruvinų fašistų himno giedot nė klausyt jo 
nenorėjo ir ėjo iš salės laukan. Ant pirmo
jo, kuris pasijudino išeiti, ex-kapitonas plė
šikas Majus šoko kirsti jam su lazda, bet ki
ti fašistėliai Majų sulaikė. Visgi drąsus 
Majus!.. .

Dar išleistuves Mačiulis susirengė Vila 
Anastazijos mokykloj ir pagaliaus 24 d. iš 

( Luiz stoties išvažiavo į Šautus. Iki pasku
tinių dienų nieks negalėjo sužinoti, iš ku
rios stoties Mačiulis ims traukinį. “Lietu
vis” pagret per 4 Nr. skelbė stoty j atsisvei
kinimo datą ir būsiančias ten ceremonijas, 
bet stoties vardas buvo tiksliai nuslepia
mas. Mat niekšas bijojo, kad kartais ne
ateitų “atsisveikinti” tie, kurie buvo jo per 
6 metus terorizuojami.

Nuskambėjo per Visą Pasaulį
Garbingas priešfašistiniai nusistačiu

sių darbo žmonių žygis savaitė laiko at
gal laive Bremen (New Yorke) paskli
do po visą pasaulį. Pareiškimui savo 
protesto, New Yorko darbininkai sudras
kė svastiką, parodydami, jog jie netole
ruos to teroro, kokis dabar verda Vokie
tijoj prieš žydus, katalikus ir revoliuci
nius darbininkus, daugiausia, žinoma, ko
munistus.

Kiek tiek progresyviškesni žmonės vi
sur tą didvyrišką New Yorko demonst
rantų darbą užgiria šimtu nuošimčių. 
Tiktai reakcininkai keikia ir niekina pro
testuotojus, mesdami viską ant komunis
tų.

Hitleris pradėjo rėkti. Vokietijos fa
šistų spauda nesuranda žodžių to įvykio 
apibjauriojimui. Hitlerinė valdžia, beje, 
prisiuntė savo protestą Jungtinių Vals-

(Amerikos Revoliucinei 
Spaudai)

Mane kaltina priklausant 
komunistų Raudonosios Pa- 
gelbos organizacijai, kurios 
tikslas man esąs labai gerai

neteikiant jokių faktų, tiki 
tvirtinti, ir plačiau įrodyki
te, kad tvirtinimai neteisiu-

Prokuroras, neturėda

ŠYPSENOS
ipas jos kvartirantę G. Gar-Į S1- . . .
donaitę. Daleiskim, aš atei>af ^aktTU-’ gabias! antro

r 1 • mornnn .Iiq Qnkn ksn ria v-metodo. Jis sako, kad daly
vavau tokiame posėdyj.davau. Čia reikia išsiaiškin

ti iš ko sprendžiama, kad Kaip aš galiu įrodyti, kad 
Gardonaitė komunistė. Visa nedalyvavau? Jeigu proku- 
ibyla to neišaiškina. Gal tik roras nurodytų, kada ir kur

žinomas: ginkluotu sukilimu i- t kaj jį sėdėjo tris mė- įvyko tas posėdis, aš be abe- 
nnvprsfi PQfimnn T.ipfnvni . _ . i..... 4-..~mi versti esamoji Lietuvoj 
tvarka ir valdžia. Ne iš ne
supratimo prokuratūra nes
kyrė ir dabar prokuroras ne-' 
skiria Raudonosios Pagel-; 
bos nuo Komunistų Parti- Į 
jos. Jie neteisingai tvirtina, 
kad Raudonoji Pagelba yra 
partijinė organizacija L, 
remdamiesi ta netiesa, rei
kalauja man ilgų sunkių Meškupienės vyras.. Meš-
darbų kalėjimo metų. Ta-į kūpąs manęs nepažįsta, Ra
čiaus pačiame kaltinamąja-'ko, niekuomet manęs pas 
me akte> yra suteikta me-'juos' nematęš. Buvo pada- 
džiaga, kuri įrodo, kad R. | ryta akistata su viena buvu- 
P. uždaviniai yra kitoki. O šia Gardonaitės šeimininke, 
kaltinamajame akte yra nebeatsimenu kelintame by- 
svarbiausios citatos iš pri- los lape, bet galima surasti, 
metamos man R. P. ir C. K. Toji šeimininkė patvirtino, 
cirkuliarinio laiško. Ikad niekuomet aš pas ją ne-

!su buvusi. Tai tik Mešku- 
pienei teko toji laimė—ma
tyti mane atlankant Gardo- 
naitę,—kad galėtų liudyti ? 
Iš to darosi aišku, kad visi 
tų “liudininkų” parodymai 
neteisingi. Bet kodėl jos ei
na prieš mane liudyti, kokį 
tikslą turėdamos? Aš įtariu,

nesiūs kalėjime? Jeigu mes 
tyliai kalbėdavomės, tai ži- 
inoma, 1
į kalbasi apie asmeniškus rei
kalus. Sakau, tai gali būti. 
O tikrumoje aš tokios Gar- 

? donaitės nepažįstų, niękuo- 
^V|met pas ją nesu buvusi. Štai 

faktai:.

Galima gaudyti žuvis, | 
virtas nunešti politkali
niams; nevirtas jų šeimy
noms. Reikia raginti, kadi 
darbo žmonės ne tik patys 
mokėtų, bet ir rinktų aukas 
—pinigus ir drabužius bal
tojo teroro aukoms.”

jo nurodyčiau, kur tuo me
tu buvau. Bet aišku, jeigu

kad žmones tyliai kaltintojas, neduoda jokių

Kaip tai dar toli nuo vai- fcad jos bendradarbiauja su 
džios ir tvarkos nuvertimo! policija. Kaipo įrodymui,

Toliau, iš atsišaukimo,!imu policijos elgesį su jo- 
apie kurį tik ką kalbėjot,'mis. Man esant I nuovadoj, 
beabejo, išėmėt aštriausias 
vietas:

“Nauja žvalgybos provo-jkui jis. joms tarė: 
kacija! Gelbėkime Šochotą tėš, mamytės.” O su manim 
ir Komodaitę!”

jos apie pusvalandį šnibž
dėjosi su policininku ir pas- 

“Sėski-

visai netaip buvo elgiamasi.
Tame atsišaukime ragi- Tas pats policininkas už va- 

nama paliuosuoti Šochotą ir landėlės priėjo prie manęs 
Komodaitę.

Taigi, negalėjote jame . .
rasti nė vieno obalsio, ku-^3 n01s kalba, 
riuo būtų šaukiama nuvers
ti esamoji tvarka ir valdžia, nesudarė anksčiau man by- 
Ką tas įrodo? Tas įrodo,'los, jeigu žino jau nuo 1930 
kad R. P. nėra K. P., kad metų mane esant komunis- 
R. P. tikslas yra šelpti poli
tinius kalinius ir jų šeimy
nas, o ne ginkluotu sukili
mu nuversti esamoji tvarka 
ir valdžia.

Mane kaltina, būk aš pri
klausau R. P. organizacijai. 
Tuo tai įrodoma? Pirmiau
sia, slaptos policijos valdi
ninko Ženausko paruošta 
man nelegalės literatūros 
porcija ir slaptosios polici
jos “ekspertizos” papildy
mu. Apie tą falsifikaciją nė
ra ko kalbėti. Toliau prieš 
mane liudija visa liudininkų 
eilė. Kas jie tokie? Sušau
dyto provokatoriaus moti
na, sesuo, panelė ir slapto
sios policijos valdininkai. 
Apie posėdžius, įvykdavu- 
sius Šochoto pereinamajame 
kambaryje, jau kalbėjo ma
no gynėja, aišku, kad tai 
yra nesąmone. Dabar apie 
posėdį, įvykusį Viliampolėje 
—liudininkė nežino nei ka
da tai įvyko, nei kokioj gat
vėj, nei pas kokį žmogų ji 
dalyvavusi, o komunizmo 
nesuprantanti ir nežinanti 
apie ką aš keletą valandų 
kalbėjusi. Prieš metus pas 
tardytoją ji “suprato” (ak
te rašyta), kad kalbėjusi 
apie reikalą stoti į Kompar
tiją, platinti proklamacijas, 
peikusi Lietuvos valdžią. Ar 
tai nerodo, kad liudininkė 
meluoja?

Toliau, Meškupienė žino, 
kad aš esanti komunistė. Iš 
kur?—Mat,

ir pasiūlė ‘gal nori į snukį?’ 
Toks skirtingas elgimasis

Lašas, paklaustas, “kodėl

faktų—jis jų neturi, tai kal
tinimas yra nepagrįstas.

Aš manau, prokuroras ži
no, kad teismas negali rem
tis agentūrinėmis žiniomis. 
Valstybės gynėjas — oficia
lus veikiančių įstatymų gy
nėjas — pats apeina savo 
įstatymus ir prašo teismą 
nubausti mane iki 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
pasiremdamas tik agentūri-i, 
nėmis žiniomis. °’

Aš kartoju—prie R. P. 
organizacijos nepriklausau, 
jokiame posėdyj nedalyva
vau. Daugiau nieko nebetu
riu pasakyti.

te,” sako, negalėjo suimti, 
nes gyvenau neregistruota. 
Jis ima įrodymu, būk aš 
esanti komunistė tai, kad 
neturėjau buto. Bet mano 
gyvenimo tikrenybė duoda 
kitokių parodymų. Nuo 1929 
metų verčiaus pamokomis. 
Kada turėdavau darbą, tada 
turėdavau ir butą. Bet užei
davo ir taip, kad neturėda
vau pamokų ir tada man te
ko gyventi kaip ir visiems 
bedarbiams—teko valkiotis 
be buto, gyventi pas pažįs
tamus, vienur savaitę, "ki
tur dvi. Nejaugi galima ma
ne kalinti už nedarbą,? Jei
gu jau kaltinti, tai tik ne 
mane. •

Aš policijai nesakiusi, kur 
buvau. Aš nesakiau todėl, 
kad po mano arešto sužino
jau, ką reiškia turėti reika
lą su policija ir nenorėjau 
tiems žmonėms suteikti ne
malonumų. Taip pasielgtų 
kiekvienas doras žmogus. ■

Iš viso sakyto aišku, kad 
nėra jokių faktų, nurodan
čių mane priklausanti nele- 
galei organizacijai. Aišku, 
kaltinimas neturi pagrindo.

Antra—mane kaltina da
lyvavus posėdyj, kuriame 
buvę nutarta sušaudyti pro
vokatorių. AŠ ištikrųjųzne
galiu įrodyti, kad ^nedaly
vavau. Kodėl? Yra du meto-

A.L.D.L.D. REIKALAI

Pripratimas
Įšventinant dijakonus į 

popus, arkiriejus klausė: 
“Ar visi jūs tikite į stebuk
lus?”

Vienas iš jų atsiliepė, jog 
jis netiki. Nustebęs arkirie
jus sušuko: “Nori tapti ‘ba- 
tiuška,’ o į stebuklus netiki, 
ar tu proto netekai!?”

“Man stebuklo dar nieks 
neįrodė,” teisinosi dijako- 
nas.

“Padėkim:—tu nukristum 
nuo bokšto šios cerkvės ir 
išliktum gyvas, ar nebūtų 
tai štebūklas?”
į. “Ne.”
’ i ?‘O kaip tu tą, pavadin
tum?” : L

“Giliukiu. Prigulėtų nuo 
. o, kur nukrisčiau—į šieno 
kūgį, ar tam panašiai.”

“Hm,” sumurmėjo arki
riejus.
, “O jeigu antru kart nu
kristum nuo cerkvės bokšto 
ant akmenų ir neužsimuš- 
tum, ar nebūtų tai stebuk
las?” •

“Ne.”
“O kaip-gi tada tu tokį 

apsireiškimą pavadintum ?”
“Aplinkybėmis. —Prigulė

tų nuo pozicijos, kurioj kū
nas nukristų žemėn.”

“Hm, hm!” piktai sumur
mėjo arkiriejus. “Na, o jei
gu trečiu kart nukristum 
nuo to bokšto į akmenis, 
stačiai ant galvos, ir liktum 
gyvas, ar ir tada nebūtų 
stebuklas?”

“Visai ne!”
“Žingeidu, kaip gi tada 

pavadintum tokį neišpasa
kytai keistą nuotikį?” klau
sė paraudęs iš piktumo ar
kiriejus.

“Tada, ‘batiuška,’ jau bū
tų pripratimas,” aiškino di- 
jakonas.

“Tfu!” nusispjovęs arki
riejus sušuko: “Eik lau-

Pranešimas Visom Kuopom, 
Kurios Priklauso prie ALDLD

10 Apskričio

Liepos 20 dieną liko sekami 
draugai iš 52 kuopos išrinkti į 
10 Apskričio valdybą: J. Gu
gas. Pirmininkas; N. Astraus
kienė, Užrašų Raštininkė; J. 
K. Alvinas, Finansų Raštinin> 
kas; P. žemaitis, Iždininkas; 
J. Baronas, Sargybos Komite
tas.

Komitetas turėjo tuoj aus su
sirinkimą ir nutarė surengi 
maršrutą F. Abekui, kaip tik 
sugrįš iš Lietuvos nuo Kongre
so iš Kauno.

Mes atsišaukiame į kuopas, 
kurios priguli į 10 Apskritį, 
kad praneštumėt mums į sėp- 
tynias dienas, ar sutinkate su 
Apskričio valdybos nutarimu?
Atsišaukite šiuo antrašu : N. kan! Velnias iš tavęs bus, O 
Astrauskienė, 700 So. Liddes- ne popas!” 
dale Ave., Detroit, Mich.

f”

Surinko J. Šilingas.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

PLAUKAI SLENKA. KOJAS 
SKAUDA

Gal ir man duotumėt patari
mą per “Laisvę”. Man labai 
pradėjo slinkti nuo galvos 
plaukai. Aš esu 24 mętų. Aš 
mačiau “Laisvėj”, kad reikia 
tepti su aliejum, tai man nie
ko nereiškia.

Kitas dalykas, tai man pra
dėjo kojas skaudėti, labiausia 
kai aš dirbu, skauda musku
lus kojų. Daktaras man sakė, 
kad aš turiu daugiau miegoti.

. . ATSAKYMAS

Sakot, Jūsų plaukams alie
jus nieko negelbėjo. Sutinku. 
Ir niekas kitas vien tik plau
kams, paviršium 
nieko tokio, nepadarys, jei ne
dėsi tuo patim tarpu ir gero 
vidujinio pamato: gero maisto,.

neišvengiamas punktas. Var
tokite daugiausia žalių, nevir
tų, šviežių daržovių ir vaisių. 
Kai kurių galima ir konser
vuotų bei džiovintų, žinoma, 
reikia ir pieniškų, kiaušinių, 
žuvų, mėsos. Negyvo maisto— 
išvogtų, denatūruotų krakmo
lų—kuo mažiausia vartokite. 
Geras gamtinis maistas bus 
naųdon plaukams ir kojoms, 
ir kojas mažiau skaudės, ne- 
taip greit jos nuvargs.

Šukuokite galvą šepečiu ir 
gana stropiai. Vakarais, ant 
nakties, lengvai galvą vilgyki- 
te alyva arba ir žuvų aliejum. 
Ant rytojaus, kas rytas, nusi
mazgokite ir galvą suvilgykite 

i- - - borakso skiediniu: šaukštuką
Vartojant borakso į stiklą šilto vandens.

aš ateidavusi,nuversti, arba neigiamai— maistas. Vis tas pats amžinas,

tijų valdžiai. Vadinasi, tas viskas pasi
darė tarptautiniu skandalu.

Bet tokių skandalų Hitlerio valdžia ? 
privalo tikėtis visur, kur tik jos laivai 
pasirodys su Svastika. Tai visai natura-

rko darbininkams, pa- 
protesto balsą hitleri-

--------- ----- ------------ -------------- ----------- - . . V1UUJ1“1U feVlV IIIMIOKVF, 

dai, kuriais galima tvirtinti: statomosios medžiagos plau- 
arba teigiamai — suteikiant kams augti. Ir visų svarbiausis 
faktų, kuriuos būtų galima čia daiktas kaip tik ir yra

lūs reiškinys!
Garbė New Yorko 

reiškusiems savo ■ 
niam laive prieš baisųjį Hitlerio terorą 
Vokietijoj!

J

Darykite taip bent keletą mė
nesių. Vaikštinėkite be kepu
rės. Tegul saulė švitina gal
vos odą, nes ir tai padeda 
plaukams.

Poilsis, tiesa, Jums reikalin
gas, kad ir kojos pasilsėtų. 

‘Imkite dargi ir iodo tinktūros, 
po lašą kas pora-dienų. Ir taip 
gi Thyroid gland, l/į, gr., 100 
tablets, po vieną prieš valgį. 
Bus gerai kojėbi ir plaukams. 
Imkite dar ir mielių ir žuvų 
aliejaus.
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World Youth Situation 
Summed Up At C. I.

Hitler Excludes Lith.
And USSR. From Pact

• THOUSANDS OF NEWYORKERS TO
DEMONSTRATE AGAINST WAR

MOSCOW. — Speaking about the 
situation among the workingclass 
youth of the world, Comrade Andre 
of the Young Communist Interna
tional addressed the Communist In
ternational at its morning session 
Tuesday.

“Mass unemployment, mass des
titution, the lack of all possibility 
of development, the complete lack 
of rights have overtaken the youth 
of the world since the Sixth Congress 
in 1928,” declared Andre. “This si
tuation offers the sharpest contrast 
to the Soviet Union, where a tre
mendous material and cultural ad
vancement of the youth exists.

“There is now a fascist attack 
upon the youth,” the speaker stated.

“Fascism throws the youth out of 
the labor process, forces it to aban
don its native home, family and 
friends, and forces it into “labor 
service; fascism ‘ degrades and disen
franchises youth, attempts to trans
form it into an auxiliary police a- 
gainst the workers and incite it to j the way for withdrawing this offer 
imperialist

“A' third 
since 1928, 
now a strong urge for united front 
within the process of revolutioniza- 
tion in the Social-Democracy, find
ing its deepest expression among the 
Socialist youth, which strengthens 
the opposition to reactionary leaders.

“The struggles of the bourgeoisie

war.
change has taken place 
Andre showed. There is

for the youth is a fourth change. 
In some unions in the last few years 
the first decisive steps among the 
youth in mass work and the united 
front were seen, on which basis new 
unions with reat memberships have 
arisen. (France and Spain). There 
has been intensified ideological and 
other work, necessary for close 
united action in the unions^ The pre- 

(Continued on page two)

E. R. A. ADMINISTRATOR 
INTERVIEWED BY YOUTH

—By J. SACAL—
Worcester, Mass. —On July 26th a 

group of young people representing 
various youth organizations and clubs 
of this city, affiliated to the Youth 
Alliance interviewed Mr. Douglas of 
the ERA ad min st rat ion to inquire 
about what provisions are being 
made by - the Worcester County Of
fice to provide jobs for the maintain- 
ance of the 32,000 unemployed youth 
of this city.

Mr. Douglas was asked by one of 
the delegation what steps vzere taken 
to get the National Youth Adminis
tration Projects in this city and what 
are the chances for unemployed 
youth to get immediate relief. Mr. 
Douglas replied that nothing has 
been done about it from his office.

Facts were brought up during the 
discussion that the NYA paid $6 a 
month to high school students and 
$15 to college students. The delega
tion protested this low wage scale 
because, first, it is inadequate to 
maintain a decent American standard 
of living and, second, it would tench 
to lower the existing wages of those 
who are working.

The delegation reminded Mr. 
Douglas that the CCC administra
tion tends to break up homes by

(Continued on page two) \

NEW YORK. — In line with the demonstrations against 
that were held yesterday and are being held today, the

In his l^st speecn Hitler stated I 
that, with the exception of Lithuania, j war — — _____ „----- „
he is willing to sigtn peace pacts of ( Harlem branch of the American League Against War and Fas- 
non-aggression “with all our 
bors__ any European State
frontiers adjoin ours.”

This condiiton is deliberate:
eludes the USSR, which has no com
mon border with Germany. And the 
exclusion of Lithuania, which borders 
on both the USSR and Germany, 
now becomes obvious: Lithuania is 
to serve as the new Belgium in 
Eastern Europe.

Now the question arises, what has 
become of Hitler’s famous “compro
mise” offer, made at Stresą through 
Sir John Simon, of a multilateral 
pact, that is, involving a group of 
countries, of non-aggression in 
Eastern Europe, instead of a pact 
of mutual assistance? The answer 
is that in this speech Hitler prepares

neigh- | 
whose

it ex-

also. He says: “No less impossible 
than the undertaking of unlimited 
obligations to assist appears to us 
the signing, of pacts of non-aggres
sion, so long as this plan is not 
mostly precisely defined,” and pro-

(Continued on page two)

cism has planned a large demonstration in this city tomorrow.
This demonstration, as well as the others, will be a mighty 

protest against the ominously looming cloud of war that is ’ 
overhanging the workers tday.

CATHOLIC YOUTH HOLD 
SECRET MEETINGS IN GER

The tension between the Catholic 
population and the Nazi authorities 
is increasing steadily, especially on 
the Lower Rhine.

The terrorism exercised by the Na
zis only increases the resistance of 
the Catholics, who are now 
secret meetings which they 
longer permitted to organize

In the town of Eltern, the
lie youth organization held meetings 
secretly in a allar. The police heard 
of this, raided one of the meetings 
and made a number .of arrests.

Speaking to the youthĮ the 
appeal of the World Commit
tee Against War and Fas
cism declared, referring to 
the possibility of a new World 
war: “In such a conflagrati 
it is the great mass of 1 
youth which would be the first vic
tim of this massacre and |t 
great mass of young person:i, wo
men and ex-servicemen who i’ 
manifest their will for peace!.1

Tomorrow’s demonstration

ion. 
the

t th©

should

holding 
are no 
openly. 
Catho-

GERMANY BUILDS UP RESERVE CORPS

Determined that all is not going to be quiet on the western 
front, Adolf Hitler is building up the strength of the army’s re
serve corps. Thę upper picture s hows reserve soldiers getting
training in the cleaning of guns, while officers (lower) get in
structions in the handling of n ew machine guns.

was 
endorsed by Waldo McNutt, chair- 
man of th American Youth Congress. 
He stated: “We of 
Youth Congress look with a great 
deal of anxiety upon the enroach- 
ment of the fascist dictator Mussoli
ni into the territory of the inde
pendent Negro nation of Ethiopia. 
If war is declared against Ethiopia, 
it means another holocaust Such as 
the one which grew out of the Sara
jevo incident of 1914”. He cohcludedj 
by urging all organizations affiliated <• 
with the Youth Congress to observe

encanti

August 3rd as a day against war.
This gigantic parade will be a 

protest against Mussolini’s invasion 
of Ethiopia. In order to show their 
solidarity with the demonstrators, 
shop keepers in Harlem have agreed 
to shut down for a half hour while 
the parade passes. All youth opposed 
to war rally your forces in a mighty 
show of protest!

CHICAGO MAKES PLANS 
FOR TRAINING SCHOOL

__ By I. POZER—
CHICAGO, Ill. — A Second an-* 

nual LDS Mid West Youth Leader
ship Training School, commencing- 
August 26 and lasting for 2 weeks»?; 
was announced here by the 
Mid-West Youth Committee. ■

An official appeal addressed to all; 
LDS Youth Branches, LDS Youth 
Clubs and LDS adult branches hav
ing youth members throughout the ; 
middle western states, was issu 
urging the aforementioned organi
zations to immediately select; s - 
dents and inform the committee in 
cha ge, addressing to LDS School 
Comm’ 6836 So. Racine Ave, Chi- 
CaTheILDS School Comm, has also 
agreed- to admit youth not included 
•n the above mentioned groups who,, 
neverthless, are eager to learn more. 
about the labor movement.

The tuition fee, it was learned,, 
will be in the neighborhood of fiv^ 
(depression) dollars. Fee cove 
food and lodging expenses <luring 
the two week stay. A clause per 
mittins attendance of students Who£ 
organizations are financially unable 
to bear the expense of sending a 
students is also includedaP"' 
peal. Thus an equal opportunity to 
both unemployed as well as

(Continued on page two)
em-
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ANTI FASCIST PRISONERS SMUGGLE

elected

our

school is particularly planned

INTERVIEWED BY YOUTH 
E.R.A. ADMINISTRATOR

CHICAGO MAKES PLANS 
FOR TRAINING SCHOOL

hand 
best 

their 
anti- 
their

They were 
Of the an-^ 

prisoners,

not so long 
i Committee

WORLD YOUTH SITUATION 
SUMMED UP AT C. I.

big shots” (Tevy-

Lithuanians'— 
traditions of 

who

CHIPS
By JOHNNIE

EDITOR’S NOTE: The following ap
peal is made to the Lithuanian-Ame
rican workers in connection with the 
present day situation in Lithuania. 
It was written by anti-fascist prison
ers in Lithuania and smuggled out of 
prison. It is signed by eighty such 
prisoners.

the masses grows 
among the people 

;. The

^cles of the fascists, have elections 
r the congress and will make the 
Mhgress a gigantic anti-fascist de- 
[onstration, a court thru which the 
Uth of ttye’ conditions in Lithuania 
ill be heard, about the starvation 
FOgram of Smetona, about the ter- 

and military dictatorship, about
K policy of the government which 
BMįįr the people toward Poland and

The Committee of Action for Lith
uanians is carrying on the fight for 
freedom under much more difficult 
circumstances than there were under 
the Czar. The American-Lithuanian 
committee and the whole Congress of 
Lithuanians of America are doing 
their best to help those heroic anti 
fascist workers now fighting a life 
and death battle against Smetona. 
Many of them, 550, according to lat
est figures, are rotting in his dun
geons, but the fight goes on, with 
even more vigor! The Czar of Rus
sia did not stop the fight of the 
Lithuanian people for liberty. He 

(Continued on page four)

(Continued from page one)
sending young people away from 
their families to work for a dollar a 
day. This low pay does not even go 
to support the individual, but goes 
to support the family who are taken 
off relief.

The women get no light sentences. 
In Kaunas, there are 21 women serv
ing sentences which total 163.5 years 
in the prison of hard labor. This 
comes out on the average of 7 years 
and nine months. They have already 
served 60 years of the sentences—on 
the average of 2 years and ten 
months.

(Continued from page one) 
conditions for an anti-fascist league 
of the Young Communist Interna
tional and the Socialist youth have 
been created. Broad associations of 
the youth have been founded in 
France, in the United States and 
elsewhere, prbviding a school of the 
richest experience in mass work.

“Advanced tasks are before the 
Young Communist International,” 
summed up Comrade Andre.

“A fundamental turn is not only 
necessary in the policy toward the 
masses but also on the internal life 
of the unions ^nd in organizational 
work. We must change the type of 
the Communist youth orangization 
for the Communist training of the 
masses. The solution is only through 
the direct leadership of the Commu
nist Parties!”

REAL 
on the 

revolutionists

of the well liked tortures 
■taken from the czar’s

In the hard labor prison of Kau
nas, without counting the forts and 
Palemonas ( where the hard r labor 
is carried out manufacturing of peąt) 
(evidently from garbage—Editor) 
there were 86. men on June 1st. 66 
of them were sentenced in the first 
instance to 576 years at hard labor. 
The average sentence given for dis
tributing a communist leaflet or of 
reading one or for “belonging to the 
Communist Party”, as “proven” by 
the lying testimonies of the secret 
police, for calling workers to strike 
etc., is eight years and eight months! 
They have already each served on 
the average of three years, a total 
of 200 years! All of the anti-fascist 
revolutionary prisoners were arrested 
218 times' and 43% of them were 
tortured and beaten. The beatings and 
tortures when arrested are part of 
the system and therefore we are not 
taking that into consideration.

When asked how jobs cbuld be 
obtained for the 32,000 unemployed 
youth of this $ty, Mr, Douglas sta
ted that pressure must be brought 
to bear on the administration to 
bring about speedy action to. provide 
such jobs.

Mr. Douglas concluded the inter
view by promising the delegation he 
would give the youth of Worcester 
his .cooperation in developing and 
pushing a plan to get a public, work 
project for the. youth of Worcester.

ductless 
since 
as to 
pan- 

duct-

THE DUCTLESS GLANDS
I’m sure that at one time or other, 

most of us have attended the side
shows of a circus and watched the 
many freaks, and felt yery sorry 
for their afflictions. We’ve often 
wondered how it could happen that 
children of normal parents could be 
so unlike their parents and the rest 
of us. When we’re through discuss
ing the endocrine or ‘ductless* glands 
as they are commonly called, we will 
understand why these people deve
loped in their peculiar way. We’ll 
say to ourselves, “thank my lucky 
stars (or better still my parents) 
that my ductless glAnds functioned 
and are functioning properly”. Or 
who knows we may . have been one of 
the freaks, too.

Since the first days of gland graft
ing, when it was played up in all 
the tabloids and yellow newspapers, 
the popular mind has thought and 
talked of ‘glands’. What glands, 
what they were, what they really 
meant, one didn’t know.. We read 
about monkey glands changing an 
old man into a young vivacious per
son. We knew about the tonsil as a 
glhnd, etc. But after a while, the 
papers stopped writing about- glands 
and we forgot about them.

Recently, due -to the increased in
terest of science and 
glands, particularly 
glands, we began to 
ductless glands. The 
are 
that have no tube to drain their se
cretion. The human body has hun
dreds of various glandą, 'which help 
carry on the vital fuctions.: Most 
of them such as the digestive glands, 
pour their secretions into a tube or 
duct which leads to the place where 
the sercetion is used. In the case 
of the sweat glands the duct leads 
to the surface of the skin* from 
which the perspiration evaporates.

The exact number 
glands is not definitely known 
there is a difference of opinion 
whether the liver, spleen and 
creas are to be considered as 
less glands or not. There is a great 
deal that is still a mystery about 
the ductless glands. The most recent 
developments have been in studying 
the interrelationships among the 
glands.

One of the endocrine glands is the 
Pineal which is situated in the center 
of the cranial vault. The active 
principle, that is the substance se
creted, by the pineal gland and its 
function is as yet unknown. If the 

(Continued on page four)

SCIENCE
---- By X-Ray------

“What chances are there for the 
unemployed youth to get work on 
the ERA” was another question 
asked Mr. Douglas, and he replied, 
“Everyone has the privilege of re
gistering but there are no chances 
for the youth to get jobs.” He also 
stated that up to now the Washing
ton Administration has made no 
provisions for jobs on the ERA for 
unattached youth. Mr. Douglas added 
that their only outlook was to shift 
for themselves. . -

Nazi Germany, which is inevitably 
leading to a new occupation of Lith- 
uahia, and about the white terror’ 
now raging in Lithuania.

In the field of terror, surely the 
Lithuanian fascists can well be proud 
when theii’ achievements are placed 
in the hall of slime-world fascists.

We shall publish in the Vilnis and 
Laisve a series of articles where we 
will more fully picture the unharnes
sed domination of the secret police 
(žvalgyba), about the comedy of Li
thuanian court trials, about the hor
ror in the prisons and about the sea 
of lies, tortures, and murders with 
which the ruling class tries to 
lengthen its days of power.

medięine in ire 
the . endocrine 

hear about the 
ductless glands 

their name implies, glands

The “Naujienos” Chicago “social
ist” daily Lithuanian paper has en
dorsed the Hitler war plans, at a 
time when Hitler is making new pre
parations to attack USSR. Of course 
it was “only in the English Section”, 
but never the' less, Dr. Peters’ ar
ticle was not criticised anywhere, and 
he still continues to write!

The “Naujienos” also claims to be 
pro-Lithuanian — for everything 
that is good in Lithuania.

Well, at a time when Hitler has 
his eyes on “Russia and her»border 
sates” and is openly threatening Lith
uania with war, then fox’ a Lithuan
ian paper to praise the foreign policy 
of Nazidom is whatever you may 
call it. Too bad that Hitler did not 
have a copy, or perhaps he is a re
gular subscriber to the “Naujienas,” 
and of course the “Naujienos” “must 
give the readers what they want.”

and experienced leaders 
labor organizations will 
in subjects related to 
organizational work and acti-

(Continued from page one) 
ployed youth is granted.

The committe assured that leading 
members of the LDS youth and adult 
orgs„ 
other 
struct 
youth 
vities.

The 
to give assistance to youth, and their 
organizations in smailei’ towns and 
cities ip Illinois, Wisconsin, Michi
gan and Indiana, it was pointed out 
by the committee.

Hitler Excludes Lith. and
USSR Pact

(Continued from page one) 
ceeds to his attacks, already re-, 
ferred to, on the USSR for tolerat
ing the existence of the Communist 
International and1 thus allegedy “in
terfering” in German affairs.

It is clear that on this, plea, Hitler 
can and will block any non-aggres- 
sion obligations towards the Soviet 
Union.

Speaking of Lithuania, the only 
ones in America which are pursuing 
a decent line to better things there, 
are those organizations which had 
elected delegates to the. Lithuanian 
Congress in Cleveland 
ago and, have 
of Action.

Here are the 
those carrying 
those brave 
fought for freedom under the Czar. 
Vincas Kapsukas, who later became 
a Communist was one of these 
fighters and served many a month 
in the Czar’s dungeons. In fact that 
was one of the chief reasons which 
lead to his death at a fairly young
age.

While looking for decent living 
fc conditions, many of you left the 
; czarist Russia, others left the inde

pendent Lithuania. Lithuanian’s ca
pitalists, landlords and barons, with 

” the help of the German militarists’ 
B sword drowned the newly born So- 
> Viet government in blood. They were 

able to make a fatherland for 
; the Lithuanian people after that. 

Thousands of pool’ and middle class 
‘ peasants, workers of the cities and 
; farms, were forced to leave that 

^fatherland” and suffer in the mines 
Stockyards and factories of the Uni

fied States, and others to slave in the 
s ranches and haciendas of Argentina 

and Brazil.
Some of you, during the time of 

pg^prosperity” have hammered toge- 
thęr a few pennies and returned to 

*•" your country. You found still more 
-į goffering and poverty, greater ex- 

ploitation of the workers and peas- 
& ants than when you "left it. The Li- 

■ *Thuanian peasants are in debt now 
^i fpur times more than the whole fi- 
B pančiai turnover in Lithuania. And 

even aside from these debts, the rob- 
?' bery of the landlords and barons 
ujxave made auctioning of small land- 
' owners to take on a mass character. 

, The number of unemployed is con
tinually growing, and the real wages 
Of the workers are much lower* than 

■that under the czar. The terror and 
{oppression has grown ten times in 
{..Size! Many villages and parishes 

which never saw a policeman (starž- 
ninkas) before the world war, now 

|have police precincts and detective 
if bureaus, not speaking of the govern- 
Į. merit-hired spies and stool pigeons.

There is no money for unemployed, 
’ for public schools, but millions are 

spent each year for police and pri- 
fions and for graft of various fas- 

gsfelst “fatherland’s 
giries šulų).
į J The poverty of 

continuously and 
there is the widest discontent, 
fascist government is powerless to 

į solve even some of the social contra
il dictions; is powerless to help the 
.{living standard of the urban or the 
‘„rural population. In place of bread 

;<and work, it gives them policeman’s 
||-'.whips, tear gas and patriotic bluffs, 

as was the case with the Darius-Gi- 
y jrenas affair. Now the Smetona go- 

’ vernment is planning a new show on 
large scale: the World Congress of

K’’Lithuanians.
»'■ ■■ With this congress, the fascist go- 
s. ,Vernment wants to demonstrate the 
fS*unity” of the Lithuanian nation, to 
|turn the interest of the Lithuanian 
sĮpeople from their real problems fac- 
p ing them within their country, to 
;<strengthen their patriotic madness 
| and to strengthen their ties with the 
'.exploiters of Lithuanians abroad.

' ■'They come to the aid of the capi- 
, tali st class and bourgeois across the 

“ JBea not only with theii’ repressive 
'apparatus (as it is known that Li- 

'/.tnuanian consuls abroad work 
^dn hand with local police as 
' - .they know how to apprehend 
I “brother Lithuanians” who are 
i •{’■fascist workers), but also with 
jt t Jdealogical duping apparatus as the 
ifc DULR and LAK to fight against the 
^anti-fascist movement growing among 

the Lithuanians living abroad.
The fascists want to run the con- 

ES-gress according to a prearranged 
^program, leaving the delegates only 
|Ohe right to listen to a few reports 
B^-and to raise their hands for a few 
P&faScist prepared resolutions, without 
graven discussing them.

But we are confident that the 
{^Working class of Lithuanian people

ers.
One 

of the fascists 
time—is the spreading of all sorts 
of false news and lies about the anti
fascist activity.

One example of this is last year’s 
demonstration for the release of 
Ernst Thaelmann held before the 
German Consulate. The secret police 
announced that two “young Jews” 
were arrested. Having taken them 
to prison, they found that one of 
them was 40 years old and another 
was 44. And as for their “pure ar- 
yan” blood, many of the Nazi Barons 
would be jealous of it. 
real sons of Lithuania! 
ti-fascist revolutionary

(Continued on page four)
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Our Readers Say

them

against the Jewish ath-

bet

use

Dear

foi‘

-By T. F. B.

I was

shots of the sport

legal tender in 
such a trivial 
discrimination

glad you like it. Yo 
improve by writing a

U. S« entering her teams, 
even as a year ago we

u can 
rticles 
anada. 
te in-

[Youth
(last

S. already spend countless 
for the training of their 
so that they could be sent 
to bring back the bacon. It 
sort of disrupt the “good-

a review in* the New York Times 
of W. H. Davis.

think 
conti-

much confidence,? 4s did many 
youth.” I'' j.

He remembered th# many acc • -----  i xi_ _ __ 1

Prediction Į
almost sure you will į

gold or precious stones, 
by.”

the 
it’s 
nue

“I am the people—the mob — the crowd — the mass.
Sometimes I growl, shake myself and spatter few red drops 

for history to remember. Then—I forget.
When I, the People, l<«arn to remember, when I, the People AND THIS!

Comrade Kwarren

bpular
still larger group of our

It is already a long time that the 
navy department has been using this

Comradely, 
Ben Medley.

we’ll send you the twenty 
of the Youth Section! Y)u are
a pioneering step in thin field 

i will 
your example. Congratula- 

Ben.

touch

other

which

eyes, 
stare

e got 
junks.

into
. Ma-

Soon I am ____ ,, .......
hear of another battle in Connect!- J formally lodge upon the New Bri- 
cut’s baseball league. Again you will tainites. I can say this much more, 
find the two arch rivals New Bri- That New Britain better read over' 
tain and New Haven at it again full carefully their “rule book1

8<>%of:*;“gQ

their games and come to the meet
ing with a definite and precise 
knowledge of what it contains. For 
the whol.e thing-will be settled with 
that little book as it was not pre
sent at the New Haven-New Britain 
game. This means that the two New 
Britain umpires Will ( have to be 
present,’ so don’t forget this matter 
which will prove- to be quite 
port ——

stated “the youth ąre not 
enough while operating the ai/ 
tic guns. All we'. dp ; is load 
Discharges backward are not : 
quent. My friejid didn’t lock tie gun 
in time during one of the .maneuvers 
and his stomach was shot out. 
there when this happened.

“When we were in China w< 
into fights with the Chinese 
We usually sent a torpedo 
them, and this was their finish, 
ny young fellows lost their lives in 
these kirmishes. When the torpedo 
hit the boat, bodies of men flew in 
all directions.”

I asked him what .the rest 6f the 
sailors thought of tljįese dr jadful 
sights. “Everyone reacts different 
ly,” he said. “Some shut their 
others curse and others just 
with a deep look in their eyes.”

I have resolved to be in 
with him and hope to relate in the 
near future how these sailor i 
gard navy life. So, until some

Along The Sport Front
—By BEN MEDLEY—

The Jews and the 1936 Olympics
About a year ago, Avery Brun

dage, chairman of the A.A.U., re- 
. turned from Germany where he was 

to supposedly investigate the discri
mination of the Jewish athletes who 
were participating in the trials for 
the 1986 Olympics. He came back, 
after his prolonged visit and con
ference with Hitler himself, and said 
that there were no signs of discri
mination 
letes. He also gave his full endorse
ment on 
However, 
know today that the Jewish ath
lete is being treated maliciously and 

, undergoing the worst punishment an 
athlete can receive. For they have 
not entirely barred the Jew from en
tering the trials, as Brundage stated, 
but they have devised methods of 
cruel ahd torturous elimination 
which makes it impossible for them 
to make the team. They are cheated 
in their time, they are given “inhu
man” test runs where the athlete 
has to run many times the ordinary 
test run, and countless other grossly 
unfair methods where the athlete is 
forced out of trials because he can’t 
keep up with the pace the “judges” 
set. Despite the fact that some of 
the Jewish athletes are the best men 
and women Germany could have on 
her teams, they are denied this be
cause of Hitler’s mania to rid the 
country of Jews.

With the arrival of another one of 
Hitler’s purges, the question again 
arises as to whether U. S. should or 
should not send its team to partici
pate in the 1936 Olympics. The of
ficials have been silent on the mat
ter trying to keep the thing out of 
the public’s daily discussion, The fact 
can be pretty well assumed that 
the U. S. is no way eager to make 
any withdrawal of her teams from 
this coming Olympic. There are too 
many records that involve a con
siderable amount of 
the balance to have 
matter like Jewish 
keep their teams at home. And didn’t 

’ the U.
dollars 
teams, 
abroad 
would 
will” between the two nations to 
have such a withdrawal. No, I don’t 
think the U. S. itself will withdraw 
the athletes from participation, but 
there is a way. Just like the tre
mendous campaigns for the freedom

• of the Scottsboro boys, Herndon, 
Mooney and the other political pri
soners that are up to now saving 
and will save them if the pressure 
is not relinquished, there can be the 
same and still larger boycott of the 
1936 Olympics. There are thousands 
of athletic organizations that would 
readily respond to the call once it 
is issued. You will see the part 
Hearst and his papers will play when 
this question comes up more fully 
later on. You’ll see how he will be
come loyal to his old friend Hitler 
whom he also visited last year. 
You’ll find him Very much on the 
side of U. S. participating. And why 
not? Won’t his newspapers— the 
hundreds he controls — make won
derful use of the material the Olym
pics will provide? He will sell mil
lions of copies simply because of 
the Olympics. These Olympics are 
more than merely a sport, they are 
in reality a great business and we 
should be ready to voice our protest 
against them and sympathize with 
the athletes who are being fooled 
by these big 
world.

Page Three

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

---------------------------------BY LILLIAN SHELLEY--------------------------------
Other outstanding poets of the twentieth century are' William Vaughn 

Moody (whose poems show more or less a spirit of revolt, but through 
clasical subjects and Style rather than modern ones), Edwin Arlington 
Robinson (his works are psychological, ironical), Thomas Augustine Daly 
(wrote verses in dialect), Vachel Lindsay (who emphasizes the syncopa
tions of rhythm in order to get a more primitive emotional effect), alan 
Seeger, Edna St. Vincent Millay, Louis Untermeyer, Cale Young Rice 
(shows Whitman influence), John Gould Fletcher and Carl Sandburg.

Carl Sandburg, a Swedish-American, is a Chicago journalist. Although 
his poetry reflects' modern American industrial life, Sandburg is more of 
an idealist than a realist. Yet, he has depicted many poems showing the 
class struggle of the proletarians in America. “Chicago,” “Smoke and 
Steel,” ‘Muckers,’ ‘Graceland,’ ‘Anna Improth’ and T am the People, the 
Mob’ are some of his better* known poems. If more of his poems would 
have more of this spirit: 

__  the 
lessons of yesterday and no longer forget who robbed me last 
year, who played me for a fool—then there will be no speaker 
in all the World say the name: “The People,” with any fleck of 
of a sneer in his voice or any far-off smaile of derisioin.

The mob— the crowd— the mass — will arrive then.”
Only in recent years, and very few contemporary poets have utilized 
subject of the struggling proletariat. There are yet many poets among 
bourgeoisie who believe in “art for Pete’s sake,” I mean, “art for art’s

JUST LOOK AT THIS!
Dear Editor:

Will you please send me 20 
Sections of this issue by Friday 
week—Ed.) if possible. There will 
be a mass meeting for the report of 
the Youth Congress and I want 
for that purpose.

You can continue sending them 
weekly hereafter. That amount will 
make up the bundle order :foi now. 
I hope it can be increased as the 
sale of these might prove p opular 
to even a 
youth.

You 
copies 
taking 
and we hope that' other yout 
follow 
tions,

the 
the 
sake,” and for instance, go on writing like this:

“Good morning, life—and all 
Things glad and beautiful.” 

or as follows:
“Would that I could bequeath to you * 
My joy in earth and sky—- 
Worth more than 
To be remembered

The above quotations jjre taken from 
(July 21, 1935), of a collection of poems

Fortunately for us, though, we already hdve such poets as Alfred 
Kreymborg, Harry Alan Potamkin, Langston Hughes, Herman Spector', Jo
seph Kalar, Edwin Rolfe, S. Funaroff and Jim waters.

Although Kreymborg’s “America, America!” is too long to quote here, 
compare the following passages from it with Whitman’s “I Hear America 
Singing”: •

• “What have you done with, all your gold, America, America ?
What have you bought and calmly sold of human flesh and misery;
What has it cost the growing poor to earn their cornered liberty: 

The right to live awhile and wed, 
The right to share a loaf of bread, 
The right to one dark room and bed, 

The right to love ebfore they’re dead, 
and all the children comforted—

Why are the children thin and cold, America?”

Then, his picture of the rich kids:

“What do I see go rolling by,
America, 0 land of mine,

racing along and joy skyhigh,
boys and girls and all skyhigh,

everyone drunk with youthful health,
bedizedened and mad with Daddy’s wealth, 
sailing along in a blinding cąr, 
making the earth a dancing star, 
rending the day from moon to sun, 
their dizzy hearts a barrel of fun 
that doesn’t give a damn for what we are, 
doesn’t give a damn for what you are—”

The poor couple are determined to fight for their rights:

“Up on your feet, Jane—Up again now!
Now we’ll start fightttig—* ‘How, dear, how?* 
‘Tomorrow I’ll tear down the whole damn sky!’

‘An* we’ll run beside you—the children an’ I!*
‘Tomorrow we’ll start all over and ah—
‘Die if we have to—’ (America)!” 

, (Continued Next Week)

I want to | send my best wishes to 
Laisve Youth Section. I 
real interesting. May it 

a long time to come. 
Yours truly, 

Patricia Nodwich, 
Montreal, Canjada.

We’re 
help us 
about youth activities in C 
We think other youth are qui 
forested to know what the youth are 
doing in Canada.

“JOIN THE NAVY AND 
THE WORLD-”

symbolic gesture to attract youth for 
mass slaughter. The youth who ans
wer this call find much to regret.

While coming home from a
L ‘ ‘ .
strong, asked for directions i 
home. During the ppurse of th<

While coming home from a recent 
picnic, a youth, erect and seemingly 
strong, asked for directions ;o his 
home. During the jjpurse of th s time 
in which I accompanied him, our 
conversation dealt mainly with the

Tj.-., aconditions on the U.S.S 
destroyer.

The youth claimed jto have 
very much in weight durin 
short time that he was in s 
He said,

?ained 
tg the 
isrvice.

, When I joined the navy, I 
weighed only 112 pounds, was not 
strong and shaky at the guns. 
the help of the captain and the

With 
other 

officers during maneuvers, I gained 
much confidence,? 4s did manyl other .

He remembered th# many accidents 
that occurred during the course of 
these maneuvers. “Many times,” he 

alert 
toma- 
them. 
infre-

sides about it and one of the teams 
will find themselves sadly disapoint- 
ed as to the final outcome. The 
meeting of the council August 11th 
should prove quite an occassion. It 
will be the Settling of a protest 
which the New Haven team will
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Appeal Issued
(Continued from page two)

By THE NATURALIST (Continued from p

the truth in

groups

(Teisingumo

Kaunas Prison of Hard

Worcester Unit
Comm. To Hold Picnic

are Committee.

he command

Slight Error
This afternoon we 5rill take Mr.

GAS FROM STRAW

compelled to

The old airship V-l, recently re

traveler!

Palate-Tickling Fare 
For Warm Weather

prisoners, by 
gs, accepting 
white terror

mgress to the 
less. Everyone

revolutionary 
nds its thanks 
revolutionary

where it is converted into gas. This 
in turn’provides motive power to the 
engine or tractor.

are carrying 
n by helping 
Defense cam-

Comm.
DOMINIKAS
Labor,

June, 1935.

our kin across

Cleveland re- 
be a report

The Collective of the 
anti-fascist prisoners se 
in advance with its 
anti-fascist greetings!

. ' In the name of the

SOME OF SOVIET UNION’S 
LATEST EXPERIMENTS

FUELING AN AIRSHIP 
IN FLIGHT

heat will’ get you sooner or later— pick up petrol from the ground.
eat according to season if you waint1 The same apparatus can be used 

i in comfort in any to load and unload cargo without . « J I 1 ♦ 1 « • V •

neu- 
fruit

As alternatives to fruit juices, 
milk, buttermilk, sour milk, and le
mon milk are all fine. The juice of

Pamphlets exposing the role of the 
fascist^ here and in Lithuania should 
be issued in the English language! 
A campaign of petitions should be 
started by the Lithuanian-American 
youth for the Civil Liberties of our 
cousins. If possible, a monthly pub
lication for the younger generation 
should be begun. Conferences and 
congresses of Lithuanian youth or
ganizations. It will be a heroic strug
gle on our part for 
the sea!

An instrument known as a “gas 
producer” is fitted to an engine or 
tractor. The straw is collected,

The summer 
more or less 
the fruits we 
its finest es-

The Worcester Lithuanian United 
Front Committee against War and 
Fascism is holding a picnic at Olym
pia Park, Worcester, Mass. Sunday, 
August 4. The program will consist 
of various presentation;! by language 
organizations such as singing, danc
ing, and music.

goodness!
chopped up into small pieces and . stammered

'nanlrn/'l

“Dog?” ejaculated ths umpire, 
have no dog.”

croakt 
logy class. “I have a 
pocket to be used as-a

He reached into his 
drėw out a paper sack, 
it on the table and out 
ly squashed ham sandwich.

and vegetables. In these we find the j 
nutriment that the body requires. 
Fruits and vegetables contain the1 
essential mineral salts and vitamins I 
which keep the body working health
ily.. By using them we keep ourselves 
up to concert pitch and are able to 
enjoy the summer sunshine and open 
air to the full.

In hot weather the body naturally 
requires more liquids, 
season’s foods are all 
of a moist nature. In 
find distilled water to 
sence, and we find summer fruits are 
the best thirst quenchers. It is far 
better to refresh ourselves when 
thirsty with fruits or fruit juices 
than with cold water. The fruit 
juices tone up our system and sa
tisfy our thirst at the same time. 
They also contain valuable organic 
tonics which refresh the organs. Le
mons especially 
quenchers and should find a place in 
every hiker’s knapsack. A slice of 
lemon placed on the tongue will keep 
one cool for a long time.

The agents of fascism in America 
are working and singing praises of 
everything that goes on in Lithua
nia. They are working day and night 
to capture the youth of America to 
favor the present oppressors of the 
people! Our answer is: Down with 
all oppressors! Down with the Fas
cist Government! CIVIL LIBERTIES 
FOR OUR COUSINS AND RELA
TIVES!' .

EDITOR’S NOTE 
of this issue we

said the professor to his zoo
frog in my 
specimen.” 
pocket and 
He emptied 

rolled a bad-

When the “small” fruits 
cooked they lose a great deal of 
their medicinal value. Nevertheless, 
they make enjoyable after-dinner 
foods when served cold with rice 
mold, tapioca or some other pudding. 
Another food that might receive 
more attention is honey. It is a 100 
per cent energy food and is valuable 
for hot weathęr fare as it is so easi
ly digested and assimilated. It 
should be used freely when sweeten
ing is required, being superior to su
gar in every way. Our cereal foods 
in hot weather require careful se
lection as many are inclined to over
burden the system. Crisp, dry ce
reals such as com flakes, shredded 
wheat, toasted dry whole wheat 
bread and many other “puffed” pro
ducts are preferred to white bread 
and cakes. They digest better and 
much less is needed to satisfy.

Luncheon and dinner are the best 
time for salads. Lunch-time salads 
may be either of fruit or vegetables. 
It is unwise to mix the two together 
to any great extent. Some of the 
lighter salad greens like lettuce, par
sley, etc. may be used, for garnishing 
a fruit salad, but the coarser vege
tables should be kept apart. Fruit 
salads are best balanced with ground 
nuts, olives, and cereal biscuits.

Green salads are* especially wel
come in summer, as they are the 
source of invaluable salts and phos
phates which keep the nerves in per
fect order. In making salads, or any 
hot weather fare, remember that 
simplicity is the keynote. Three dif
ferent varieties of vegetables are 
enough, while four should rarely be 
exceeded, in making a salad. The bo
dy is thus spared much heavy di
gestive work. When the meal is ---------------
simple, our energies are conserved. (best results

As a balance to lunch-time salads, weather.

tie
pushing his plate front him, “that 
egg would have been n lot fresher 
then.” , ■ w

marked to the proprietor: “I wish I 
had come to this hotel when I pass
ed this way six weeks s go.”

“Oh,” said the proprietor, “I am

“Well,” said the grouchy 
“you’re the first blind 
saw who didn’t have a dog.

A weary traveler was 
spend the night in the hotel of a 
small town. At breakfast he re-

one, 
man I ever

e professor
I distinctly remember

foamy.
Now let us take breakfast. Berries 

are best for this. Strawberries, rasp
berries, gooseberries, cranberries, 
currants, etc., are delicious eaten 
with the customary cereal and cream. 
The berry fruits are very good glan
dular tonics and blood purifiers. 
Whatever fruit we .choose must be 
ripe and sweet, and not require the 
addition of sugar, which often 
tralizes the good qualities the 
has.

There will be a report from the 
delegates who attended the Lithua
nian Anti-Fascist and Anti-War Con
gress that was held in 
cently. There will also 
on the American Youth Congress by 
one of the delegates who was elected 
from the Lithuanian Co: 
American Youth Congr 
should attend this affair.

paign, by contributing financially and 
collecting money for the Lithuanian 
section and spreading
your own country about Lithuanian 
prisoners and forming groups of 
your friends and fellow countrymen 
committees to help the 
calling protest meetin 
resolutions against the
and the horror in the prisons. Copies 
of these resolutions should be sent 

..............to the Lithuanian Consuls and the 
importance! The fight for freedom i justice
in Lithuania should be supported es
pecially by the Lithuanian-American 
youth.

By Anti 
Fascist Prisoners

During hot weather we need vital 
izing and refreshing fare and not s< 
much bulky nourishment. Nature ans- still a child. His muscles may devel- 
wers our needs by supplying an Op jn an abnormal manner. He may 
abundance ! ^of sa^at^ have extraordinary strength, as in

the case of children about which we 
read in the press. Such a child has 
the strength and desires of a man, 
but his stature is that of a child 
and his mind is childish.

age two)

• tn cities and

from page two)
overactive in a child 
mature precociously, 

that is the child will be a man sex
ually, while physically and mentally

on hot days, poached eggs, omelletes, 
eggs in butter, cream cheese or ma
yonnaise ^vill suffice. Our skins often 
show a lack of oil in summer time, 
and a little olive oil is a very plea
sant way of taking a necessary food. 
Lemon juice is a great aid to diges
tion, and is preferred to vinegar in 
making salads.

If these food hints are put into 
practice you will find that you are 
quite comfortable during the hot constructed, has been fitted with an 
weather. Don’t stuff yourself with apparatus with which, while at a į 
heavy food and then swear that the height of 120 to 150 feet, it can glad to hear that.”

_■   A.  91 a  — A.  » 1 'A. X 1 « ««MAMA 4-L» A x-J Į • —

“Yes,” continued

On page two 
are publishing an 

appeal from anti-fascist prisoners in 
Lithuania. This should be read 
eagerly by everyone as it is one of 
the first real documents to come out 
of the dungeons to be published in 
the Youth Section. It was signed by 
eighty anti-fascist revolutionary 
prisoners! All of these are from one 
prison.

Much more such material will be 
seen in our youth press. Real, first 
hand information about the life un
der the fascist yoke. We shall hear 
from our delegation to Lithuania in 
the near future.

censored their papers, made them 
illegal, sent workers to .dungeons 
tortured and beat them. The fight 
went on to a temporary victory 
till... those in power now went to 
Poland and Germany for aid, got it 
and drove out the real Lithuanian 
popular government. Now they rule 
— their rule is a bloody murderous 
one. They are brandishing their 
bloody swords in the air, trying to 
cow the workers. They too, are cen
soring newspapers—only much more 
strictly than the Czar! They toe are 
sending anti fasicst—liberty loving 
Lithuanians to prisons— for want
ing at least such a democracy as 
we have in America, and torturing 
them—only much more than the 
Czar! They, too, are bringing about 
mass suffering and poverty upon our 
cousins and relatives there by their 
inability to solve the economic and 
social problems in the country.

The fight today, is of primary

More is known about the pituitary. 
The recent work on the anterior pi
tuitary gland shows its relationship 
to the sex glands. One of the active 
substances secreted by the anterior 
pituitary is Prolan A and B which 
is found only in the blood of preg
nant women and is the basis of the 
Ascheim-Zondek pregnancy test. An
other substance secreted by the an
terior pituitary is the Phyone—grow
th hormane. ’Too large an amount of 
this substance in the body causes in
creased physical development and re
sulting gigantism. We’ve all seen 
at sometime or other newspaper and 
movie pictures of vastly overgrown 

are ideal thirst I children—boys 8-9 feet tall who have 
‘ to have special furniture and cloth

ing made for them.
Too small a secretion of the Phy- 

lone growth hormone causes dwarf
ism. The physical development can’t 
keep pace with the mental, and at 
the age of maturity, the body is still 

a lemon well beaten into a pint of I that of a child. Tethelin and in
milk proves cooling and refreshing I tuitrin are also secreted by the an- 
at any time of the day, aS it acts terior pituitary. Disturbances of the 
upon the liver and regulates the anterior pituitary cause various ab- 
blood. It should be drunk while nomalities. The face assumes a dif- 

! ferent character. All the features 
I are coarsened and enlarged. The 
, body may deposit huge aprons of 
I fat. Disorders of the anterior pi
tuitary have an effect on the second
ary isex characterictics. A man may 
show signs of extreme virility, a 
woman, hairy growths of beard, etc.

The pituitary is the chief regula
tor of the ductless glands; Its ac
tivity is necessary to the proper 
functioning of the thyroid, the su,- 
prarenal cortex, the pancreas, and 
sex glands. From this we can judge 
that any disfunction of this gland 
would affect the. functioning of all 
the mentioned glands and therefore 
have many forms of disorders. Why 
or how these glands become disturb
ed, is still a mystery. It is known 
that by supplying the substances se- 
cretetd we can avoid some of the 
effects and in some cases this can 
be done. Yet the treatment is tem
porary and has to be continued. As 
soon as it is stopped the same dis
orders appear. In many cases the 
substance secreted by the gland is 
still unknown, and in others it has 
not been produced outside the gland, 
or for some other reason can not be 
used for treatment.

Next week we shall write about 
the posterior pituitary and some of 
the other ductless glands. There are 
11 of the endocrine glands includ
ing the liver, pancreas, anti spleen. 
Some of them secrete several sub
stances as shown in the discussion 
of the anterior pituitary today,

ched his home team go down to de
feat, stopped the umpire as he was 
leaving the field.

“Where’s your dog

80% are workers fro 
farms, 7% are poor and middle class 
peasants, 7% are servants and 3.5% 
are students, etc.
You can help them an! tf\e rest of 
the 550 Lithuanian revolutionary an-< 
ti-fascist prisoners who 
on their fight in prise: 
the International Labor

(Continued 
pineal gland is 
the child will

I
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JULIUS DAUBARAS

Reporteris.

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS

di-

laikinas 
laiškus 
apielin-

prieš imperialistinį karą. Visus 
kviečia demonstracijoj dalyvau
ti ir bendrai kovoti,

KP §-to Dst. Liet. Frakcija, 
ALDLD 4 Apskritys.

tijiečių ir simpatikų susirinki
mas. Aptarta keletas svarbių 
klausimų. Daugiausia kalbėta 
apie spaudos rėmimą, 
mui

Rengia Komunistų Partijos Lietuviu Frakcijos Pirmas Distriktas

O

Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviamš Darbininkams

(Tąsa)
Maskva pagal išdirbtą nauja planą 

ir Maskvos Sovieto priimtą, sudaro 25 
kilometrų zoną. Bus statoma milžiniška 
geležinkelių centralinė stotis, į kurią su
eis visos šalies traukiniai. Pagal projek
tą bus statomas kolchozninkams didžiau
sias namas-viešbutis, su visais patogu
mais del jų.

Sovietų valdžia milijardus rublių de
da į virš minėtą tautų pakėlimo kultū
ros, mokslo ir viso gerbūvio. Prie cen- 
tralinės stoties bus restoranas, paštas-te- 
legrafas, knygynas-skaitykla, teatras-ki- 
no, parkas, centralis kooperatyvas, vis
kas bus sukoncentruota apie centralę 
gelžkelio stotį, kad žmogus atvažiavus,be 
jokio trankymos po miestą, čia pat ant 
vietos viską gaus, kas tik bus reikalinga. 
Jei nori toliau važiuoti, ten pat persėdai 
į kitą traukinį ir trauk toliaus.

Miesto susisiekimas bus taip sutvarky
tas, kad sėdai j metropoliteną, tramvajų, 
autobusą bei orlaivį atsidursi centralinėj 
stotyj. Iki šiol Maskvos susisiekimas ne
užganėdino masių. Traukiniu stočių dau
gybė, beveik kiekviena linija turi savo 
stotį, kurios po visą miestą išmėtytos. 
Atvažiavęs žmogus į Maskvą, norėda
mas toliaus važiuoti, trankykis per visą 
miestą su bagažu į kitą stotį. Į kitą 
stotį reikia bent dvejais, trejais tramva
jais, bei autobusais važiuoti, o tas bai
siai apsunkina mieso transportą ir daug 
keblumų darbininkams...

Maskvos Metropolitenas
Apie Maskvą—jos zone baigiama pra-

vest ant visų linijų elektros traukiniai. 
Susisiekimas patogus del dačnikų ir apie- 
linkės gyventojų. Išeinamomis dienomis, 
t. y. poilsio dienose, milionai Maskvos 
proletarų su šeimynomis vasaros laiku 
traukia už miesto į miškus, pagal upes ir 
ten praleidžia linksmai savo poilsio die
ną. Vieni važiuoja organizuotai: kliubai, 
profsąjungos skyriai, MOPR’as, Osovia- 
chimas. Organizacijos važiuoja su dūdų 
orkestrais, pavienios grupės su harmpš- 
komis. Traukiniai rytais ir vakarais pri
kimšti, kaip silkės bačkoj...

Dabartiniu laiku Maskva tirštai apgy
venta žmonėmis. Rytais ir vakarais tram
vajai ir autobusai ant tiek prikimšti 

j žmonių, kad žmogus išėjęs iš tramvajaus 
taip kaip iš pirties, be sagų-guzikų, nu- 

! mindžiotam kojom ir tt.
Nežiūrint to, kad Maskvos Sovietas 

darbo laiką taip paskirstė, kad fabrikai- 
dirbtuvės ir valstybės įstaigos darbą pra
deda įvairiose valandose ir baigia darbą 
ne sykiu, ir nežiūrint to, kad pravedė 
daugybę naujų tramvajaus linijų ir pa
didino skaičių vagonų ir autobįu^ų, vis- 
tiek, per vieną galą įėjęs tra 
kol per kitą galą išeini, tai 
per “čyščių” išėjęs.

Matote, Maskva kasdieną 
auga. Seni fabrikai plečiasi 
augščiu. Statosi nauji. Maskvos zonoj 
statosi milžinai, kokių pasaulyje nėra. 
Statosi fabrikai, kurie užima apie 10 ki
lometrų pločio, dirba desėtkai tūkstančių 
žmonių. Statybos ’darbininkai gyvena 
bendrabučiuose, barakuose—ant greitųjų 
iš lentų sukalti—-aptaisyti nuo šalčio.

1 (Daugiau bus)

šukei i- 
Daily Workeriui” $75 ir 

apie mokyklas. Nutarta tuojaus 
pradėt vajų, kad sukėlus “Daily 
Workeriui” minima suma visoj 
Pittsburgh© apielinkėj. Brad- 
docko-Wilmerdingo atstovas d. 
Geo Urbonas pasižadėjo (.savo 

[kolonijose pasidarbuoti sukėli- 
'mui nemažiau $10. Kiti draugai 
Ižadėjo sekančiuose draugijų su- 
įsirinkimuose tą klausimą iškel
si.

Nusitarta apie su rugsėjo 
i pradžia rengtis prie steigimo 
kolonijose savitarpinio lavini- 
mos mokyklų, ne vien lavintis 
teorijos ir praktikos, bet ir lie
tuvių kalbos, rašybos bei skait- 
liavimo. Nusitarta atsišaukti į 
draugijas, kad jos tuo klausimu 
rūpintųsi.

Sekantis toksai susirinkimas 
'įvyks rugpjūčio 25, 1322 Reeds- 
dale St. Kviečiami veikėjai da
lyvauti.

ajaus, 
rodos, kad

milžiniškai
pločiu ir

PITTSBURGH, PA.
Demonstruokim prieš karą 

fašizmą subatoj, rugpjūčio 
1935, West Park, North Side— 
Band Stand. Pradžia 7:30 val. 
vakare. v

Geri kalbėtojai, muzika, dai
nos.

džiausiąs kreditas priklauso 
draugams ir draugėms hudso- 
niečiams. Iludsoniečiai ne
miegojo daugelį naktų. Jie at
laikė desėtką susirinkimų. Jie 
išpardavė dovanų tikietukų už 
visas kolonijas, dideles ar ma
žas, daugiausia, net už $119.- 
70c. O reikia žinoti, kad 
Hudsonas miestelis iš viso tu-, 
ri vos 8,000 ar 9,000 gyvento
jų. Tai kiekvienas turim ži
noti, kad jie nesėdėjo virtuvėj 
sau ramiai. Draugės, kaip M. 
Kazlauskienė ir Grigienė, ku
rios pardavė net po 8 ir 7 se
rijas tikietukų, turėjo pasiūly
ti tikietukų šimtams darbinin
kų. Taipgi ir visi kiti hudso- 
niečiai darbavosi su pilna en
ergija.

O juk ir pačiam piknike kas 
dirbo, kas ne, o hudsoniečiam 
reikėjo ir pradėti ir pabaigti, 
žinoma, visi dirba, bet paly
ginus, kaip hudsoniečiai rūpes
tingai dirbo, tai mes visi iš jų 
turim pasimokinti.

Šie miestai pilnai gerai pasi- 
"darbavo pardavime dovanų ti- 
kietkų : Hudson už $119.70c.; 

n> So. Boston, $108.18c.; Worces- 
ą ter, $103.45c.; Norwood,

$89.08c.; Montello, $78; Rum
ford, Me., $60.35c.; Bridge
water, $50.40c. ir Nashua, N. 
H. už $50.40c. Kiti seka po 
mažiau.

Gedimino Draugija Nusita-į Walton svetainėj, 220 Stanwix 
St., Pittsburgh© centre įvyksta 
labai svarbi konferencija socia- 
lės apdraudos klausimu, šaukia 
Fraternalė Federacija. Prasidės 
lygiai 10 vai. ryte “ir tęsis iki 
1:30 vąl. po pietų.

Visos draugijos kviečiamos 
siųsti atstovus. Jeigu nebus 
draugijų susirinkimų išrinki
mui atstovų, tai galima nuo val
dybos bent po vieną paskirt. 
Konferencija svarbi. Apart so- 
cialės apdraudos, bus aptaria
ma, kaip kovoti prieš mažini
mą pašelpų ir taipgi prieš kę- 
sinimąsi pravesti įstatymus atei
viams neduoti pašelpų. Turime 
bendrai visi užprotestuoti prieš 
tokius ant ateivių pasikėsini
mus.

re Likviduotis
Soho apielinkėj veikianti di

delė Gedimino pašelpinė draugi
ja šiomis dienomis likviduota. 
Nariai svarstė per kelis susirin
kimus apie likvidavimą. Nuro
dyta, kad jinai ilgai negalės pa
silaikyti negaudama naują na
rių ir tuo pačiu sykiu turėda
ma daug ligonių. Buvo sumany
mų prisidėti prie kai kurios' 
centralinės organizacijos. Di
džiuma narių tačiaus su tuo ne
sutiko. Girdi, APLA esanti 
per “raudona”, taipgi ir LDS, 
o SLA viršininkais esą negali
ma pasitikėti. Tokiu būdu di
džiuma balsų nutarta visą turtą 
išdalinti ir paskelbti draugiją 
daugiau nebegyvuojančią.

Tai jau kelinta £ittsburghe 
lokalinė draugija taip likviduo
jasi. Negerai tačiaus daroma, 
kad tokias draugijas nejungia
ma su centrai i nėm i s draugijo
mis. Jeigu tokios draugijos pri
sidėtų prie APLA ar LDS, tai 
suprantama, narių pašelpos ir 
pomirtinės būtų apsaugotos.

Konferencija už Socialę 
Apdraudą

Sekmadienį, rugpjūčio 4 d

Susirinkimas Bendro Veiki
mo Reikalu

Liepos 8 išrinktas 
komitetas pagamino 
įvairiems Pittsburgh©
kės veikėjams kviečiant juos už- 
girti bendrą veikimą prieš ka
rą ir fašizmą, už socialę ap
draudą, prieš ateivių persekioji
mą, už gynimą Lietuvos darbo 
žmonių teisių. z

Taipgi tasai komitetas šaukia

Visi dalyvaukim visų tautų 
demonstracijoj prieš karą ir fa
šizmą. Bendrai susijungę sulai- 
kykim Hitlerį nuo veržimosi į , 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą, ša
lin Japonijos kruvini nagai nuo 
Chinijos ir Sovietų Sąjungos. 
Neškim protestus prieš Vokie
tijos nazių puldinėjimą ant ka
talikų, žydų, socialistų, komu
nistų ir visų kitų, nesutinkan- j 
čių su fašistine priespauda. Am
erikoj fašistinės spėkos taipgi 
organizuojasi imti valdžią į sa
vo rankas. Tie gaivalai taipgi 
pasirengę darbininkus paskan
dinti kraujuose, darbininkų or
ganizacijas sudaužyt, visą dar
bininkų gyvenimą pablogint. To
dėl visi bendrai kovokim prieš 
fašistus ir Amerikoj. Kam tik 
rūpi darbininkų reikalai, kam 
tik rūpi apgint civilės teisės, tie 
visi bendrai jungkimės. Visi ei- 

Mokslo Draugijos Piknikas kim i demonstraciją. Kovokim
Liepos 28 Liet. Mokslo Drau

gija turėjo antrą pikniką. Nors 
oras buvo gana lietingas, vistiek 
piknikas gerai pavyko. Sakoma, 
liks šiek tiek pelno. Reikia pa
sakyti, kad šiame piknike bu
vo paskleista darbininkiškos li
teratūros ir lapelių rugpj. 3 de
monstracijos prieš karą ir fa
šizmą. Taipgi jaunuolių mokyk
lai parinkta aukų. Tuo rūpinosi 
patys jaunuoliai.

Mokslo Draugija visados rem
tina. Jinai užlaiko gražų namą, 
kuris visoms srovėms prieina
mas. Taipgi name galima gauti 
visokių srovių laikraščių pasis
kaityti. Draugija gerai gyvuoja 
ir naujų narių gauna.

platesnį susirinkimą rugpjūčio 
14, LMD name, 142 Orr St., va
kare. Visi veikėjai kviečiami 
dalyvauti ir bendrai pasitarti 
sušaukimui plačios konferenci
jos viršminėtais klausimais.

Teko pasikalbėti su įvairių 
srovių veikėjais, tai gauni pri
tarimą ir pasižadėjimą dalyvau
ti tame susirinkime. Tai geras 
apsireiškimas.

Parti j iečių ir Simpatikų 
Susirinkimas

Liepos 28 įvyko lietuvių par-

Hudson, Mass., ir Spaudos 
Pikniko Pasekmės

Draugai ir Drauges Hudsonie- 
čiai del Visų Pavyzdį Duoda
Liepos 20 d. 1935, apskričių 

komitetai, sykiu su spaudos 
pikniko gaspadoriais ir keletu 
pašalinių draugų, atlaikėm ga
lutiną spaudos pikniko apskai- 
tliavimą. Pasirodė, kad 4 d. 
liepos spaudos piknikas davė 
pelno netoli $2,000. Tai pa
sekmė ačiū visų bendram ko- 
operatyviam darbui, nes į tą 
darbą buvo įsitraukę šimtai 
draugų ir draugių. Bet

Piknikas su Dovanomis
Nedėlioję, Rugpjūčio-August 4, 1935

. MAPLE PARK, METHUEN, MASS.
Pradžia 10-tą vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. ŠOKIAMS grieš puiki Lietuvių Orkestrą

Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos dalyvauti. Pelnas eis Darbininkų Mokyklos palaikymui ir abelnai dar
bininkų judėjimo paramai. Prie įžangos tikieto bus duodama dovanos: $5, $3 ir $2. Pirkit tikietus iškalno.

Programoj dalyvaus: Liaudies Choras iš Lawrence; Vyrų Oktetas iš Norwood, M^ss.; Laisvės Choras iš Haverhill, 
Mass.; Aido Choro Merginų Oktetas iš Worcester, Mass. Taipgi dalyvaus geriausi lietuvių kalbėtojai: draugas 

A. Bimba ir draugas F. Biedenkappas.
Šį pikniką rengia aštuoniolika miestų bendromis spėkomis. s

BŪKIT VISI, NES TAI BUS VIENAS IŠ DIDŽIAUSIŲ PIKNIKŲ MASS. VALSTIJOJE

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

centus.

Tel STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.

ir

s

MV WWWW

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

ryto, nuo William St. 
9:30 vai. ryto, nuo 

Tikieto kaina į abi 
centai; tikietus gali-

Kviečia Rengėjai.
(180-181)

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

t Puslapis penktas

Wyoming bendrai rengia linksmą iš
važiavimą; 4 d. rugpjūčio (August), 
ant Valinčiaus farmos. Bušai išeis 
nuo Sebastopol 9 vai. ryto, iš Pitts- 
tono 9:15 vai. 
iš Wyoming, 
3-čios gatvės, 
puses tik 35
ma gauti Rauduvčs ir Vilinčiaus stu
dijose. Išvažiavime turėsime skanių 
valgių ir gėrimų, ir gera orkestrą 
šokiams. Visi galės linksmai pasi
šokti ir gaut skanius pietus tik už 
25

Komunistų Partijos Liet. Frakcijos 
1-mo Distrikto piknikas įvyks sekan
tį nedėldienį, 4 d. rugpjūčio (Aug.) 
Maple Parke, Methuen, Mass. Busas 
išeis 11 vai. ryto nuo 376 Broadway, 
So. Boston. Tikieto kaina į abi pu
ses 70 centų. Turėsime skanių val
gių, gėrimų, ir orkestrą šokiams. At
silankiusiems užtikriname linksmą 
laiką.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtik .. rad mano patarnavi
mas b '< netinkamiausias ir už 
prieinama •cmna Nuliūdimo 
valandoje, praiaa ^♦‘T’tis prie 

manęs sekan^’r
1439 South 2nu

Kviečia Kimisija. i 
(180-181) I

PATERSON, N. J.
>

A.L.D.L.D. 84 kp. rengia linksmą 
pikniką, kuris įvyks 4 d. rugpjūčio 
(Aug.) pas W. Saurusaitį (Saurus) 
North Haledon, N. J. ant Village 
Barn. Paknikas prasidės 10 vai. ry
to, įžanga tik 25 centai. Kviečiame 
visus dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti, nes turėsime daug skanių val
gių, gėrimų ir gera orkestrą šo
kiams po vadovyste pagarsėjusio 
Niek Scarmazzo. Apart to bus ir pro
grama, kurioj dalyvaus amerikone 
šokikė, Lillian Russo, iš Philadelphi- 
jos. Kurie neturite mašinų nuva
žiuot, tai būkite prie svetainės, 62 
Lafayette St. nuo čia nuveš veltui, 
mašinom nuo 1 vai. po pietų iki 2:30 
vai. po pietų.

KELRODIS: Važiuokite Haledon 
Ave iki Standard gas stoties, pasuki
te vo dešinei ir žiūrėkite užrašo, 
‘'Saur’s Village Barn”.

Kviečia Rdngcjai.
(180-181)

SO. BOSTON, MASS.

Dar nebuvo paskelbta drau- ' 
ges So. Bostono, kurios aukavo 
valgių “beskę”, ir buvo surink- [ 
ta $24. Aukavo šios draugės: 
Čiuberkienė, Reinardienė, Ta
mošiūnienė, Kaloškienė, Vaš
kienė ir Žukauskienė.

Visų apskričių komitetas sy
kiu su pikniko gaspadoriais, 
nuo spaudos pikniko pelno da
lelę paskirstė, apart spaudos, 
šioms įstaigoms:

Komunistų Partijos Pirmam 
Distriktui $170; Lietuvių orga
nizacijų apskričiams $100; 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$50 ir Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui $50. Kita 
dalis pelno atiduota “Laisvei”, 
“Daily Worker” ir “Vilniai”.

Pikniko pasekmėmis visi 
džiaugiamės. Taipgi reikia tar
ti draugiškas ačiū Antro Aps
kričio Meno Sąjungos, cho
rams, sportininkams ir visiems 
tūkstančiams lietuvių darbi
ninkų už tokią nuoširdžią ir 
masinę paramą darbininkų ju- 

1 dėjimui. Dabar kviečiam tuos 
tūkstančius lietuvių darbinin
kų dalyvauti Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos Pirmo j 
Distrikto piknike, 4-tą dieną' 
rugpjūčio (August), Lawren
ce-Methuen, Mass., Maple 
Parke. Nes šis piknikas yra 
rengiamas taipgi del abelno 
darbininkų judėjimo sustipri
nimo. čia irgi dainuos chorai, 
oktetai, geriausi lietuvių ir an
glų kalbėtojai. Bus ir šokiai 
per dieną prie geros lietuvių 
orkestros. Taip gi prie įėjimo 
tikietukų bus duodama dova
nos : $5, $3 ir $2.

Iki pasimatymo, k
J. Grybas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Prieškarine visų Elizabetho darbi

ninkų demonstracija įvyks subatčj, 
3 d. rugpjūčio (Aug.), Jackson Par
ke, prie Second ir Broadway gatvių. 
Visi Elizabetho lietuviai darbininkai 
ir darbininkės raginami dalyvaut ir 
pareikšt savo solidarumų prieš karą 
ir fašizmą.

Kviečia Prieškarinis Kom.

LOWELL, MASS.
A.L.D.L.D. 44 kp. svarbus susirin

kimas yra šaukiamas del 4 d. rugpjū
čio, (Aug.) 10:30 vai. ryte, Darbinin
kų Kliubo svetainėje, 338 Central St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyti, taipgi bus svarstomi Visuot. Su
važiavimo išdirbti planai. Tad visi 
būkite, ir raginkite savo draugus at
eiti prisirašyti ir gauti naują knygą 
“Povilas Jurka”.

J. M. Karsonas.
(180-181)

PITTSTON, PA.
A.L.D.L.D. 12 kp. iš Pittston

Telephone, EVer^reen 1-8770

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night Tel. 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.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista-' 
tome greit į jūsų namus. Prašomo 
jsitėmyti adresą ir telefoną;

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
SUCCESSwiDIVrDE NDS
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SDUSHWICK 
d SAVINGS BANK
GRAND ST.. AT GRAMAM AVE., B’KLYN.

Šeštadienį Visi j Demonstracijas Kur Būsite Sekmadieni?

šeštadienį, 3 d. rugpjūčio, 
1 vai. po pietų, Harlem mies
to dalyje bus masinė prieška
rinė demonstracija. Ši demon
stracija privalo būti viena iš 
didžiausių. Dar niekados, nuo 
1914 metų, nebuvo tokis dide
lis karo pavojus, kaip jis da
bar yra. Tik Sovietų Sąjun
gos įsigalėjimas ir energingas 
revoliucinių darbininkų prieš 
karą veikimas iki šiolei impe
rialistus sulaikė nuo naujo ka
ro, tas gali būti ir ateityje.

Lietuviams susirinkti yra pa
skirta ant 126th St., tarpe Se-

venth ir Eighth Ave., Bronx.
Kurie gyvenate New Yorke 

ir apielinkėje, tai tiesiai va
žiuokite į demonstracijų vietą. 
Bet kurie gyvenate Williams- 
burge, paranku susirinkti į 
“Laisvės” svetainę, tai “Lais
vėje” būkite nevėliau 11 va
landos ryto ir bendrai važiuo
sime. Demonstracijų vietoje 
turime būti 12 :30 valandos.

Kiekvienas ir kiekviena su
prantame, kaip dabar yra 
svarbu prieškarinės' ' demons
tracijos.

Tuščias Blofas Apie Elektros Italų Draugų Laikraščio
Nupiginimą Piknikas Buvo Didelis

Kapitalistinė spauda garsiai I Liepos 28 dieną, North

Sekmadienį, 4 d. rugpjūčio, 
galima gražiai praleisti laiką 
tarpe draugų ir draugių Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 17 kuopos išvažiavime. Iš
važiavimas bus Forest Parke, 
prie kurio lengva kiekvienam 
privažiuoti “Jamaica” elevate- 
riais ir išlipant ant Forest 
Park stoties. Juk vasaros metu 
reikia naudotis, girių oru, nes 
žiemos metu tą negalima gau
ti ir už pinigus.

Prie to dalyvaudami TDA 
17'kuopos išvažiavime jūs dar 
atliksite ir taip svarbų dar
bą, nes paremsite revoliucinį 
darbininkų judėjimą ten ant 
vietos įsigijant šaltkošės, gėri
mo ir kitų maisto dalykų.

Įžangos nėra, kiekvienas 
gali ateiti. Prie to girdėjome, 
kad ten bus dar ir svečių iš to-

Atidavė Paskutinį “Nikelį” 
o Patsai Užsimušė tas 8 d.' liepos Jono kapinėse. 

Paliko nuliūdime žmoną, sūnų 
ir dukterį. Laidotuvių apeigo
mis rūpinosi graborius A. Ra
dzevičius.

LORIMER RESTAURANT'
LIETUVIŲ VALGYKLA * , ' 

« I 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

J

Taipgi ir Amerikonišku f Sykį Atsilankę Persitikrinsit
Stiliumi S

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

PABANDYKITE!

“Laisves” Name 
MARčIUKAI

ivapnai i-viii v dpouua ---- r ~ —m - . ~ - —

sušuko, kad New Yorke tapo Buck Parke, įvyko “L’Unita : hmesnių kolonijų.
• • i T T i v • • i V ' ------------italų draugų pikni- 

Jis buvo didelis ir įvai- 
naudoto-į rus visais atžvilgiais. Italai

nupiginta elektros šviesa ir Operaia 
pajėga, šaukiama, kad į me-j kas. 
tus bus sutaupinta !
jams apie $7,000,000 pagal šį,yra didi muzikos mylėtojai, 
nupiginimą. Bet kam bus tas 1 J 
sutaupinimas ?

Jis bus stambioms įstaigoms, 
kurios daug elektros jėgos ar
ba šviesos naudoja. Nuo to nu
piginimo nieko neišlošia masės 
gyventojų, kurie šviesos ne-

Muštravoja Detektyvus

. čia buvo daug svečių su įvai
riais muzikaliais instrumen
tais, vieni su gitaromis, kiti su 
mandolinomis arba kitais in
strumentais skambino darbo | 
žmonių melodijas. Kokį tai 
malonų įspūdį įgauni; L.

daug naudoja. Kaip buvo pir-! svetima, nesuprantama, 
miau už pirmuosius 10 kilova- (muzika ir žinojimas, kad 
tų—valandų minimum (ma- mūsų draugai, juos padaro 
Žiausiai) mokestis $1, taip ir'timais, nes visi kovojam 
dabar tas patsai pasilieka, . tuos pat reikalus. Kada darbi- 
Reiškia, ar išnaudoji ar ne’ninku kalbėtojai sakė prakal- 
tiek elektros, bet $1 turi su-!bas, tai kaip tik sumini Mus- 
mokątį. 1 
bus ^o 5 centus, paskui 40 ki
lovatų po 4 centus už kilovatą ternacionalo Septintą Kongre- 
ir dar sekanti 40 po 3 centus,

Kapitalistinėje spaudoje pa
sirodė žinių, kad New Yorko 
detektyvai yra muštravojami 
grupėmis ir pavieniai. Tankiai 
jiems duodama įsakymai ir j 
greitai jie metami iš vieno į 

kalbamiesto kraštą. Tiems ma
nevrams vadovauja detektyvų- 
'viršininkas Henry E. Bruck- 
man. Matyti, kad policija ruo
šiasi prie žygių prieš streikuo
jančius darbininkus ir taip re
voliucines darbininkų organi
zacijas bei demonstracijas.

bet 
čia!
ar-
už

Sekanti. 35 kilovatai'solinio vardą, tai minia baubia, 
o kada sumini Komunistų In-

ir dar sekanti 40 po 3 centus,'są, tai gausingai ploja. Tas 
o kas išnaudos virš 125 kilova-1 parodo, kad italuose dąrb.įpin
tų, tai mokės po 2 centus. Tai
gi iš to nupiginimo laimi tiktai 
kompanijos, kurios naudoja 
elektrą savo dirbtuvėse, bet ne 
paprasti gyventojai.

kuose auga neapykanta linkui 
fašistų ir didelis pritarimas 
komunistams. ,

Darbininko Sūnus.

Mieste Naziai Dūksta
Poniutė Nesusivaldo

Hitlerio šalininkai dūksta ir 
New Yorke. Jie prisideda 
prie bendro Vokietijos fašistų 
teroro ir šaukia 
ir komunistus”, 
rinkimus, viena 
sino svetainėje, 
halle, kur būk 
6,000 žmonių.
dūksta prieš tai, kad buvo nu
traukta fašistinė vėliava nuo 
laivo “Bremen” ir įmesta į 
Hudson upę. Jie net prieš 
LaGuardiją protestus kelia. 
Bet lai Hitlerio bernai atmena, 
kad New Yorkas jiems dar nė
ra Hitlerio kokia aikštė.

“prieš žydus 
Laikė du susi- 
Yorkville Ca- 
o antrą Tum- 
dalyvavę apie 
Labiausia jie

Panelė C. Blancke, 23 metų 
amžiaus, atvykusi iš Wayne, 
Pa., ir nuvykusi į Roxy teatrą, 
užmušė teatro patarnautojui 
akį. Patarnautojas J. F. Amu- 
nnziano pašaukė policininką ir 
ją areštavo. Ant rytojaus jis 
teisman atėjo su juoda akia. 
Panelė du kartus drožė jam į 
akį, kada ji pametus pirštines 
ir būk patarnautojas atsisakė 
jas surasti. Kapitalistinis teisė
jas ją nubaudė tik $3.

Katalikai Boikotuos Nazius

Pagriebė už $100,000 Auksų

Common- 
katalikų 

boikotuos 
1936 me-

.DU* ginkluoti plėšikai; įsiga
vo j N^ Miller Diamond Co.

William Burke, 34 metų am
žiaus, buvo išvykęs su mergi
na pasivaikštinėti, kada jie 
pertoli nuėjo, tai nusprendė 
važiuoti namo Fulton St. ele
vatorių ir suėjo į Saratoga sto
tį. Bet čia Burke apsižiūrėjo, 
kad jis turi tik 5 centus, 
kelį” atidavė merginai, o pat
sai Sumanė užlipti ir nemokė- Atsiveskite ir naujų narių prirašyt 
jęs dasigauti ant traukinio. 
Mergina įėjus tėmijo, kaip jis 
lipo. Kada Burke buvo apie 
100 pėdų augščio ir veik pasie
kė elevaterio tiltą, tat koja 
paslydo ir jis nukrito. Mergina 
suriko. Pašaukta ligoninės ve
žimas, bet Burke jau buvo mi
ręs.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks ' 
pirmadienį, 5 d. rugpjūčio (Aug,), 8 |

Ni- vai. vakare, “Laisvės” raštinėje. Visi 
draugai malonėkite dalyvaut, nes tu
rim daug svarbių reikalų apsvarstyt.

Acmėje Sovietinis Judis
Acme teatre, Union Square, 

New Yorke, pradėjo rodyti 
naują Sovietų Sąjungoje ga
mintą judį vardu “Golden 
Taiga” (“Auksinė Taiga”). 
Judis pagamintas apie Alta
jaus, Sibire, kalnus, rodantis, 
kaip Sovietų mokslinės komisi
jos tyrinėja ir kokius gamti
nius turtus suranda.

Plėšikas Sumušė Senelę
Senelė L. Schotland, 88 me

tų amžiaus, gyvenanti 1975 
Creston Ave., Bronx, paimta į' 
ligoninę. Ji pasakojo, kad ją 
sumušė “ubagas”. Ji 
jusi per langą, tuom 
priėjo prie jos “ubagas’ 
prašė pinigų pavalgyti,
kanti, kad jam davus dolerį, 
bet tas .“ubagas” įėjo į namą, 
primušė ją, nūmovė jos’ dei
mantinius žiedus ir pabėgo.

žiūrė- 
kartu 
ir pa- 
Ji sa-

LaGuardijos Manevrai
Miesto majoras LaGuardia 

paskelbė, kad jis sumažins sa
vo biudžetą 1936 metais; ant 
$113. Ir ką gi ,tai reiškia? 
Nieko. LaGuardia savo ir 
sekretorių algoms ir kitiems jų 
reikalams į metus gaudavo 
$104,825 pinigų. Dabar pagal 
jo planą ant $113 gaus mą- 
žiaU) tai yra $104,712. kiek
vienas supras, kad tai yra dau
giau niekas, kaip paptastas ■, darbininkai, bet pikta- 
akių muilinimas tokis “nusi- • - -
mažinimas”.

Plėšikai Užpuolė Keptuvę
Keturi ginkluoti plėšikai už

puolė keptuvę Massing Bake
ries Co., 821 Bergen St., 
Brooklyn, ir apiplėšė. Ten dir-

dariai to nepaisė. Jie įsigavo į 
keptuvės raštinę, pasigriebė 
$1,500 pinigais, $3,000 čekiais

Provokacija Prieš Unijistus j ir pabėgo.

Prieš juos 
išnaudoto
je u ris turi

St., New

Viešpataujantis krizis pa
gimdė dar daugiau piktada
rysčių. Kapitalistinė sistema 
pati vysto piktadarius, vagius 
ir plėšikus.

Policija bėgyje pastarųjų 
dviejų savaičių surado dvi ne
gyvas baltas moteris St. Ni
cholas Parke, ant St. Nicholas
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prie kuopos.
A. Baltaitis.

(181-182)

vietą, 
noriu 
viską, 
galite

PARDAVIMAI
Turiu alaus laisnius ir gerą 

bet del sveikatos priežasties 
arba partnerio, arba parduot 
Kurie interesuojatės apie tai,
mane matyt nuo 8 ryte iki 9 vakare , 
ir gausite pilnesnių informacijų.

Anthony Matulevičius.
191 Morgan Avė.,

* Brooklyn, N. Y.
(181-182)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis fornišiuotas 

kambarys Williamsburgo apielinkčj. 
Kambarys šviesus, saule visuomet 
įeina, yra atskiras įėjimas, yra dide
lė šėpa drabužiams maudynė, žiemą 
kambariai šildomi garu, taipgi gali
ma pasigaminti sau valgis. Tik du 
blokai nuo požeminio traukinio, Mon
trose Ave., stoties BMT. Mokestis 
$8.00 į mėnesį. Galima matyti apie 
6 vai. vakare, nedelioj iš ryto.

Room 16, 136 McKibben St. kam
pas Graham Ave., Brooklvn, N. Y.

(179-181)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 1 CC

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

Katalikų išeinantis savaiti
nis laikraštis “The 
weal” rašo, kad ir 
sporto organizacijos 
nazių olympijadą
tais, kurią planuojama turėti 
Berlyne. ; > Vokietijos fašiistų ( 
dūkimas prieš revoliucinius .zuoti uniją, o tas

Policija areštavo keturis va
dus Ladies Garment Workers 
unijos lokalo No. 1. 
iškėlė apkaltinimą 
jas Fred Cohen, 
dirbtuvę 89 Ridge
Yorke. Cohen sako, kad būk 
tie unijos vadai buvo insilau- 
žę į jo dirbtuvę ir grūmojo jį, 
ir dar dvyliką jo dirbtuvės Avė ir 135th St. New Yorke, 
darbininkų užmušti. i fuom pasinaudodama arešta-

Kiekvienas supras, kad čia vo negrus jaunus vyrus, ku- 
yra niekas kitas, kaip prieš ^en vakare vaikštinė- 
darbininkų organizaciją ir jos J0* šešis greitai paliuosavo, • 
veikėjus provokacija. Visas ° du dar laiko, 
dalykas yra tame, kad vei
kiausiai jie ten bando organi-

S Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

. PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS g
3 Bena! dirbąs graborystes pro ? 
c fesijoie ir Brooklyno apielin- c
3 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
§ balsamavimu ir palaidojimu s 
3 mirusių. ?

1 Veltui Chapel Šermenim i
15 Parsamdo automobilius Serme- r
S nims, vestuvėms, krikštytiems S
3 ir kitokioms parems g

Saukit* dieng ar naktj S

| 423 Metropolitan Avė. g
? Brooklyn, N. Y. s

t --------- ----------------------- -- —uunuuao pučo luvvuuvnuuo I . . . . . «
krautuvę, 743 5th Ave., New darbininkus, žydus, katalikus jams yra baisu, tai ir sugalvo- 
Yorke, surišo du darbininkus, jr abėlnai prieš kitaip nusista-J0 toki4 provokaciją.
užrišo jiems burnas ir pavogė čiusius žmones Vis daugiau ir i 
žiedų, laikrodėlių ir kitų bran- daugiau žmonių nustato prieš 
gtimynų apie $100,000 vertės, juos. ' ' '
Vėliaus į vagystės vietą pribu
vo apie 50 policininkų, bet 
giai jau buvo prasišalinę.

Sakoma, kad New Yorke
va-

Už Darbus ir Šalpų

Kova už Drg. Krumbein

Mergina vardu C. Corrales, 
išnaudoto- 27 metų amžiaus, 42 E. 72nd 

St., New Yorke, iškrito iš ket
virto augšto per langą ir skau
džiai susižeidė.

Mirė Drg. A. Brazdžionis
Vis daugiau darbininkiškų

vokiečiai katalikai turi dideles' organizacijų šioj a už tuojauti- 
sporto organizacijas, jie irgiLį drg. Charles Krumbein pa- 
nedalyvaus nazių olympijadoj. linosavima A------

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

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

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

am Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

o
I 

u 
o 
o
Ū 
ū 
ij 
y
y
9

ū 
ū
o 
i

= 
ū1

o
o
u 
s

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

paręse ir kitokiose 
parengimuose

2Dviejy Svaru Dėžė 7 n
6 Skirtingų Rūšiy ’ v C

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite .mokėti pašto 
stampomis.

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus ‘užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

. I
HARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi* 

» mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem, 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y. S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlą žarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų

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

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4 th Ava. Ir Irvine PU 

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

Liepos 25 dieną mirė Anta
nas Brazdžionis, 60 metų am
žiaus, gyvenęs pastaruoju lai
ku 535 Pine St., Brooklyne. 
Palaidotas 29 d. liepos Jono 
kapinėse. Laidojimo apeigo
mis rūpinosi graborius A. Ra
dzevičius.

Drg. Brazdžionis ilgai gyve
no Williamsburge ir buvo nuo
latinis mūsų dienraščio skaity-

i- Iš užsiėmimo jis buvo

FOTOGRAFAS
liuosavimą. Amerikos. Muzi
kantų Federacijos- 802 lokalas; 
Reinkautų dirbėjų 120 loka
las; International Ladies Gar
ment Workers unios skyrius; 
Kaf eteri jų Darbininkų J 
las, popierio išdirbystėje 107 
lokalas, viešbučių ir valgyk-

JONAS STOKES Tcl. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
\ KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
!r padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKES

Marion St., kamp. Broadway

Atvyko Kubos Veikėjas
Guild 

nizacija 
kuriame 
rius, laikraštininkus, spaudos 
bendradarbius kovoti už pa
šalpą ir darbus. Daugelis re
porterių ir laikraštininkų yra 
atsidūrę bedarbių eilėse ir ne
turi iš ko gyventi. Kartu bus 
daromas spaudimas į šalpos tvirtėja ir svečias apie tai dau- 
biurus, kadį padėtų surasti re-jgiau pasakys New Yorko dar- 
porteriamsį darbus prie viešų bo žmonėms būsimuose paren- 
darbų. ’ < / Igimuose.

laikraštininkų orga- 
išleido pareiškimą, 

šaukia visus reporte-
Trečiadienį į New Yorką at

vyko Kubos prieškarinio dar
bininkų judėjimo veikėjas Dr. 
Grau San Martin. Ii j k- • i Specialia ]ų unija, karpenterių ir visa tojas. Ii ji»
komitetas darbininkų pneška- eilė kitų lokalų priėmė rezo- kriaučius. Paliko žmona, 
vimn tfAi Ir i noairilzn to * j « crinio veikimo pasitiko tą drau
gą. Kuboje darbininkų revo- 

i Bucinis judėjimas vis daugiau

liučijas ir pasiuntė jas Federal 
Board of Parole, Washington, 
D. C», reikalaujant Charles 
Krumbeiną tuojaus paliųosuo-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Liepos 4 d. Kateriuos ligo-
ti iš kalėjimo. Tą privalo pa- nine j e mirė Matejušas.Tunila, 
daryti ir kitos darb. organiza- 58 metų amžiaus, gyvenęs 162 
cU°s« , Hope St., Brooklynecijos. . Palaido-

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

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.i Glenmore 5-6191




