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Niekam nėra paslaptis, kad 
žymi dalis demonstrantų prieš 
hitlerinį laivą “Bremeną” buvo 
katalikai darbininkai ir inteli
gentai ir išvien su raudonai
siais dalyvavo žygyje, kur buvo 
nuplėšta Hitlerio vėliava.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII
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KRISLAI
Kovoja Atskirai. 
Ant “Bremeno” Išvien. 
Darbininkų Diskusijos. 
Arkivyskupas ne Viskas. 
Mokintis Skaitymu.

Rašo >8. Brooklynietis

Katalikų Campion Draugijos 
nariai, vaikinai ir merginos, 
taipgi daro pikietininkų demon
stracijas prieš Hitlerio konsula
tą New Yorke; protestuoja 
prieš katalikų persekiojimą Vo
kietijoj.

Bet kada sužino, jog ateis 
demonstruot komunistų vado
vaujami darbininkai, tai Cam
pion pikietininkai pasitraukia. 
Jie kunigų įmokinti, kovojant 
prieš Hitlerį, tačiaus, nesidėt į 
vieną su “raudonaisiais.” Bet 
tai tik pradžia. Toliau ir jie įsi
tikins, kad vienybėje galybė.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpjūč. (Aug.) 9, 1935
*

Bet skirtingą nuomonę apie a u g š t y n - šokikių, Greta 
munistus . turi darbininkai, Bergmann norėjo dalyvaut

kesnio kapojimus.

komunistus 
kuriems sykiu su komunistais 
tenka streikuoti bei už pašalpą 
kovoti. Jie mato komunistus pir
mose kovos eilėse.

Lenkija per savo komisio-

• Daoartinis Komunistų Inter
nacionalo kongresas suinteresa
vo platesnius darbininkų sluog- 
snius, negu tūli tikėjosi. Mat, 
jo rezoliucija ir diskusijos labai 
teisingai apčiuopė svarbiausius 
masėms rūpimus klausimus.

Cincinnati arkivyskupas Mc 
Nicholas išleido “ganitojinį laiš
ką”, apšaukdamas “visuomenės 
priešais” mokinančius komuniz
mo, kaip rašo kunigų 
gas.”

London. — Milionai lekio- 
jasi su valdžios ir fašistų jė- jančių skruzdžių užklupo 
gomis, streikuose ir demon- Londono priemiesčius. Jos 
stracijose prieš darbo mo- briaujasi į namus ir gadina 

daržus.

skirta į tarptautines sporto 
Drau- varžytines—Olympiadą. Bet 

kada viena iš gabiausių

kratiškas laisves Amerikoj prieš savo teises Danzigo^ krašte, 
fašizmą— tai visiem geriau. _ r
Kurie nesutinkame su komunis- : nierių pasiuntė Danzigo se- 
taię, dabar turime didesnę negu natui antrą protestą prieš 
jfe patys laisvę kovoti 
komunizmą. Pats “gaspadoriš- j 
kas” sensas liepia nevaryt šalin 1 
nei vieno žmogaus, kuris kovo
ja prieš visų bendrą priešą — 
fašizmą.

Brooklyne mišriuose būreliuo
se tautininkų, socialistų ir ka
talikų darbininkų išsivysto gin
čai, ar eit su komunistais į vie- 

♦ ną frontą prieš fašistus ar ne. 
Kai kas argumentuoja, kad ko
munistai siekia darbininkų dik
tatūros. Bet ginčuose ima viršų 
tokia nuomonė:

Kol komunistai įves darbinin
kų diktatūrą, visų sriovių žmo
nėms pirmučiausiai gręsia fa
šistinė diktatūra. O jeigu at
laikome bent dabartines demo-

Lenkijos Armijos Galva 
Grąsina Nariam Danrige

VARŠAVA. — Kelios die
nos atgal hitlerininkų vieš
pataujamas Danzigo sena
tas nutarė veltui, be muiti
nių mokesčių, įleist į Dan
zigo kraštą įvairius tavorus 
iš Vokietijos, bet rinkti mui
tus nuo tavorų,. įvežamų į 
tą kraštą iš Lenkijos. Jie 
renka muitus nuo kitų šalių 
įvežimų, einančių per Dan- 
zigą Lenkijai. Lenkai gi tu
ri savo sienos muitinius mo
kesčius. Tuo būdu susidaro 
dvigubi muitai, varžantieji 
Lenkijai reikalingų daiktų 
gavimą iš užsienių.

Kalbėdamas Lenkų Legio
no suvažiavime Krakove, 
Lenkijos armijos inspekto
rius E. Rydz Smigly.pareiš
kė Danzigo nazių adresu, 
kad “Lenkija niekam neati
duos nei vieno guziko nuo 
savo švarko,” vadinasi, pa
naudos visas jėgas kovai, už

•prieš tokią muitų politiką.
1 • v r

Paskutinėmis ž i n i o mis, 
Danzigo naziai, pabūgę Len
kijos protestų ir grasinimų, 
jau panaikino tą savo muitų 
įstatymą.

Nariai Nepriima Žydą į 
Sporto Varžytines

SUVIENYT PR1EŠFAŠIST1NES JĖGAS
TAI SVARBIAUSIA PAREIGA, SAKO

ANGĘ DELEGATAS K0M1NTERNUI
Draugų Anglų Atstovas Dutt Dėstė Komunistų Internacionalo 

Kongrese, Kaip Teikt Minias prieš Fašizmų ,:

Vaizdelis iš Paryžiaus darbininkų ir valdžios tarnautojų demonstraci
jų prieš P. Laval’io ministerijos pravedinėjamą kapojimą algų ir bedar
bių pašalpų. Nors žandarai, policija ir kariuomenė atakuoja demonst
ruojančius, tačiaus darbininkų ir inteligentų bendro fronto kova auga.

ETHIOPAI KREIPIAS
I MAHOMETONUS

ADDIS ABABA. — Ethi
opijos vyriausybė gauna 
daug laiškų nuo Aigipto ir 
Mažosios Azijos mahometo
nų, kad jie pasiryžę talkon 
Ėthiopam.s prieš Italiją. 
Ethiopijos imperatoriaus 
Haile Selassie atsišaukimas, 
kad jo šalies mahometonai

STREIKAS SUSTABDĖ 
3 PRANCŪZU LAIVUS 
PARYŽIUS. — Streikan 

išėjo jūrininkai ir darbinin
kai didžiausio pasaulyj 
Franci jos laivo “Norman
die” ir dviejų kitų stambių 
laivų ‘Lafayette’ ir “Champ
lain,” prisidėdami prie kitų 
streikuojančių ir demonst
ruojančių darbininkų prieš tros ir geso šėrų kompanijų 
algų mušimą 10 nuošimčių, už patarnavimus jų bizniui. 
Gali išsivystyri visuotinas Mie už tai darbavosi, kad 
Franci jos marininkų strei
kas.

Demokratai Sumušti R.

KOMPANIJŲ NUPIRKTI 
ŠALIES M1NISTERIAI
WASHINGTON. — Sena- 

tinei tyrinėjimo komisijai 
pristatyta įrodymų, kad bu
vęs prezidento Hooverio mi-

MASKVA. — “fašizmo 
smūgis yra sunkus 'smūgis 
darbininkų klasei, bet fa
šizmas yra taipgi ženklas, 
kad artinasi revoliucinis 
persilaužymas,” sakė drg. 
R. P. Dutt, Anglijos Komu
nistų Partijos delegatas 
Septintame Pasauliniame 
Komunistų Internacionalo 
Kongrese. Jis nurodė, jog 

j fašizmo pavojus gręsia kiek
vienoj svarbesnė j kapitalis
tinėj šalyj, taigi ir Anglijoj 
ir Amerikoj.

Drg. Dutt pabrėžė, jog 
svarbiausias šiuo laiku už
davinys tai yra užsitikrinti 
kuo daugiausia' gyventojų 
kaipo talkininkų kovoj prieš 
fašizmą. Sako, reikia išmokt 
prieit prie darbo minių, nes 
kitaip fašistai nusives su sa
vim ir darbininkų dalį, mo-

f v i y dai tą žodį vartojant, jis nu- 
sidėvi ir nedaro darbinin
kams įspūdžio; ir juose išsi*1 < 
dirba tokia nuomonė, kad j 
mes fašistais Apšaukiamo 
beveik visą buržuazinę sto- 
vykią. ‘p

Kalbėdamas apie fašizmo ■ 
vystymąsi Anglijoj, .drg. 
Dutt kreipė domę į atvirą i 
fašistų vadą Mosley. Bet 
Moslėy tarnauja Anglų val
džiai tik kaip perkūnsargis, t 

Valdžia nurodo į Mosley 
kaip į “vienatinį” pavojų ir 
tuo būdii kreipia darbininkų 
rūstybę tik prieš jį. O val
džia tuo tarpu, lošdama “de
mokratišką” rolę, daro fa
šistinius prisirengimus pa
tylomis, kad darbininkai to 
nepastebėtų.
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BERLYNAS. — Buvo da- niuosė. 
romą merginų sportininkių 
varžytinės, katra galės aug-

atbalsio mahometonų gyve
namose kolonijose užsie-

Atvyko negras lakūnas
Hubert Julian iš BronxoJ • . , D’ 1 *

ščiausiai iššokti. Augščiau- New Yorko. Ethįopų vy-1 iSlcRlm) KlllkMIlUOSC 
šia šokikė tuomet bus pa- riąusybė paskyrė jį. koman-1 PROVIDENCE, R. L —
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Sunku rast darbininkišką lie
tuvį jaunuolį, kuris > nenorėtų 
geriau pramokt lietuviškai kal
bėt, skaityt ir rašyt; tik kad ne
gali prisiverst.

Tie mūsų jauni draugai ir 
pritarėjai turėtų duot sau žodį, 
jog kasdieną atydžiai perskai
tys po trejetą špaltų “Laisvės’’, 
“Vilnies” bei “šviesos.” Ir jeigu 
savo pasiryžimą išlaikytų porą 
trejetą mėnesių, vien tuo lengvu 
būdu jie tiek pažengtų pirmyn 
lietuvių kalboj, jog pąškui net 
patys stebėtųsi.

varžytinėse, naziai ją atme
tė todėl, kad jinai yra žydė. 
Panašiai yra atmetama ir 
kiti žydai sportininkai.

Amerikoj ir kitose šalyse 
išsivysto judėjimas prieš 
dalyvavimą įvyksią nčioj 
Berlyne Olympiad©j, kuo
met hitlerininkai taip atstu
mia ir paniekina nepatinka
mų jiem tautų sportininkus.

Į 6 Men. Nusiųsta 240,000 
Italų prieš Ethiopiją

PORT, SAID, Aigiptas. — 
Per Anglijos valdomą Sue- 
zo kanalą Italija į šešis mė
nesius nugabeno 240,000' ka
reivių ir darbininkų į savo 
kolonijas, karui prieš; Ethio- 

jpiją. Už laiVų perleidimą

NAZIAI PERSIGANDO
KOMUNISTŲ SPĖKOS

BERLYNAS. Hitlerinė 
spauda kelia lermą prieš i per kanalą sumokėjo $10,- 
tariamus Komunistų Inter-1000,000 Anglijos vyriausy- 
nacionalo planus “užvaldyti 
pasaulį.” Nazių laikraščiai 
peikia Jungtinių Valstijų 
valdžią, kad ji “leidžia” ko
munistams išvien su negrais 
ir žydais demonstruot prieš 
fašizmą. Hitleriškiai ga- 
zietninkai nusigandę del 
komunistų įtakos augimo 
Francijoj, kur šiomis dieno
mis darbininkų minios kau-

bei. Vieną dieną kanalu 
praėjo net 9 Italijos laivai 
su kareiviais, ginklais ir 
amunicija.

Bet jau nuo pirmiau buvo 
daug pulkų Mussolinio ka
riuomenės Italijos kolonijo
se Eritrėjoj ir Somalilande, 
Ethiopijos kaimynystėje.

Drg. Dutt ragino panai- • 
kint visus nesusipratimus 
tarp socialistinių ir komu-

- .. M 
socialistus į vieną priešfa-t ;

1 šistinį frontą, tuo pačiu lai* 
Kalbėtojas patarė neva- ku pasmarkinant kovą prieš ; 

dint bile kokį kapitalizmo socialdemokratinę jų vadu ? 
veiksmą fašizmu, nes palai- ideologiją.
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nisteris Hurley gavo $100,- Pu nistinių darbininkų, traukt
000 ir buvęs prezidento Wil- . .7.
šono ministeris Tumulty — 11S Vokietijoj. 
$109,000 iš šmugeliškų elek-

000 ir buvęs prezidento Wil- dais, kaip kad padare Hitle-

duot ir mokint naujokų ka- Kongresmano rinkimuose 
- 1 Rhode Island valstijoj re-reivių diviziją. Del kojos _ j

nesveikumo jis kol kas ne- puMkonų kandidatas C. F. 
gali skraidyti. Risk, sulig paskelbtų skait

linių, gavo 13,000 daugiau 
balsų už roosevęltinį demo-|Tūkstantis Penki Šimtai 

Narią Jaunuolių Ves 
. Propagandą Pasauly

BERLYNAS. —Į hitleriš- 
ko jaunimo pasaulinį kong
resą buvo sutraukta 1,500 
fašistinių jaunuolių iš Jung- 
tintų Valstijų ir 50 kitų ša- “demokratiška.”
lių. Užvūkar jie tapo išsių
sti namo su primokinimais 
skleisti visur hitlerinę pro
pagandą, ypač varyti kam
paniją prieš žydus ir komu-4 
nistus.

Atvykus į Vokietiją, tie 
jaunuoliai buvo daugiausiai 
laikomi ir hitleriškai mokir 
narni vadinamoj “Vokiečių 
Stovykloj,” kur naziaį juos

šalies kongresas neišleistų 
įstatymų, kuriais būtų su
varžyta arba uždaryta tų 
kompanijų meklerystė.

Minimos kompanijos pa
skutiniu laiku nukopijavo iš 
telefonų knygų 18,000 var
dų ir jais mušė telegramas

180 Žmonių Nori Būti Anglija Skubiai Stato 
Moksliškai Sušaldyti 2,000 Karo Lėktuvų

' LOS ANGELES, Cal. — 
D r. R. Willard buvo ledau- 
nėj visiškai sušaldęs savo

LONDON. — Visos orlai
vių dirbtuvės Anglijoj dieną 
ir naktį stato valdžiai karo 

Tuo būdu per 18
a

kongreso nariams. Tuo bū- Į beždžionę, ir po 5 dienų iš- lėktuvus. .
,du kompanijos norėjo įti- ja ledu ir atgaivino, unenesių^ busią PabudavotA > 
kinti, būk jąsias užtarią' TalP -1JS band° .TO išgydyti j bent .2,000 naujoviskiausių , 
“žmonės ” nuo ^Z1OVOS- Kaip ,iau buvo i karimų orlaivių. Bombimn- ;

| minėta, jis įšmirkštė bez-1 kaLlektuvai statomi net su. 
' džionei sodės citrato, kad vietomis trims kulkasvai- 

džiams ir kanuolei. Darban \ 
Kaip tik ši žinia pasklido, pakinkyta ir automobilių fa- 

į porą dienų pasisiūlė jam brikai gamint lėktuvams 
180 žmonių, kad ir juos pa- motorus, 
našiai šaldytų ir gydytų. 
Bet jis kol kas dar nedaro 
tokių bandymų su žmonė- j

SiLdoj0 bezdžiong Levinskį 1-am Raunde

Kvorta "’mieste^rinktaš Italija Galėtlį Troškint jos> kraujas nesukrekėtų. _ _ 1/ 4 -1 r rymin nnel/li
Anglus Aigipte, Užėmus 

Ištisą Ethiopiją
republikonas majoras.

Vyriausias republikonų 
platformos punktas buvo 
kova prieš Roosevelto “Nau
jąją Dalybą.” Per kelis pa-j ROMA.—Milžiniški Ethi-
skutinius metus Rhode Is- opijos plotai dabar yra ne- 
land valstija buvo laikoma naudingi žemdirbystei del 

lietaus stokos per didesnę
Rooseveltininkai nusigan- metų dalį. Bet tuos plotus 

dę, kad ir kitose valstijose dirbtinai 
jie panašiai neprakištų atei
nančius rinkimus.

Ex-Kareiviy Bonai Vis 
Tolyn Nustumiami

WASHINGTON. ■ — Pra- 
.... „ nešama, kad ginčai Jungti-

puikiai vaišino, kaipo savo'nių Valstijų senate del di- 
skalikus užsieniuose. I dėsnio turčių aptaksavimo

ITALIJA ETHIOPIJOJ 
AUGINTŲ BOVELNĄ
ROMA. —Užgrobus Ethi

opia ą, Italų kapitalistai, be 
kitko, įsteigtų ten milžiniš
kus bovelnos (medvilnės) ir 
kavos auginimo laukus — 
plantacijas. Dabartiniu lai
ku Italija sumoka 740,000,- 
000 lirų per metus už bovel- 
ną, perkamą iš Jungtinių 
Valstijų. Už kavą iš užsie
nių Italai išleidžia. 185,000,- 
000 lirų kasmet.

| dėsnio turčių aptaksavimo 
bus tyčia pratęsti, idant pa
sidarytų .jau pervėlu dabar
tinėje kongreso sesijoje 
svarstyt bilius delei bonų 
atmokėjimo pasaulinio karo 
veteranams. Bonų klausi
mas todėl būsiąs paimtas tik 
kitoj kongreso sesijoj, po 
naujų metų.

Pats Rooseveltas yra prie
šingas greitam atmokė j imui 
ex-kareivių bonų.

laistant, drėki
nant, būtų puikiausi laukai. 

Italija planuoja, jei pa
vyks užgrobt Ethiopiją, pa
naudot didžiulio ežero Tsa
na vandenį tokiem laukam 
laisyti. To bijo Anglija. 
Ežerds Tsana, mat, yra 
svarbiausias šaltinis, iš ku
rio plaukia upė Nilas per 
Aigiptą ir kitas Anglijos 
kolonijas Afrikoj.

Jeigu Italija perdaug to 
ežero vandens nuleistų į 
Ethiopiją, tai išsektu Nilo 
upė, kuri yra laikoma “Ai
gipto maitintoja.” Nes Nilo 
vandeniu drėkinami Aigipto 
laukai.

Pranešama,
Anglijos vyriausybė derisi 
su Mussoliniu del ežero 
Tsana vandens; ir gal bus 
padaryta sutartis, kad Ita- 

C olumb ijos respublikoj, Ii ja tik tiek, o ne daugiau 
per žemės drebėjimą žuvo 8 to vandens galės praleist į 
žmones ties Pašto. | Ethiopiją.

dabar

/
T

■

lėktuvams

Negras Louis Supliekė
mis.
dar tebečiaudo.

Sakoma, jog toliau būsią 
galima padėt žmogų į saldy- žinomas sunkiasvoris kumš-1 
tuvą kad ir desėfkui metų ir i tininkas 
paskui jį atgaivint.

CHICAGO. — Pasauliniai

| Ethiopiją.

Ethiopai Gavo 3,000

tęs tokį čampionišką smar
kumą, kokį Čia parodė Lou
is, .buvęs Detroito autom* 
bilių fabrikų darbininkas. ;

i jaunas negras
•>< Joe Louis trečiadienio vakš* 

re supliekė baltąjį sunkia
svorį kumštininką King ui 
vinskį pirmame raunde. Per

Maską prieš Dujas 1 1 V i • 1 Ak " ir 1 sky buvo tris sykius ,par- 
ADDIS ABABA. — Ethi- muštas ant pagrindų. • Ma- 

opija gavo iš Vokietijos žai, turbūt, kas buvo mA 
3,000 maskų, kuriomis apsi
saugo j ama nuo nuodingų 
karo dujų. Sakoma, kad bus 
atsiųsta dar 20,000 tokių 
maskų.

GIRIA ŠIANDIENINĖS 
MOTERIES FIGŪRĄ 
BALTIMORE. — 84 me

tų senis menininkas, skulp
torius Ephraim Keyser sa
ko, jog dabar amerikonių 
moterų figūra gražesnė ne
gu kada pirmiau; tai esą to
dėl, kad jos jau nesivaržo 
korsetais ir ankštais drabu
žiais.

Girtybė Vokietijoje
BERLYNAS. — Vokieti- 

joj per metus išgeriama al
koholio už $1,250,000,000,— 
apskaitliuoja Kaiser Wil
helm Instituto profesorius 
Max Fischer. Svaigalų ga
mybai sunadojama daugy! 
grūdų, bulvių ir kt. produl 
tų; o maisto žmonėms laba 
trūksta.



Antras Puslapis LAISVĖ ' Penktad., Rugpjūčio 9, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 
The Laisvė Inc, 

every day, except Sunday ___ ♦
M TEN EYCK STREEfr, BROOKLYN, NEW YOBĘ

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year----------------- 15.5®
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year--------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months---------$4.00
Foreign countries, six months---------$4.00
Canada and Brazil, six months------$8.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tke Post Office at Brooklyn, N. Y., under the A«t 

of March 3, 1879 
»

Naivus ir Juokingas Tas Žmogus
“Keleivyj” (už liepos 31 d.) telpa ilgas 

rašinys A. B. Matuizos, kuris kadaise bu
vo patraukęs “Laisvę” valdiškan teis
man, reikalaudamas jam sugrąžinti $500, 
katruos “Laisvė” persiuntė į Nikolajevą. 
Plytų Kooperatyvui. “Laisvėje” tas da
lykas (po pasibaigimo bylos) buvo apra
šytas, todėl čionai neisime į smulkmenas. 
Užtenka pasakyti tą, kad minėti pinigai 
buvo pasiųsti (1930 m.) Nikolajevan 
taip, kaip to Kooperatyvo organizatoriai 
Amerikoje reikalavo. Kuomet Matuiza 
pridavė “Laisvei” minėtą čekį, tai jis 
skaitėsi dalimi tos bendros sumos, kurią 
šėrinipkai sudėjo (per organizatorių Ša
tą). Matuiza išrašė čekį “Laisvės” var
du veikiausiai todėl, kad mūsų dienraštis 
visus pinigus siuntė, kaipo patarnauto
jas. Matuiza negalėjo pasiųsti naminio 
(domestic) čekio tiesiai Nikolajevan, ka
dangi ten amerikoniškų čekių nepriima. 
Bet jis galėjo tą čekį, jei būtų norėjęs, iš
rašyti Šato vardu, ir jis vistiek panašiai 
būtų buvęs pasiųstas.

Kad minėta suma pinigų buvo pasiųsta 
minėtam Kooperatyvui, Nikolajevan, tą 
aiškiai parodo visi dokumentai. Ir pats 
Matuiza rašo minėtam savo straipsnyj:

K

“Laisvės” advokatas įrodė teismui, kad 
“Laisvė” siuntė ir siunčia pinigus visur ir 
mano $500.00 buvo nusiųsti sykiu su kitų, ir 
įteikė teismui glėbį popierų.

Šis p. Matuizos pareiškimas jį patį su
kritikuoja. “Laisvės” administracija tu
ri archyvuose visus dokumentus santikyj 
su minėta pinigų suma. Jie buvo parody
ti ne tiktai teismui, bet kiekvienam, ku
ris to norėjo. Pagaliaus, Šatas, minėto 
Kooperatyvo organizatorius, paliudijo tą 
patį.

Po tokio pareiškimo, Matuiza verčiasi 
kūliais ir bando “Laisvę” apvaginti. Jis 
bando įrodyti, kad “Laisvė” minėtą su
mą pinigų pasisavino. Tiktai labai su
niekšėjęs žmogus gali tokius pareiškimus 
daryti! Vien tik “Laisvės” pašmeižimu 
Matuiza nesitenkina. Jis nesuranda nei 
vieno teisingo žmogaus, kuris tiktai kal
ba ne taip,-kaip Matuizai patiktų. Jis ne
teisingais padaro Bimbą, kuris jam ne
pataręs bylinėtis; Matuiza neteisingu pa
daro Kompartijos kontrolės komisijos se
kretorių, pas kurį Matuiza šaukė “Lais
vės” administratorių Buknį aiškintis; jis 
neteisingais (parsidavėliais) apšaukia ir 
savo advokatus, kurie jį gynė. Vienas 
advokatas, žydų tautybės, kuris buvo pa
ėmęs jo bylą vesti, apšauktas parsidavė
liu “Laisvei.” Matuiza pasisamdė lietuvį 
advokatą Endziulį, kuris gynė jį ir gynė 
•(mūsų nuomone) ištikimai, kaip gali ad
vokatas ginti silpną pusę. Jam Matuiza

Baisus Zecerio Prasižengimas!
! RUNA praneša, kad Stuttgarte, Vo
kietijoj, vienoj spaustuvėj buvo gamintas 
nazių atsišaukimas. Kaip prie kiekvieno 
atsišaukimo, taip ir čia, reikėjo pridėti 
“Heil Hitler!” (Tegyvuoja Hitleris!) 
obalsis. Bet nelabasis zeceris sustatė 
hHeilt” vietoj “Heil.” Vadinasi, viena “t” 
daugiau, negu reikalinga. Ir toji ekstra 
“t” perkeitė visą žodžio prasmę, nes tai 
reiškė daug-maž “pagydyti Hitlerį!” Ši 
“klaida” praėjo pro korektoriaus akis ir, 
podraug su atsišaukimu, buvo paskleista 
žmonėse.

Speciališkas teismas teisė zecerį ir su
rado, kad tas tai buvo jo “tikslus dar
bas,” padarytas tam, kad “pažeisti va
dą.” Na, ir teismas už tai nusmerkė ze
cerį septyneriems menesiams kalėti.

Visgi Bruzda!
Lietuvos Komunistų Partijos G K orga

nas kareiviams “Kareivių Tiesa” (už lie
pos mėnesį) praneša šitokį įvykį:

Birželio 24 d. 5-to pulko kareiviai gavo va
karienei kruopų, tikriau pasakius vandens 
drumslyną. Kareiviai pasipiktinę, ypač 7-ta 
kuopa, tokios vakarienes neėmė. Ant rytojaus 
pietum davė pasmirdusią žuvį. Nors buvo 
kreiptasi į viršininkus ir gydytojas pripažino, 
jog žuvis netinkama maistui, viršininkai ta
čiau tik kareiviams nuraminti pasakė, kad 
būsią ištirta ir kaltininkus nubausiu, gi mais
to nepakeitė ir mes likom be vakarienės ir 
pietų. Karininkų kalbos apie kaltininkų radi
mą mus nesotina.

Šis tai labai ryškus įvykis! Tai pa
rodo du dalyku: (1) prastą Lietuvos ka
reivių maitinimą, ir (2) kareivių susipra
timą ir nepaisymą fašistų drausmės.

Kokia iš to išvada? Išvada ta, kad at
sitikime karo, kareiviai nekariaus. Ko
kis gi tikslas jiems kariauti, kuomet jie 
pusalkiai užlaikomi, o buržuazija—dvari- 
ninkija, kunigija, fabrikantai ir valdinin
kija—pertekliuj sirpsta.

Lietuvos Komunistų Partija numato 
tą ir ji sako: viešpataujant fašizmui Lie
tuvoj, Lietuvos nepriklausomybės gyni
mas yra neįmanomas. Norint, kad kar
eiviai ir darbininkai ištikimai gintų ne
priklausomybę, reikalinga pašalinti fašis
tinis režimas. Tuomet, žinoma, ir karei
vių gyvenimas pagerėtų.

Priežastis, Del Kurios Italija Nori Užgriebti Ethiopiją
Vagis niekuomet nesilauš į 

namą, jeigu jis nežinos, kad 
jis ten gali kuomi pasinaudoti. 
Tas pats ir su imperialistais. 
Jie užpuola silpnesnes šalis ta
da, kada mano kokią nors ma
terialinę naudą iš to turėti.

Italijos imperialistai, vado- 
vaujant juodajam fašistui 
Mussoliniui, rengiasi užpulti ir 
pasigrobti Ethiopiją ne todėl, 
kad jiem pagailo Ethiopijos 
vergų, kuriuos, jie svietui pa
sakoja, norį paliuosuoti iš ver
gijos, ale todėl, kad ten yra 
galybės turto—net neišsemia
mo turto.

Pirmas Ethiopijos turtas, ku
rio Italijos imperialistai pagei
dauja, tai tenaitiniai dvide
šimt milionų gyventojų. Itali
jos Imperialistai nori juos pa
daryti savo kolonialiais ver
gais ir krautis sau tuidus iš jų 

prakaito. Kitas turtas Ethiopi
joj tai mineralai ir derlinga ir 
labai patogi augmenims au
ginti žemė. Italijos imperialis
tai, kalbėdami apie tos žemės 
derlingumą, net seilę ryja.

Idant skaitytojas būt užtik
rintas, jog tai tiesa, kaip yra 
kalbama, žemiau paduosiu 
vertimą iš italų kalbos impe- 
rialistiško laikraščio “11 Pro
gress© Italo-Americano.” Ten 
rašo:

“Keliautojas ir pasižymėjęs 
publicistas francūzas, De Mon- 
freid, pagrįžęs keli mėnesiai 
atgal iš Ethiopijos, atspausdi
no savo kitą straipsnį, kuris 
yra jau kelintas iš eilės ir pas
kutinis, apgindamas Italijos 
ėjimą į Afriką.

“Šiame naujame savo straip
snyj De Monfreid kalba apie 
esančius didžiuosius turtus

■------------ I" y. ' '■ .. - -.... ' ......................- ......... ... .

Einam Prie Padidinimo “Laisves”žadėjo duoti 40 nuoš. gauto iš “Laisves” 
jieškinio.

Bet, štai, Matuiza ir lietuvį advokatą 
pastato toj pačioj pozicijoj. Padaro jį 
parsidavėliu “Laisvei.” Girdi, “Kuomet 
teisėjai pareiškė sprendimą ‘Laisvės’ 
naudai, mano advokato veide pasireiškė 
džiaugsmo šypsena...”

Tas žmogus bando padaryti visus va
gimis, melagiais, parsidavėliais. Geras 
tiktai jis ir jo žmona. Bet tas “geradė- 
jas” norėjo išplėšti iš “Laisvės” $500. 
Dabar, kuomet jis tų pinigų per valdiš
kus teismus neatgavo, tai Matuiza sako
si atsikreipsiąs į “Laisvės” šėrininkų su
važiavimą. Jei jis būtų buvęs doras ir 
jam nebūtų rūpėję “Laisvei” pakenkti, 
tai jis taip turėjo padaryti pirmiau, negu 
ėjo į valdišką teismą.

Apšmeižęs mūsų dienraštį, išniekinęs 
atskirus asmenis, padaręs laikraščiui 
nuostolių bylos užvedimu, tasai “kanki
nys” dabar turės drąsos ateiti pas šėri- 
ninkus jieškoti kokios tai išmaldos!

Abissinijoj (Ethiopijoj. — A. 
G.).

“Ethiopijos'dirbamoji žemė 
penkis sykius didesnė už Itali
jos. žemė du syk našesnė, 
trąšesnė už Europos. Kadangi 
ten nėra žiemos, tai augmenys 
galima auginti tris syk per me
tus ant tos pačios žemės. Ran
dasi tūkstančiai kilometrų že
mės, kur dabar niekas nėra 
auginama, kaip tik žolė, kuri 
užauga nesvietiškai didelė, 
kaip kokia giria.

“Tenaitiniai žmonės apdirba 
tik vieną trečdalį visos žemės. 
Jie mėgsta geriau gyventi no
madais ir sekti galvijus.

“Harraro provincijos kal
nuose randasi pilna mineralų: 
aukso ir kitų. Iš priežasties 
Neguso žiauraus persekiojimo, 
prie tų mineralų negalima pri
eiti. Nekalbant—sako De

Rašo P. Buknys.
Darome eksperimentus iš

leidimui “Laisvės” karts nuo 
karto 8 puslapių. Mat “Lais
vės” spausdinimui presas ilgą 
Laiką buvo naudojamas spaus
dinimui 6 puslapių ir vienas 
jo kraštas yra mažiau nusidė
vėjęs. Tas daro mums keblu
mų išleisti “Laisvę” 8 pusla
pių. Dabar presas jau pertai
sytas, darome bandymus, tu
rime keblumų su lenkimu 8 
puslapių. Dar reikės panešti 
išlaidų, bet esame viltingi, jog 
galėsime padaryt ant savo 
preso “Laisvę” 8 puslapių.

Neabejojaiįe, kad “Lais
vės” skaitytojai, bendradarbiai, 
ii rėmėjai sveikins , direktorių 
žygį, padidinime mūsų dien
raščio. šį rudenį bus “Laisvės” 
25 M. Jubįlėjaus prirengimui 
vajus. Norįme padaryti diėn-. 
raštį turiningesnių ir norime 
padėt draugijoms su paskelbi
mais jų parengimų. Todėl rei
kia “Laisvę” didinti, nors tai 
finansiniai yra ytin sunku.

Aiškus dalykas, kad aukų 
maldauti tam reikalui nereiks. 
“Laisvės” rėmėjai gana aty- 
džiai moka sekti savo įstaigos 
reikalus ir su parama nesivėli- 
na. Automatiško preso išmo
kėjimo dalyką draugai tėmija 
kai laikrodį. Dabar Goss 
Press’o prirengimo spausdini
mui “Laisvės” 8 puslapių kaš
tus draugai skaitys mūsų vi
sų—viso darbininkų judėjimo 
—kaštais ir juos stengsis pa
dengti.

Pasiskaitykime draugų laiš
kelius automatiško preso iš
mokėjimo reikalu ir reikalu 
išlaikymo “Laisvės” dienraš
čiu :,

“Gerb. ‘L.’ Adm.: Siunčiu 
jums čekį, vertės $8. Užsimoku 
$5.50 už ‘L.’ prenumeratą, o 
$2.50 aukoju išmokėjimui au
tomatiško preso. Rodosi, kad 
presas dar neišmokėtas. Iki 
šiol tam reikalui dar nebuvau 
aukojęs, tad tas atsilikimas ne
duoda ramybės mano sąžinei. 
Tai dabar, atlikęs savo užduo
tį jausiuosi lengviau. Atleiski
te man už taip ilgą tęsimą at
sinaujinimo prenumeratos. Lai

Tocinskio sovchozo (Sov. Sąjungoj) darbininkai džiaugiasi gavę do
vanų. šis sovchozas laimėjo socialistines lenktynes gyvulių auginime.

Monfried —apie plieną, kiek 
ten jo^.randasi. Iš ekonominio 
atžvilgio, Ethiopiją, tur būt, 
yra šalis, kuri lengvai gali ap
gyvendinti virš trijų milijonų 
gyventojų iš svetur.”

Apie tokius turtus kalbant, 
ištikrųjų, Italijos imperialis
tams priseina seilę ryti. Tik 
reikia pamislyti, užėmus Ethio
piją, Italijos imperialistai-bur- 
žuazija nesvietiškai daug dva
rų prisisteigtų ir iš to turėtų 
nesvietiškus turtus, priverčiant 
vietinius gyventojus jiems 
dirbti. O tie pelnai iš minera
lu—jau nėra nei ko kalbėti, 

gyvuoja dienraštis ‘Laisvė!’
“Draugiškai,

“K. Plačenis,
“Toledo, Ohio.”

. “Gerb. ‘L.’. Red. ^Laisvės” 
prenumerata man jau senai 
pasibaigė. Esu tamstom labai 
dėkingas, kad nesulaikėt dien
raščio siuntinėjimą. Dabar pri
siunčiu $7 money orderį, kuris 
dalinasi: $5.50 už ‘L.’ pren. 
metams ir $1.50—auka preso 
išmokėjimui.

• “Su darbininkiškais linkėji
mais savo klasės dienraščiui,

“K. Kandrotas,
“Martins Ferry, O.”

“Gerb. ‘L.’ Adm.:— Gauna
te čekį vertės $8. Už ‘Laisvės’ 
prenumeratą $7 ir skiriu $1 
preso išmokėjimui.

“Draugai, nedėkite mano 
vardo į ■ aukavusiųjų surašą 
‘Laisvėje’, nes ! permaža au
ka.. . Ačiū už nesulaikymą 
‘Laisvės.’ • *

“Su draugiškais linkėjimais, 
“K. Zinskiene,

“Medford, Mass.”
Nors draugė Zinskienė pra

šė neskelbti jos vardo auko
jusiųjų surašė, tačiaus čia yra 
menkutis nesusipratimėlis, bet 
jis priduoda svarbos paskelbi
mui d. Zinskienės laiškelio. 
Kaip matote, draugė Zinskie
nė skiria $7 už ‘L.’ prenumera
tą, o ‘L.’ prenumerata yra tik 
$5.50 metams, tai aukų pasi
daro ne $1 ale $2.50.

“Gerb. ‘L.’ Adm.:—Gavau 
pranešimą, kad ‘Laisvės’ pre
numerata pasibaigė. Todėl su 
šiuom laišku prisiunčiu ‘money 
orderį’ vertes $7, kuris dalina
si sekamai: $5.50 už ‘L.’ pre
numeratą, o $1.50 paskirkite, 
kur labiausiai reikalinga.

“Kuo ge r i a u s i os kloties 
dienraščiui ‘Laisvutei.’

“S. Šaltis,
“Rockford, 111.”

“Gerb.. ‘L.’ Red.: šiame 
laiške randate $6.50 money 
orderį. Pasirokuokite už ‘Lais
vės’ prenumeratą metams, o 
likusius padalinkite per pusę: 

kiek Italijos imperialistai iš 
ten grobio gautų...

Ir koks tai yra Italijos im
perialistų bjaurus atvirumas 
norėjime užgriebti tą juodųjų 
žmonių šalį. Pirmesniuose ka
ro skelbimuose, užpuolančios 
šalys skelbdavo kokias tai 
priežastis, kokius tai įžeidimus 
ar jų šalies piliečių nužudymą, 
ar panašiai, del to karas esąs 
skelbiamas. Bet dabar pas Ita
lijos imperialistus visai kas ki
ta. Jie savo laikraščiuose jo
kių priežasčių kaip ir nesako. 
Per visus jų laikraščius Haip 
kaip siulu nutiesta kalbos apie 

50c išmokėjimui naujo preso 
ir 50c Agitacijos Fondui.

“Ačiū, kad nesulaikėt ‘Lai
svės’ siuntinėjimo.

“L. Bagdonas,
“Pittsfield, Mass.”

“Gerbiamieji: — Prisiunčiu 
pinigus atnaujinimui prenume
ratos $5.50 ir aukoju $1.50 
išmokėjimui naujo preso.

“Su draugiškais linkėjimais, 
“John Uzubol, 

“Chicago, Ill.”

“Gerb. Dlaugai Laisviečiai I 
Priimkite ir nuo manęs $6. Už 
‘Laisvės’ prenumeratą moku 
$5.50 ir 50c aukoju preso iš
mokėjimui.

“Suglauskime proletarinius 
pečius, kad išlaikyti” ‘Laisvę’ 
dienraščiu! Su pagarba jums,

“P. Wassell,
“Hoboken, N. j.”

“Gerb. ‘L.’ Adm.: šiuomi 
prisiunčiu $4. Už ‘L.’ prenu
meratą pusei’ metų $3, o $1 
aukoju į preso fondą. Ačiū už 
nesulaikyma ‘Laisvės’.

“St. Dilis,
“Tuxedo Park, N. Y.”

“Gerbiami Draugai! čia 
randate čekį sumoje $6.50, 
kuris dalinasi: $5.50 už ‘Lais
vės’ prenumeratą, 50c ‘L.’ pre
so išmokėjimui ir 50c Liet, po
litiniam kaliniam.

“Man labai patinka apysa
kos arba1 abelnai dailioji lite
ratūra. Su pasitenkinimu skai
tau apysaką Gamtos SunauS. 
Daugiau reikia tokių raštų.

“Su geriausiais linkėjimais, 
“S. Sinkevič, 

“Southbury, Conn.”

“ ‘Laisvės’ Adm.:—
“Brangūs Draugai: Prisiun

čiu $6 čekį kaipo užmokestį 
už ‘L.’ prenumeratą. Kadangi 
ilgai užtęsiau atnaujinimą pre
numeratos, tai dėkodamas už 
nesulaikymą dienraščio siunti
nėjimo aukoju 50c...

“Draugiškai,
“J. Chepulis,

“Seymour, Conn.”

“Draugai! čia randate čekį 
sumoje $16. ALDLD 8 kuopa 
užsimoka už 2 metu ‘L.’ pre-

Ethiopijoj esančius begalinius 
turtus ir kiek iš to galėtų būt 
naudos Italijai (Italijos kapi
talistams, žinoma).

Nerasdami kitų būdų erzini
mui Italijos darbo žmonių 
prieš Ethiopijos ramius gyven
tojus, Italijos buržuazija grie
biasi nors tokius ethiopiečių 
nekaltus aktus perstatyti bai
siais prasižengimais prieš Ita
liją, kaip įsigijimas keletos 
šautuvų arba kitos amunicijos 
apsigynimui nuo užpuolikų. 
Sako, žiūrėkit, žiūrėkit, Ethio
pia ginkluojasi prieš Italiją.

A. Gilman

-1 '-'t    ...... . —?

numeratą už savo vieną narį 
$10 ir J. S. Wenckevičius—

I prenumerata $5.50 ir 50c nuo 
jo auka-—preso išmokėjimui.

“Draugiškai,
“J. S. Wenckevicius, 

“Cambridge, Mass.”

“Gerb. ‘L.’ Red.: Su šiuom 
i laišku prisiunčiu $6. Už ‘L.’ 
prenum. $5.50 ir 50c del au
tomatiško preso. Atleiskite, 
draugai, kad mažai aukoju, 
nes nedirbu, negaliu daugiau 
paremti. Nežinau kada pradė
siu dirbti.

“Draugiškai,
“P. Šankus,

“Milwaukee, Wis.”

“Gerb. ‘L.’ Adm.: šiame 
laiške randate $6. Kadangi 
‘L.’ prenumerata yra tik $5.50, 
tai 50c skiriu į preso išmokėji- 
mb , fondą.. . ’ ; ■ -j

“Viso labo, •
“Peter Waitkus, 

“Los Angeles, Calif.”

“Draugai: šiuomi prisiunčiu 
money orderį —$6. Tai yra 
$5.50 už ‘Laisvės’ prenumera
tą ir 50c aukoju preso fon
dam

“Draugiškai,
“John Gabal,

“Bloomfield, N. J.” 
________________ f

“Draugai! Priimkite mano 
prenumeratą už ‘Laisvę’ me
tams ir 50c auką preso išmo
kėjimui.

Draugiškai,
“J. Kalvait, 

“Higganum, Conn.”

“Brangūs Draugai! Prisiun
čiu tamstom money orderį ant 
$6. Užsimoku metams, o liku
sius už pavėlavimą atsinaujin
ti prenumeratą. Dėkite juos, 
kur jums patinka. Jūs geriau 
žinote, kur labiau reikalinga.

“Draugiškai,
“A. Greibūs, 

“Montreal, Canada.”

Puikus pluoštas gražių laiš
kelių. Kai kurie iš jų senokai 
gauti. Mat skrumna su vieta 
dienraštyje. Jei išgalėsime pri
sirengti prie 8 puslapių išlei
dimo nors laikas nuo laiko, tai 
laiškai bus taip greit paskel
biami, kaip tik juos aplanko
me.

Šiuom kartu aukų gavome 
$15.50, iš anksčiau turėjome 
$1264.86, viso aukų preso iš
mokėjimui esame gave $1,- 
280.36, skolos dar yra $719.64.

Greitu laiku vėl pasikalbė
sime šiais reikalais ir dar bus 
įdomių laiškelių.

ŠYPSENOS
Karas Įsipyko

“Jeigu ir vėl karas iškil
tų, ir antru kartu mane 
šauktų į kariuomenę,” aiš
kino buvęs kareivis, “tada 
pasislėpčiau miške. Jei pa
norėtų mane iš ten išgauti, 
privalėtų sudeginti miškų, 
pelenus supilt į rėtį ir gerai 
išsijoti. Dar ir tada abejoju 
ar mane pavyks jiems tuose 
pelenuose surasti.”

Velniui “Drinkso” Nepirks
Kunigas, sutikęs savo pa- 

rapijonų prie karčiamos du
rų, taip jam tarė:

“Atmink, pro šitas duris 
su tavim ir velnias įeis!”

“Tegul eina,” atsiliepė 
parapijonas, “aš jam ‘drink
so’ nepirksiu!”

Griežė Svetimais Dantimis
Dantisto pati: “Ar tau 

pavyko iškolektuoti pinigus 
nuo' kaimyno už jam sudė
tus dantis?”

Dantistas: “Kur tau! Ne 
tik neužmokėjo, bet dar su
pykęs griežė mano danti
mis.”

Surinko J. šilingas.
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ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

NATL TOURNEY 
NEARING FINISH:

The districts that had or
ganized softball leagues have 
either finished their playoff 
series or are very near the 
point where a district cham
pionship will be established.

This early ending of the dis
trict series will make it possi
ble to have the national play
off sometime early in Septem
ber, or a little later. It was 
originally intended to have 
this playoff in Cleveland, but if the 
regional championship teams in the 
east may find difficulty in raising 
finances for the trip to Cleveland, 
another central point may be agreed 
upon by these teams where they can 
battle for the honor of being the

(Continued on page four)

Thugs Try to Break up 
Meeting in Worcester

—By J. Sacai—
Last Sunday August 4th at a 

meeting held under the auspices of 
the Communist Party, two hoodlums 
tried to provoke a fight in order to 
break up the meeting.

While the speaker was addressing 
the crowd these hoodlums told him 
to shut up and get the hell off the 
Common and that he didn’t know 
what he was talking about. The 
speaker told them to keep quiet that, 
if they didn’t want to listen to him 
they could leave.

This was followed by more distur-r 
bances. The speaker explained to the 
workers gathered at the meeting that 
this was the kind of element that 
the boss class used as strikebreakers 
and and stoolpigeons.

After the meeting was over these 
hoodlums went over to beat the 
speaker up because he had insulted 
them. As soon as they attemted to 
hit the speaker, the workers grabbed 
hold of these hoodlums and gave 
them such a beating 
to be dragged away.

Even though these 
not Communists we

(Continued on page four)

JAP ARMY PLAN S' FOR GAS WAR

The trend of civilization in the Far East was demonstrated re
cently when Japanese army, navy and reserve organizations pre
pared for war with gas defense maneuvers. So-called rescue work- , 
ers are shown trying to nullify the effects of the poison gas Which 
will be used in the next* war to “save civilization” or “make the 
world safe for .democracy”.

Brooklyn, N. Y., Friday, August 9, 1935 No.

MID-WEST YOUTH BILL PREPARED

Fred C. Williams, CCC work
er, hung on for dear life to a 
ledge on an icy slope in the 
Yellowstone Canyon after hav
ing slipped from abdve. A res
cue group finally took him 
down to safety.

YCL Appeals to Youth of A 11 A • _ W^| » V 1WT 'AU Americas to Fight War '
War! A robber war, a war of plunder, rape and conquest, is being laun

ched by Italian fascism against the Ethiopian people! Under the banner 
of “civilization” the fascist barbarians mobilize to enslave the only inde
pendent Negro Nation!

The entire world is tense--and breathless as Mussolini draws the sword 
of imperialist invasion against the courageous Ethiopian people!

Ail true friends of peace, especial
ly the young generation of all na
tions ask: “Can this be the begin
ning of a new world slaughter such 
as that into which we were 
in 1914-1918?”

Defying the great will for 
of the masses of people in all

i tries the fascist rulers of Italy, the 
bankers and industrialists, see in 
the invasion of Ethiopia a way out 
of ruin which they have brought up
on Italy. Once again we see that 
fascism, the destroyer~of culture and 
progress, the oppressor of nations, 
leads the people into the bloody

On August 25th, the Third 
Annual Mid-West LDS Youth 
conference will take place at 
the “Vilnis” Hall.

Problems that are facing the 
youth of today will be taken 
up and plans made to increase 
the LDS membership and sti
mulate activity in this same 
organization. The importance 
of this conference is emphas
ized by the call issued by the 
Arrangements Committee of the Mid
West Youth Committee, which reads 
in part:

The growing danger of a new 
world war faces the youth of every 
country. It not only imperils their 
very existence, but also jeopardizes 
the life and development of humani-, 
ty. We believe that in order to 
struggle effectively against this 
grave danger, it is vital that we 
join in united action against the pre
parations for a new world war.

The rapid spread of fascism today 
brings before the .youth another seri
ous problem, one which is closely re- 

(Continued on page four)

shambles of war.
Even the blind can see that the 

entire world- stands on the brink 
of a new catastrophe—IMPERIAL
IST WAR! The guns of the fas- Į 
cist invaders can be the spark that1 
will set the entire world aflame, in-I 
eluding the American countries. The { 
Mad Dog of Fascism bares his fangs, 
threatening peace. The hated Hit
ler Nazis , in fascist Germany have 
aroused the anger of all people-by fpi^'AdoA^r'ofwik A
then* bestial attacks upon the Ger- i - - -............ «
man workers, Jews and Catholics. 
They prepare, together with Japan
ese imperialism, to wage war- against i 
the Soviet Union, the workers’ Fa- ; A.Y.C. has been set up. 
therland.

While the war clouds spread over 
the capitalist countries, the Soviet 
Union shines forth as a beacon light 
of Peace, Freedom and Progress. 
To.the oppressed nations and colon
ies of the world, the Soviet Union, 
the union of free and equal nations, 
is an inspiration to the fight for 
self-determination. To all enemies 
of fascism and war the Soviet Union 
stands strong and bold as the cham
pion of peace.*

The stronghold of' world imperial
ism, the United,.States, has already 
shown that it supports the fascist 
war against Ethiopia. What else 
can be .expected of the Wall Street 
government which enslaves the work
ers and robs the peoples of Latin- 
America, which oppresses the 13 mil
lions of Negro people in the United 
States by lynch law?

The -other great imperialist na
tions of the world, Great Britain,

(Continued on page two)

YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

A bill is being prepared by 
the National Council of the - 
American Youth Congress to 
take the place of the wage 
standard cutting National 
Youth Administration. Youth 
organizations throughout the 
United States are continuing 
their fight for adequate relief 
for the unemployed youth.

WORCESTER, MASS.—Mr. 
Douglas of the E.R.A. Admini
stration was paid a visit by a dele
gation 
of this 
matter 
orable”
what steps were being made to pro
vide the city’s youth with jobs and 

(Continued on page four)

A.Y.C. Delegates Make 
Good Progress

New York (YNS)—“Reports are 
now coming in from all parts of the 
country, which indicate that the de
legates who returned from the Ame
rican Youth Congress in Detroit are 
wasting no time in carrying out th® 
decisions of the congress.” It was 
Waldo McNutt speaking at the re* 
gular press conference on the Pro
gress of the A. Y. C.

The delegates who returned to 
Cleveland have already established 
representatives which include those 
from the Newspaper Guild, Fisher 
Body Local of the Auto Union (A.. 
F. of L.), Riverside Lodge of the' 
A. D. A., Cleveland Education Alli
ance and obseiwers from the Y. W. 
C. A. branches.

Officers elected by the Cleveland 
Council include James Murphy of-the. 
A. A., president; William Rennes-, 
sey, Fisher Body, vice-president; Cor- 
rine Prince, Welfare League, second 
vice-president; Eleanor Ginsburg, 
Education Alliance, secretary.

The American Workers Union, St. 
Luis, Affiliated to the A. Y. C. and

| Goldą Mayer, of the Detroit Com
munity Fund, wrote to Waldo Mc
Nutt: “I have heard only favorable' 
words concerning the American. A, 
Youth Congress.” A West Coast A, 

(Continued on page four)

Order Bundle Copies 
Of Youth Section

Did you know that- you can or- i 
der bundle copies of the Friday’s 
issue of the “Laisve”? No? Well,, 
you can! Just listen: You can; 
get 10 copies of the Youth Section 
for twenty cents or twenty for ' 
forty cents; you sell the papers 
for three cents, thereby making, 
one cent on each copy for your
self, club, or organization.

Order a bundle and help spread 
the paper that features news of 
Lithuanian youth activities—your 
own paper, j
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New Britain Wins Conn 
League Championship

Y.C.L. ISSUES APPEAL TO THE YOUTH OF
NORTH. SOUTH AM) CENTRAL AMERICAS

Demonstration Against 
War in Hartford, Conn

By Rex Romatis

, By defeating. Bridgeport in 
the last League game, New 
Britain has safely tucked 
aWay the Connecticut Softball 
league championship, having 
iwon almost all its games.

New Britain ran into some 
real opposition when they en
countered the hard-hitting 
Bridgeport team. If it were not for 
New Britain’s “speed ball artists”, 
th’dre probably would have been a 
different story to tell.

‘NeW Britain got a gobd start 
right in the first game, getting 
four runs in the first inning and 
winning easily by the score 8-3. In 
the second game, the local team 
could not overcome the lead the 
Bfidgeporters had piled up, thereby 
losing the second game to the score

After doing mound duty for two 
games, Romaitis was relieved by 
Krag. His fast ball had the Bridge
port batters completely baffled in 
the third game. New Britain won 
the last and decisive game by the 
^core of 3-1.

From Aboard 
“lie De France

By JOHNNIE ORMAN
Atlantic Ocehn, July 21, 1935—So

'ed, Wt I feėl that I muSt Write 
\ sbmėthihg for the youth sections be- 

; cause many friends who voted for 
niė to take this journey ahd those 
Who were kind ahU thoughtful to 
send me “bon voyages” may be sit
ting back in the States wondering 
■just what is happening to me. Any
way, I am wondering what all the 

» comrades, friends and relatives are 
doing back home.

,< It sure Was nice to see practically 
| all of the LDS National Youth Com- 

. mittee, LDS BuiLDerS and members 
of the “Laisve” staff to see me off. 
Those of you readers who have not 

i been abroad will not know what 
i small things like that mean.
I Perhaps some of you would like, 
i to know hoW things are oh the ship. 
I Here are a few experiences which 
F I have had:

When the boat set sail, I knew my 
■ mother, who came all the way from 
' Pittsburgh, to see me off, Alda and * 
; some friends would want to hear I 
•• from me. I just know that they 
• Would worRy—they do that every 

time I leave them. I scouted around 
for some paper or postal cards to 
sehd them a message. Well, when I 

1 finally fburid them, I was in first 
' class (I’m travelling third class). By 
- the time I was through writing, arid 

had the letters off, the “classes” 
were separated. One class was lock- 

,- ed away from the other. I had one 
£ It— of a time getting to my cabin 

and baggage. My cabin mates are
> tWo men Who are going to the U.S. 
5/ S.R. also, One is the Slovak Nation- 
» al Secretary of the I.W.O., who Was 

elected by the Slovak section Of his 
k* Organization much the same Way aS 
eŽthyself. ‘Of course, he does not have 
S’a Lithuanian Congress to go to, but 
į-nlhaVe!
&• . The other is Un American, who is 
/goihg to live in Soviet Armenih. He 

that the brily reason he is 
HVtfcaveling. oh the “Hie de France” is 
gHtechrise he could not get his visa be-. 
SpAriė the “Nonhandie” •sailed. I wish 
Cl Would have -gone on the “Northriri- 

too. We could have hėld Some 
•gWnrtrttatiohs with the other Lithua-

(Continued from page one) to rally to the defense of the Ethio
pian people. The struggle of all op
pressed nations for freedom is a 
fight against imperialism!

Youhg Negro people: You have 
already boldly taken a stand for* the 
deferise of your Ethiopian brothers, 
Unite together with the white yourig 
workers and farmers, in your fight 
for freedom and. equality. Carry on 
the fight to free Angelo Herndon 
and the Scottsbbro Boys together 
with the white young people!

We can defeat the attempts to di
vide our ranks, arid build a fighting 
united front against the war mak
ers and for the defense of the Ethio
pians. ■ 1 !l?t|

We will support the movement to 
give all possible support and ma
terial aid to the brave Ethiopian 
people in their fight to retain in
dependence.
A We will picket the Italian consu
lates, embassies, agericies and banks, 
voicing our protest against the fas
cist aggression.

We will pledge to stop all muni
tion transports to the fascist war
makers.

We will more energetically sup
port the peace policies of the So
viet Union arid oppose the war plans 
of fhsciSt Germany and Japan.

We will Support the Struggles in 
our own eburitries fbr pedee, freedom 

working With tireless J and progress.
We young Communists pledge to 

raise higher the banrier of Mhrx, 
Engels, Lenin and StUlin in implac
able Struggle agairist capitalisrii, 
against imperialism, and fdr the 
brotherhood of all nations in a hap
py Socialist World.

Down with the Fascist War Mak
ers!

Hands off Ethiopia!
Equal rights for the Negro peo-

France and Japan wnrch themselves 
oppress millions bf African arid 
Chiriese people, cannot poše aS the1 
friends: of the Ethiopians. Despite, 
the differehčes among themselves all. 
imperialist nations are on the side of 
Italian fascism.

The enemy allies are the imperial
ist governments, the fascist gangs, 
the barikers, industrialists, munitions 
makers and big landowners. These 
are the enemies of Ethiopia. These 
are OUR enemies!

Who are the friends of the Ethio
pian people?

The workers and peasants of Italy, 
who are to an ever increasing ex
tent taking up the fight against the 
attempt to enslave the Ethiopians 
and to free themSelves from fascist 
rule.

The young workers, farmers and 
students of the imperialist couhtriės 
who are deriied the right to live and 
wbrk under the conditions bf capi
talist crisis, who are being milfariz- 
ed to fight for increased profits for 
“their” oWn governments.

The youth of the oppressed nation
al minorities arid eblonies, who feel 
the cruel lash of imperialist enslave
ment.

The people of the Soviet Union, 
the builders df Socialism, whose go
vernment is ' 
determination to defend the Cause 
of perice and liberty.

These are the fridhds of Ethio
pia! These are the enemies of Fas
cism and War!

A great duty calls us to action! 
We cannot delay!

We young people of the Western 
World must help Weld the ifbn Wall 
Of defense of the Ethiopian people, 
defense 'bf the Soviet Unioh.

Young people bf the United States! 
Carry on the traditions of your Re
volutionary forefathers who pro
claimed the great truth “all men 
are created Oqualw! Negro and white 
youth, youth of Italian parentage, 
native Americans, unite in solidari
ty, show to the world that you do 
not Support the imperialist policies 
of the Wall Street robbers.

Young people of Cuba, Mexico, 
and South America: Your strug
gle for. liberation from the hated 
yankee imperialism, must impel you

WATERBURY BEATS NEW 
HAVEN IN W Ms

— By C. Strauss —
Last Sunday, the Waterbury soft- 

ball team joumeyėd to NeW Haven 
to Win the deciding game of the 
series.

It is already a matter of ancient 
history since the first two games of 
the series. These games were play
ed June 23rd. >

Checking through the reboyds, Wa
terbury Was trounced in the first 
game to the tune of 7 to 3. Water

man delegates Who left then. The 
ohly trbtible I had ih getting on the 
bbrit Was, of course, my heavy lug
gage.

This letter to you, comrades, is 
being written with the SWell foun
tain pen the “BUitiDerS” gaVe me as 
a parting gift. I am very thankful 
arid proud of it arid Will be for the 
Vest of my life. I shall also be" 
thankful for the farewell party Which: 
the “BUiLDbrS*’ arranged. It was’ 
niėe tb have them Say dice 'things, 
even if I did not believe them all.

I Um Wiritihg this letter because L 
do not trust myšelf. I am ’iibt sed^ 
sick yet, bht I may be arid then I 
wouldn’t be able to write. This! 
letter will be mailed from Plymouth, 
England.

Agairist Yankee Imperialism, Cuba 
for Cubans!

Against the Hitler murder gangs!
Defend the Soviet Union! Siippbft 

its peace policies!
Raise higher , the banner of inter

nationalism ! Forward to mighty 
anti-war, ariti-faScišt demonstratibris 
ori INTERNATIONAL YOUTH: 
DAY! j

Young Communist Leagues of: i 
U.S.A., Cuba, Canada, Mexico, Co- 1 
lumbia. !

bury won the Second 6 to 5 in the 
thirteenth inning after rallying in 
the 7th tb score four runs and tie 
up the game in a knot.

From the results of the second 
game and With the experience gain
ed through the campaign, a tight 
and closely contested game was ex
pected. But Waterbury started scor
ing early, making three runs, and 
from that time there was no ques
tion as to the outcome. Waterbury 
piled up such a towering lead that 
it was impossible for New Haven to 
catch up.

The Waterbury team fielded well 
and hit hard and timely. The out
standing plays of the game Were 
made by T. Noreika, the Watetbury 
third sacker, and Ben Medley (NeW 
Haven), who made the longest smash 
of the day, banging out the only 
home run. '

What’s Doing 3ft Wo-chka
We arrived ih Wo-Chi-Ca safely. 

On the Way the scenery Was very 
nice and it is also very nice here. 
Our progarm is very interesting.. 
The counselor do hot treat us like: 
small Childrep but like' their own 

zgrawri Up comrades. We go Swim
ming twice a day. The children from 
1g years of age and up live in tents 
and the younger ones sleep in bunks. 
We are taught Woodcraft and other 
work. The sWiriiming is fihe. Boy, 
isothere rooth'l 150 herbs!

’Emily Klimas

Saturday night on August 3rd, 
a demonstration was held on the 
edrner of Lawrence arid Park Streets, 
in fact two demonstrations were 
held. At approximately 8 p. m. a So
cialist Labor Party speaker arrived 
on the scene, set up his starid ahd 
began denouncing and proclaiming’to 
a rapidly increasing audience. iĄt 
about nine o’clock, speakers 'fforti 
the American League Against War 
and Fascism arrived and spoke to 
the Socialists asking them if they 
might unite and Jibld a demonstra
tion collectively. The speaker bluntly 
and impolitely refused, So the group 
crossed the street and began their 
demonstration against War and Fa
scism right opposite. Immediately the 
audience also crossed the street to 
hear young speakers talk on a sub
ject of consequence to every Worker. 
Sobn the Socialist was left With 
about ten spectator!, while our ranks 
grew to well, over fifty. The speakers 
were: Abe Barr, jof the American 
Federation of Labor Union, Bill Tay
lor, section organizer of the Com
munist Party in Conn, and Syd Wil
son, who spoke on the subject of a 
Labor Party in Conn. The audience 
was very attentive and the speakers 
were very interesting. At about 11 
o’clock, a policeman informed the 
speakers on either side of the street 
that it Was time the. meetings 
adjburined On account of the Ihteness 
of the hour. We did so with a 
rousing cheer of triumph over the 
Socialist Labor Party.

On August 11th, in Waterbury, 
the New Britain Girls’ Ensemble will 
make fts debut accompanied by the 
Hartford arid the New Britain Cho
ruses. They have been earnestly 
practicing and rehearsing, and plan 
a good addition to the Dairiu Dieha 
program.

Hie American Ybuth Cbngress 
Outing was held bn July 28 th, at 
Crystal Lake. There Were fifty 
present arid all had a gOOd time. 
There Was a weenie roast, boating, 
and swimming; also a report whs 
heard oh tire Detroit Congress. The 
Lithuanian orgaiiizatioris Were very 
poorly represented, arid such is thė 
caše at committee meetings of the 
Congress group. This is bsld, Com
rades, the youth- movement to be

I really effective, must enlist the sup- 
; port of all ybuth organizations into 
participation, including the Lithua- 

i niaris. So bear in mind, When dele
gates are elected to this interesting 
work. Get in on it, it’s really great.

JUST JEST
I hope every one doesn’t go on 

his vaOatioh on Dainų Diena.
I wonder why all the girls make 

dates on Wednesday nights.
I guess age is orėdpihg up on 

Karl, where’s all the pep he used to 
hąVe ih the good ole’ days?

I imagine Donnie is having a 
Whooping time in Brooklyn.

I wish Mary wouldn’t be so quiet, 
ho ohe knows whether she’s in or 
out.

I believe Felix- was terribly shared 
at the Ghost ShoW, he looked 
ther pale Saturday.

I heard Julia looks ducky in 
riėW swim suit.

I want you all tb know that 
have a champion Swimmer amongst 
us, norie other than, Olga Roman.

I declare I’ll sign off dhtil 'next 
time.

her

we
I

Explairibd
Bride; “Who is the man in the 

blue coat, darling?”
Groom: “That’S the umpire, dear.” 

, Bride: “Why does he Weay that

Groom: “To keep from biting the 
ball plajfeYs, precious.” 4'

■į.’.
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Soffle Physical Cultarc 
Questions Answered

LAISVE” Patfe Thhi*

DHWlffiNT W SOUKS OF IABOR w| 
REVOLT IN ENGLISH AND AMERICAN POETRY “ tMlps

— By THE NATURALIST —
During the past tWo weeks quite 

a number of questions have been 
submitted to this department by 
readers from all over the country. 
It is encouraging to See oUr head
ers taking such ah interest in phy
sical culture. Only when we are 
physically fit can we wage an un
tiring struggle for better conditions. 
Let us hll spend a little of oUr time 
conditioning durselves physically.

Answers to the following queries 
will prove to be very helpful in cor
recting the physical problems of 
the inquirers if the advice is put in
to practice.

Height increase
I would like to increase my 

weight. My height is 5 ft. 6 in. and 
I Weight 115 lbs—“A.M.”, Detroit, 
Mich.

To increase your weight you should 
include in your diet food rich in fat 
such as hiilk, cream, butter, eggs, 
cheese, olive oil, etc. Food rich in 
starch, as bread, cereals, root vege
tables, etc. Food rich in S'ugar, as 
syrup, hialt, honey, sweet and dried 
fruits, etc. Drink plenty of fluid 
after or between meals. You should 
practice deep breathing and practice 
gehėral exercises. Also, try to get 
daily exercise in the open air.

Hot packs to the liver once or 
twice a week would tone up the li
ver and lessen the feeling of sleepi
ness with which you are troubled. •

FALLEN ARCHES
I have a falling instep in each j 

foot. Do you think that T could 
safely place myself in the hands of 
a good osteopath and secure a per
manent cUreT-i-ReguIar Reader, Eli-’, 
zabeth, N\

Manipulation by an osteopath 
would restore the flattened ąicHės bf 
the feet, and exercises wduld then 
be bfj benefit. Supports rėli'ėve the 
pain, but do net cure the OOftditloh' 

. and they ate liable to further stretch 
the flattened arch.*

Practice the following exercises: 
Stand erect on bare feet, and rise 
slowly On tip-toe, lower again slow
ly, repeating several times and at in
tervals wh6n convenient during the 
day. Sit on a chair and extend one 
leg, then flex and exteftd the foot 
sharply several times. Then rotate 
the foot first in a clockwise then 
counterclockwise direction. Place a 
towel on a smooth surface and ga
ther this up by contracting the toes 
in an effort to grasp it. Electrical 
stimulation of the foot .muscles is 
excellent for strengthening the arch
es.

--------------------------- ------BY LILLIAN SHELLEY_____ _ ■ _________
Harry Alan Potamkin, Who died exactly tWo years ago at the age of 

thirty-three, wrote some of the finest revolutionary poems. Among them 
“Dissertation”, “Blue Negress”, “Frftit of the Štrife”, “A Love Poem”, and 
“Paris Commune”. Here is a part of the strongly emotional “Paris Com
mune”:

“The main affair has won its first siege, 
over ofte-i sixth of the World—
the skirmish was lost but the war is won!
Greetings, Communard, dictator of ’71, 
Seventeen greets you, 
October greets March!
There is no blind spot 
in the memory of the proletariat:
This is OUr heritage, our consanguinity, 
the one blood Of the one‘class 
the world has lohg awaited 
to catapult its law against disaster, 
to load the guns against the master rogues, 
to load the guns against the loaded dice, 
the stfategems of delusions, 
the virtUbsitiės of greed.
Ours is the blood of the one assurance: s 
All POwer to the Soviets!”

Women poets, too, are to be found among the proletariat poets. No
table among these was Rose Pastor Stokes. Her “Song to the Soldier” 
(recently put to music by Lan Adomian) iš most appropriate in this period 
of looming War: 

if

“Workers ih uniform— 
Farmers in uniform— 
Your fathers, ’your brothers. 
Say will you aim at us?— 
Shoot at the hungry ? 
Shoot at the mass? 
We are your fathers;

Workers in uhiform— 
Farmers in uniform— 
,Come! -
To your class.

Workers ih uniform— 
Farmers in uniform— 
We are your sisters! 
Your sisters, your mothers. 
Turn, to your officers: 
’We "Will not shhttėr 
Bone of our bohe!’

Workers ih uniform— 
Farmers in uniform— 
Come!
To your own!” * ’ ’'

More and tyor’e poets ire beginning to Write actualities, realities. - Of 
course, It will take time before 6ur poems bėcofrie socially-rnibded—and when 
oUr poets dėVėlOp a s'ocial-cdhšėiousness, they will be but a step away from 
class-consciousness. . ! .

Let us join with Alfred Hayes ( the author of the following poem) in 
a united appeal to our—

COMlRADE POETS
tty! Out of your bedrooms, yotir hideouts, 
Your dehs, your Word-srhbky holes!
Comrade poets,
Street corners—
Black Factories—
These are the stuff for yOur souls!
What can you learn from a cockroach?
Life’s not your bug-ridden sheet.
Comrade poets,
It .crashes—
It thunders—-
In the shops, in the mills; in the street!
Great belts whip ttie days out ih fire,
Swift bobbins‘reel hatred along;
Comrade poets,
Be tongues of their hatred,
Come!
Pound us a sdng with a hammer,
On that blazing red anvil, your heart,
Forge poems like weapons—
Like bullets—
Be mouths of their Wrong!
Be Red Ariny soldiers of art!
Plug magazines tight ,With your verses,
Aim straight at the heart that’s dėcayed—
I’H be with you that morning,
Bed poets,
On the first cobble-torn barricade!

(Reprint from New Masses)
(Conclusion) .

i

ABDOMINAL REDUCTION
Cait ybu tell ftie how I can get rid, 

i of shpetfloas flesh aroiftif the sto- 
maėh-^-‘Wffy°, Šhenahtfoah, Pa.

To reduce the abdomen the mus
cles must be wėll kneaded and mas-

- saged, and you should practice the 
following exercises; stand erect, 
arms extended above the head, and

•; « .bend down to touch the toes, keep- 
ing the head in lifte with the arms 
and the knees. Stand erect, arms-—
ohtSfretChed, rotate the body as far !nEŠ|W>A|T AHW1 AUfHHIC

***** as possible frbfti Side to side. -Stand Ublltyll AxUV VlJvItUM
erect, feet apart, arms extended UAlhC* MtTTIM/? TBUtČDAV abdve the heftd, then describe wide įtvU/u MuullrN) IvfiuijA*

.Jthe wajst( Lie on the floor, t arms Ai<Id vCtaiš wtil 'tiAld'a Wt- 
* Extended aboVe the head, sit up with- Tiibsdhy, Autist 13, at

, out lifting the heels and in ohe 4^7 poft<fr, P. M. All ihefti-
V jmoVėtnertt, bend forward to touch beYs HiiWt attend this meeting for 

4he loe»A-keeping the kneeb striiight.; t6 be tftšėtissed>
Lie \0n the floor, arm's to the sides, • ♦ . . . '
raise the legs with the knees straight1 The Oiorus is giving an excursion 
to the vertical position, and lower, to Pdt-lri-Bby AiiguSt 25, and a pic
again slowly; > hie at MarygrOVe Park September 8,

IBddy-btrilding foods ihėltide milk 1935. There Is also a possibility 'of 
ahd dairy ptoduce, shredded wheat, .Mhothėr Weėk-ehd party nt
bftad, rhefet ih taodettttbn, frdft Wdi Terza’s fhrin. /
green vegetables. . 71 Mafty of the members have asked

By a vėtėran soldier as told to 
Isabel Lcgrtialis

I see it’s raining outside. Where 
come from it never rained. It 

rained everywhere except in that 
part, and there everything w^s dead 
and dry, even the jackpines were dy
ing. You knqw what jackpines are? 
Oh, you do. There is nothing doing 
Up there, no farms or mines, it’s all 
welfare.

Say, fix me Up a little liquor, will 
you ?

We were up there making roads. 
They said the roads were going to 
he for todrists to go through. There 
are some good roads and some bad 
roads, mostly bad roads. And I’m tel
ling you, if any tourists go through 
on the roads we were making, they’d 
break down. Those roads are ho 
good, and hevėr will be. Ahd the 
Whole thing is jpst graft and nothing 
else. I know, I worked there one 
year and eight days.

We neVer got any good food. You 
knoW how you’d fėėl if you had to 
get up, didn’t get good food, and 
had to go to work. They worked us 
hard. Twelve hours?/ I guess so. 
We’d begin work in the ftiorhing 
when the sUn commences to shine 
until the sun is ‘way down. And 
we always h'ad something to do after 
■su^pet. The captain—sure we had 
a captain, a regular militaryoff leer— 
always1 found something for us to do.
And if we didn’t do it, they’d black
ball us, and then we wouldn’t be able 
to get in anywhere. We had to do 
the work.

We didn’t accomplish much. We’re 
used to it. They can ride us vets, 
but they shouldn’t ridb the bojrs in 
the CCC so hard. You know how 
yoiung boys are—fftll of pep, Wahting 
to hiive a good time. Are the boys 
leaving the ca:mps? Sure they are. 
TKėy^r'ė leaving dll the time. Bbt 
those Boys fix it for the officer. 
They take him out anil fix him. How 
can they get away with it? Well, 
I’m telling you, they do it anyhow. 
But us, we don’t say much. They 
pay us. a dollar a day and they take 
it but of us for that lousy dollar. 
I don’t know about these union wag
es but of course the camps are get
ting nowhere, because it’s all graft.

I’m glad to be sitting right here 
and not be up there anymore. I’m 
never going back. You know If 
you’d bėėn up in a place like thai^ 
you know how you’d feel about go
ing back. r ► •

I* don’t know what I’m going to 
do just now*. When I come back 
from the army,— I put in eighteen 
ihonths in the regular army during 
the war—they told us we’d have a 
job and everything when we got 
back. Yeah. Well, I ain’t got, any
thing. I’m dbwn ahd oiit and broke 
and nobody cares.

I’m staying with ftfy mother down 
the street. She’s pretty old, but 
she’ll 'nėvėr have 'to be on the Wel
fare. No sir, hbt as long hs I 
have five fingers and ten toes. Sure, 
it’s not so bad. on thę welfare—those 
that get it. But I Jchow this guy, 
B--—, who’s the head of the wel
fare. I iišėd to go fishing With him, 
and I Unew him back In 1923 when 
he didn’t have a pair bf phpts or 
a shirt pty his bėck. Aft'd I know 
his Sbct'ethry too. 'Čhifšt, ahd he’s 
a yftarriėd mdh With a faniil'y, too. 
He’s a crooked guy, never was any
one ippre crooked t)ian him. And 
sąy; Til bet you can’t show anyone 
who worked up to a soft easy, job 
like-this guy yithout being crooked, 
Į know, i’ve travelled this country 
up and down.

Well, it looks likė We.,t^ih iš 
Ihg. io I Wess ni he going
Sep you later

i
fffi

Iwt

“Why not have a radio prograĮn?” 
For the past three .weeks a'comihit- 
t©b “has bėen trying to get the mom-; 
bėfs together *So7 We can begin Work 
oh the radio question, but no ‘one. 
shewedtyp. A fftUio Station. is ayUiM 
able nt a Will cost) andat-a vėry 
cdhyehieht tihie, all the ętioiHis has? 
to ho is tb tb ga
ther WeMbd^^ree'dSeWsr^;’ .. *

‘tytiis is positively the last ė'alĮ to 
the Executive Committee:
arė not į^ėelrt'at this meeting—and 
haven’t any excuse for not being, 
there— we will ėUct bthfers in your 
blėėe.//''/''/'~ s--’**m.....

Kepuner
s*9K2S-3CC
’lit

4
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chances

to

A very good program is planned ^oad and drive to Walled Lake Vil-

. , , I wai 1V1 <x gv V V niuvu
the same five organizations to feed them is another question.

has

the Regional Committee.

I

2. Drive Gd. River and turn right 
when reaching Novi and Walled Lake

Boat 
9:00

as a result, I think, that we’ll make 
a fine showing in the Program.

as
to •

The Vilijos Chorus in conjunction 
with all the other Connecticut Cho
ruses is having its 8th Annual Dai
nų Diena in Waterbury, Sunday, 
August 11th.

to high school stu- 
a month * to college 
only was this wage

■,Wk

next week.
Blanche

should attend these 
are held on the back

use to break up meet-other good things. So, don’t pass 
up all this enjoyment. Dont’ eat be
fore coming to the picine because 
there will be many good things 
which will make your, mouth water. 
Everyone is invited. , 4 * .

We all like to hear the Miner’s

MID-WEST LDS YOUTH TO 
HOLD CONFERENCE

(Continued from page one) 
lated to war. Fascism for youth 
means forced labor, militarization, 
lower standards of living, and nar
row restricted culture.

An LDS membership drive with 
reduced rates will also be initiated 
for a period of six months 'begin- whenever you feel like, and many 
ning October 15th. Mid-West youth 
are urged to take advantage of this 
opportunity.

This conference is one of the most • 
important meets of the LDS youth 
in the Mid-West and is expected to 
be well attended.

boss class and any element that 
the boss class 
ings.

Everybody 
meetings that 
steps of the <City Hall every, Sunday 

at 6 P. M.

Along The Sport Front
—By DEN MEDLEY—

In the past two weeks of the Con
necticut league, there have been nu
merous and exciting games played. 
During these two weeks there was 
one team that took a tremendous 
drop in the standing. Not that they 
were anywhere near the top, but 
chances were they could have reached 
the league’s leader if they played 
real ball. However New Haven came 
down from the half way mark and 
now occupies with the New Haven 
Russians the cellar berth. What 
really surprised all of New Haven’s 
teams was the way Waterbury desi- 
sively trounced them in the playoff 
game and emerged 11 to 3 victor. 
They must be handed credit for the 
way their team has developed from 
what looked at first like a puny 
little team into a strong indoor 
baseball team. I am sure they will 
hand severe trouncings to any other 
district team they might play.

New Britain was the other team 
that handed New Haven a defeat. 
But this defeat was not so much the 
result of New Haven’s poor playing, 
no far from it, it could be laid more 
or less on the shoulders of the um
pires who neglected fair decisions 
and made it look a bit like favor
ing the home team. However New 
Haven is not bemoaning the fact that 
they lost, they are sport enough to 
know when they are defeated; but 
the way they lost to New Britain 
would make any team protest, and 
that is just what New Haven did. 
And it is hoped that the outcome of 
Sunday’s council meeting will prove 
satisfactory to both teams as the 
matter will be straightened out here. 

Council Will Meet
This Sunday, after the games in 

the morning, there will be a meeting 
of the council to take up many of 
the problems regarding the sports 
and the baseball league. As the mem
bers know, track will be the main 
subject as this is the next underta
king by the district sport committee. • 
It is hoped that something definate 
can be dicided so work can be 
started immediately on the carrying 
out of such a sport event as a track 
meet. <- »

All members who were at thfe last 
meeting are requested to be present 
at this so that we will all have 
knowlegdge of the past meeting,;
thereby avoiding delay in starting. Council of the A.Y.C. appointed a 
Financial worries regarding the Nat’l sub coirimittee to cooperate with 
play-off entry from Conn, will be . the Anti-Olympic Committee, in its 
taken up and this also will have to fight for the boycott of the 1936 
be taken up immediately so that games scheduled for fascist Germany., 
definite action can be taken by all The committee consisted of Mur- 
teams. Because, unless the district • ray Goldman of the Young Circle 
raises the funds for our entry, there 
will be no entry unless the team 
wishes to undertake the thing at 
their own expense, but that would be 
too much of a burden for one team, 
so we all must cooperate regardless 
if your team or the other goes.

Waterbury Games.
This Sunday, Waterbury will be 

the scene of much excitement. Dainų 
Diena, Connecticut’s annual Lithu
anian choral festival and the playing 
of four games. Waterbury will en-

League, Sam Puvzner of the Iriter- 
national Workers Order, and Ellis 
Chadbolme of Youth House.

A Regional Council has been set 
up of the A. Y. C. in New York City. 
Each section of the city is to organ
ize a council to carry on the work 
of

gage to do battle with Bridgeport 
for three games and New Haven 
will play off a tie with Bridgeport 
which resulted in a privious game 
between these two teams. All in all 
the day should prove quite eventful 
as Dainų Diena usually is. And on 
that day we shall find out if Water
bury is all I said they are when 
they play'Bridgeport. For Bridgeport 
can boast of a strong team having 
a fine array of players who are in 
no way new to the game. So if 
Waterbury wins, they’re all right and 
we can see them stealing the district 
crown from New Britain. So let’s

This Sunday, Aug. iltfr, the ALD 
LD Br. 188, the LDS Br. 86, LDS 
youth branch 217, T. D. A. Kazio 
Giedrio branch and the Laisvės Cho
rus are holding a picnic at the 
Mary Grove Park.

There will be games, refreshments 
and recreational activities such as 
swimming, dancing, boat riding, etc. 
Music will be furnished by the Har
mony Boys. There will also be three 

keep in mind the games” this ~Sunda£ £rizes J® the adndssion J-
together with the council', meeting. Case <>f Beer; 2. Carton of Cigaret- 
and let’s make a great day out of Į box of chocolates. May-
it for the Connecticut youth, because 
we will be participating in the pro
gram of the day in more than just 
sports—most of us ere members of 
the choruses that will come together.

be you will be one of the lucky win
ners.

Admission will be only 15 cents. 
So all of you young people don’t 
miss this outing. Those of you who 

| have no other way of getting out 
there meet at 3014 Yemans at 10:00 
A. M. and there will be trucks to 
take you to the .park and back for 
only 10 cents.

There are two ways of reaching 
the park. Follow the one that is 
closest to you: 1. Drive on the 
Northwestern Highway to Orchard 
Lake Rd., turn right and drive to 
Maple Rd., then turn left and keep 

- Į driving to Walled Lake Road, turn 
Our chorus is holding Its regular' left and drive until y°u come to 

Friday night rehearsals with the’ Walled Village, then turn right 
usual pep talks which seem tq have on w- Main st-« and from there V°u 
a good effect on the songsters and will find arrows leading to the park.

CONN. CHORUSES TO HOLD 
“DAINŲ DIENA” PICNIC

out to suit all that come. There’s 
plenty of room to go walking, water 
to go swimming, space and time to 
dance to the strains of the ^ferry
maker’s Orchestra, beautifully blend
ed voices to listen to and plenty of 
Cremo beer to drink, so come one 
and all if you wish to have a good 
time.

The time—Sunday August 11th.
The place—Lietuvių Daržas, Wa

terbury, Connecticut.
Commas

YOUTH CONGR. DELEGATES 
MAKE GOOD PROGRESS

(Continued from page one)
Y.C. conference has been caned after 
the return of the delegates from 
Detroit. The conference will be held 
tomorrow, August 10, at the Whit
comb hotel in San Francisco.

At its last meeting the National

Plenty of Activity in 
Shenandoah, Pa.

Before I write of anything else, j 
must call everyone’s attention to 

this special news: the Shenandoah 
Lyros Chorus is to hold its first 
picnic this year on August 25th-at 
Laudeman’s Park. Our advice to 
everyone is: get out the old buggy 
and head the way to the picnic for 
the best time of your life. If you 
don’t come you’ll be missing: -the 
swell music, to which you can never I 
dance enough, the good swimming | 
pool, in which you can take a swim

FIVE HAMTRAMCK ORGS.
TO HOLD PICNIC THIS SUN.

. lage. From there you will find ar
rows leading to the park.

How About a Boat Ride?
Do you folks like boat riding? 

well, 1 
are also having an excursion to Put- 
In-Bay on August 18th. The fare 
is only $1.00 round trip. Dancing on 
the boat and on the island, 
leaves the First St. dock at 
A. M. Please be on time.

S. D.

SOFTBALL TOURNEY 
NEARING FINISH

(Continued from page one) 
first LDS Softball Champions.

Since the Connecticut league 
ended, and New Britain has copped
the district championship they are in 
line to play the Brooklyn, BuiLDerS 
for the regional championship. The 
Connecticut sports committee is urg
ed to communicate with the National 
Sports Committee for more informa
tion. Send in the list of all the 
games played.

Cleveland also seems to be near
ing the end of the district league 
and should write to the Sports Com
mittee as soon as they finish. This 
will help the Sports Committee make 
plans for the future games.

Quartette sing, don’t we ? Well, 
here’s a surprise! They are going 
to sing this Sunday, August 11th, at 
12:45 P. M. over station WAZL, Ha
zelton, Pa., for the purpose of ad
vertising the Lithuanian workers day 
picnic, which is to take place the 
same day at White City Park. This 
picnic is being sponsored by all the 
Lithuanian organizations in this vi
cinity. The activities will start at 10 
in the morning, and the Miners 
Quartet, Girls Quartette from Wil
kes-Barre and the Lyros Chorus 
from Shenandoah will fill out the 
program.

Speakers from Philadelphia will ad
dress the public in Lithuanian and 
English. Dancing will take place 
in the park dance hall to the music 
of Jack Robel and his radio orches- with the Communists against the 
tra.

Now, if it rains dont’ let this keep 
you home because there is plenty of 
shelter here for everybody.

Well, this is. all for now, comrades, 
I will tell you more

YOUTH CONGR. PREPARES 
BILL TO REPLACE N.U

(Continued from page one) 
unemployment relief. After being 
reminded that there are 32,000 unem-' 
ployed youth in Worcester, Mr. Dou
glas nonchalantly replied that his of
fice had done nothing about it.

Whereupon, the delegation, not to 
be phased by this tendency to ignore 
the underfed young fellows and girls, 
pressed further discussion upon him.

He was toĮd that the NYA paid 
$6.00 a month 
dents and $15 
students. Not
far below the average living wage, 
but it would serve as an impetus 
for the employers of the city to 
lower the wages of other youth in 
industry.

What chances are there for <t,he 
unemployed youth to get work on < 
the ERA?” was another question 
hurled at Mr. Douglas.

Not mincing words he replied, 
“Everyone has the privilege of re
gistering but there are no 
for the youth to get jobs.” His at
titude is that there are no fjobs for 
the youth and they would have 
look out for themselves.

This statement just as much 
condemns the youth of the city 
a life of vagabondage ,petty crime, 
arid prostitution in the case of the 
girls. The callousness of the city’s 
administration is surprising when 
one considers that in the event of a 
future war, these very same youths 
will be needed to support and make 
up the army, navy, and other armed 
forces. Whether these youths will 
be willing to fight in the next world 

. war for a government which refuses

CHALLENGES
.1

LEADERS CHALLENGED
LeaDerS:

We are challenging your -softball 
team to give us another game this 
Sunday, Auigust. 11, at Green Rd. 
and Mičiuto’s Darže. We will use 
the official ball, the cost of which 
is $1.15. Each -team to pay half, 
winner taking the ball. Our. team 
will be made of former and present 
Rambler players. Good luck to you.

Sincerely yours, 
Asst. Mgr, of Nazys, 

John Marzan 
722 E. 127th St.

BROOKLYN BUILDERS 
CHALLENGE 

VANGUARDS
Vanguards:

The Brooklyn BuiLDerS have 
twice challenged you, but you have 
not met these challenges with games. 
This shows a lack of sporting spirit 
on your part. Now we are chal
lenging you to play us at the “Lais
ve” picnic in Westville Grove Park, 
Westville, N. J. Don’t disappoint us 
this time by letting us win the game 
on forfeit—there is no honor or 
fun in ginning that way. We want 
to play! »

Hoping you will accept, 
we remain, 

Yours truly, 
Brooklyn BuiLDerS

Tony Sineus, Mgr.
•427 Lorimer St.

THUGS TRY TO BREAK UP 
MEETING IN WORCESTER

(Continued from page one)
that the workers are supporting the
Communists and are ready to fight• > « . « • • • . «



ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50-tos kp. mitingas įvyks 

13 d. rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
Gedemino svetainėje, 575 Joseph 
Ave. Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt. Taipgi reikės nominuot 
Centro Pildomąjį Komitetą.

Sekr., A. Pultin.
(187-188)

L AIS VL, Rugpjūčio 9,1935
ssr r? WW'IWIRIBI II

Wilmerding, Pa

Pittsburgh, Pa

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
St.,

“Adomo

nueit

. ...... ..

bus nomi- 
į Pildomą- 
raportai iš 

komiteto, 
užsimokėt,

Conn.
Diena

Parke,

buvo iš- 
Bendras 
pareigų.

reikalų aptarti.
Sekr., Ruthie Astrauskas.

(186-187)

Wilmerdingo ir Apielinkės 
Veikimas; Vienybė; Priešfa- 

šistinis Suvažiavimas.

JJETROIT, MICH.
Aido Cnoro susirinkimas * įvyks 

August 13, 1935, antradienį, ant 4097 
Porter St., 7:30,v. v. Malonėkite visi 
nariai atsilankyt, nes yra daug svar
bių

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. rugpjūčio, Darbinin- 
linčj svetainėje, 325 E.

nacijos Centro Valdybos 
jį Komitetą. Bus išduoti 
pikniko ir konferencijos 
Nepamirškite ir duoklių 
nes centrui reikalinga finansų. At
siveskite ir naujų narių.

Sekr., V. S.

prieš di- 
priešą—fa-

mokėt.
Fin. Sekr., D. Lukiene.

(187-188)

''L‘. ■
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Pranešimas Visiems 
Conn. Valstijos 

Lietuviams
Darbininkiški chorai 

valstijos rengia Dainų 
11 d. rugpj., Lietuvių 
Waterbury, Conn. Išpildyme
programos dalyvauja 5 chorai: 
Vilijos Choras, iš Waterburio, 
Vilijos Choras iš New Britain, 
Dainos Choras iš New Haven, 
Laisvės Choras iš Hartford, 
Jaunuolių Choras iš Bridge
port. Kalbės R. Mizara, “Lais
vės” redaktorius. Taipgi bus’ 
sportininkų. Piknikas praside
da 12 vai. dieną ir tęsis iki 
vėlai nakties. Visi būkite šia
me piknike. Daug ką pamaty- Į 
site ir kartu paremsite mūsų 
darbininkiškus chorus.

Visiems yra žinoma, kad 
darbininkiškam judėjime cho
rai lošia svarbią rolę. Kadangi į 
turčių klasė turi savo chorus 
ir juos remia, kadangi jie ma
to ir turi naudą varydami prieš 
darbininkus propagandą, truk
dyti juos nuo pagerinimo sa
vo būvio, taigi mes, darbinin
kai, turime remti mūsų cho
rus, jų parengimuose dalyvau
ti. Mūsų dalyvavimas suteikia 
daug finansinės paramos ir 

♦ choro nariams daugiau energi
jos, kuri yra reikalinga palai
kymui chorų.

Demonstracija Prieš Karą 
Ir Fašizmą

Rugpjūčio 3 West Parke 
įvyko darbininkų organizaci
jų rengiama demonstracija 
prieš karą ir fašizmą. Nors 
visą dieną smarkiai lijo ir va
kare buvo labai apsiniaukę, 
vistiek nemažai publikos su
sirinko ir visi bendrai išnešė
pasmerkimą karo rengėjams iri nedalioj, 11 
fnšiMamc kų Central

. . ~ -Market St., 10 vai. ryto. Visi nariai
Kalbėjo keli kalbėtojai. Ge- dalyvaukite, nes turim daug svarbių 

riausią prakalbą pasakė J. dalykų apsvarstyt, taipgi 
Allander, Komunistų Partijos 
atstovas. Nurodinėjo, kaip fa
šizmas ir visas bendrai/ kapi
talizmas traukia visą pasaulį 
į karą. Kvietė visus dėtis prie 
bendro fronto kovai prieš ka
rą ir fašizmą. Paminėjo ir tai, 
kad Hitleris nori suryti Lietu
vos nepriklausomybę.

Darbininkų teatro grupė 
gražiai padainavo revoliucines! 
dainas ir sykiu metė obalsius' 
prieš karą ir fašizmą. Visi 
bendrai sudainavę “Internacio
nalą” išsiskirstė su pasiryži
mu bendrai kovoti 
džiausį žmonijos 
šizmą.

Didelis Piknikas
Rojuj.”

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 11 d. rugpjūčio, 2. vai. po 
pietų, Easton Baking Co. svetainėje, 
34-36 North 7th Str. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

K p. Valdyba.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks 13 d. rugpjūčio, 8 
vai. vakare, 29 Endicott St. Visos 
narės dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi at
ėjo nominacijos blankos iš centro, 

i reikės drauges nominuot į centro val- 
Nedėlioj, rugpjūčio 11, lie-’dybą. Nepamirškite ir duoklių užsi-

tuvių, rusų, ukrainų ir lenkų 
darbininkų organizacijos ben
drai rengia pikniką taip vadi
namam “Adomo Rojuj,” Cas
tle Shannon, Pa.

Tai bus puikus piknikas. 
Gera muzika, visokių kitokių 
pamarginimų. Visas pelnas 
skiriamas darbininkų judėjimo 
naudai; Kviečiami; visi daly
vauti. ;

Pikniką pasiekti labai leng
va. Gatvekariais vienas kar- 
čekis tekainuoja. Iš miesto va
žiuoti 37 karu iki Castle Shan
non ir iš ten netoli 
Adomo daržą.
Veikėjai Kviečiami

Bendro veikimo
prašė manęs pranešti 
spaudą, kad seredoj, rugpjū
čio 14, L.M.D. svetainėj, 1421 
Orr St., įvyksta labai svarbus į 
bendro fronto susirinkimaš. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Komitetas kviečia visus 
Pittsburgho ir apielinkės vei
kėjus įvairių srovių šiame su
sirinkime dalyvauti, kad galė
jus bendrai apsvarstyti ben
dro fronto klausimus.

Reporteris

Dalyvauti 
komitetas 

per

Šios apielinkės darbininkai, 
suvarginti bedarbės, iš baimės 
kad visai nepakrikus besilavi- 
nime politikoje bei draugiji
niam veikime, jieško būdų iš
laikyti lygsvarą. Tie būdai su
rasta, tai vienybė — vienyt 
suvargusias kuopeles bei drau
gijėles į krūvą; pašalpinės 
jungsis su APLA. Nors sun
kus darbas, ir nepaisant prie
šingumo tūlų fašistuojančių 
elementų, jau eina derybos su 
APLA Centru tame reikale.

Pabaigoj birželio menesio 
laikyta bendrai piknikas šešių 
draugijėlių, pasekmės geros. 
Dalis pelno skirta į T.A.F.— 
$24.00.

Pabaigoj rugpjūčio rengia
ma antras bendras piknikas, ir 
jeigu bus sėkmingas, pagei
dautina skirt dalį pelno Liet, 
politiniams kaliniams. Valio, 
vienybei!

Cleveland suvažiavimo at
stovai — ALDLD 180 kuopos 
— Geo. Urbonas, N. Braddock; 
Moterų L. Dr-jos — A. Mize- 
ravičienė, Mellon Plant; AP
LA 17 kuopos — K. Benderius, 
N. Braddock ; L. Sūnų Dr-tes— 
J. Oria, Wilmerding ir šv. Jo
no Dr-tės— S. Ivanauskas, ra
portavo apie kovą prieš fašiz
mą. Tūlų netikslumų 
leidžiant delegatus, 
kom. nežinojo savo 
Kitą kait bus geriau.

Šv. Jono Atstovas S. I.

WORCESTER, MASS.
Suvienyto Worcesterio draugijos 

rengia didelį pikniką, kuris įvyks 
nedėlioj, 11 d. rugpjūčio, Olympia 
Parke, pradžia 12 vai. dieną, ir tęsis 
iki vėlumos. Turėsim gerą progra
mą, dainuos Aido Choras ir bus ris- 
tikai, Karolis Požėla risis su nežino
mu drutuoliu; Jack Kelley, jaunas 
kumštininkas, iš Waterbury, Conn., 
kumščiuosią su kitu iš New Yorko. 
Kviečiam visus ateit, praleist links
mai dieną ir tuom pat kartu paremt 
darbininkišką įstaigą.

J. J. Bakšys.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

LIETUVIU D ^RBEIINKŲ DIENA
RENGIA TRYS A.L.D.L.D. KUOPOS: PORT CARBON, MINERSVILLE, IR SHENANDOAH,

Nedėlioj, 11 Rugpjūčio (August), White City Park, Pottsville, Pa.
PRASIDĖS 10 VAL. RYTE: KONCERTAS 4-tą VALANDĄ PO PIETŲ

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 11 d. rugpjūčio, 10:30 
vai. ryto, 29 Endicott St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim labai svarbių 
dalykų apsvarstyt. Kurie neužsimo
kėję duoklių—ateikite ir užsimokėki
te, nevilkinkite, nes paskui susidaro 
didelė skolą.

Fin. Sekr., D. Lukiene.
(186-187)

GREAT NECK, N. Y.
TDA kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 12 d. rugpjūčio, 7:30 vai. 
vakare, M. Sabenkos svetainėje, 91 
Stearnboat Rd. Great Neck. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Prot. Rast., S. Petkiene.
(186-187)

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Darbininkų Dieną rengia 

trys ALDLD kuopos: Port Carbon, 
Minersville ir Shenandoah, nedėlioj, 
11 d. rugpjūčio, White City Park, 
Pottsville, Pa. Pradžia 10 vai. ryto, 
koncertas prasidės 4 vai. po pietų. 
Bus valgių ir gėrimų, šokiams grieš 
Jack Robel’s radio orkestrą. Įžanga 
piknikui veltui, šokiams 35c ir 25c. 
Kviečiam visus ateit ir linksmai lai
ką praleist, vieta graži ir patogi, yra 
pastogių, jeigu užeitų lietus. Gera 
platforma šokiams.

Kviečia Rengėjai.
(186-187)

Shenandoah Lyros Choras, Vadovaujamas d. D. Judzentavicienės

HARTFORD, CONN.
Visiems gerai žinoma, kad dainų 

diena įvyks 11 d. rugpjūčio. Tam tik
slui Laisvės Choras turi pasamdęs 
busą ir kurie norite važiuot ant mi
nėto išvažiavimo, malonėkite užsire- 
gistruot ne vėliau kaip penktadienį. 
Nedėtoj busas išeis nuo 57 Park 

10:30 vai. ryto.
B. Muleranka.

(186-187)

Taipgi dalyvaus ir Merginų Kvartetas iš Wilkes Barre, ir Shenandoah Mainierių Kvartetas. Prakalbą sakys M. 
Žaldokas, iš Philadelphijos. Šokiams grieš Jack Robel.’s radio orkestrą iš aštuonių kavalkų.

Gerbiamieji: Kietosios anglies apielinkės lietuviai! Kviečiame jumis su visom šeimynom dalyvauti šiame pui
kiame išvažiavime. Parkas yra su visais patogumais, gražus vanduo maudytis, daug stalų ir puiki pastogė nuo 
lietaus. Įžanga j pikniką ir koncertą veltui. Šokiams įžanga 35 ir 25 centai. Galit atsivežt savo valgių ir gėrimų.

PITTSBURGH, PA.
Ketverge, rugpjūčio 8, Liet. Darb. 

svetainėj, 1322 Reedsdale St., N. S. 
įvyksta ALDLD 87 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Neužsimokėję duokles kviečiami atei
ti į susirinkimą ir užsimokėti. Taip
gi kviečiami jr naujų narių atsivesti.

Komitetas.
(186-187)

Aštunta Metinė Conn. Valstijoj
DAINŲ DIENA

BAYONNE, N. J.
Svarbus pranešimas visiems! 10 

d. rugpjūčio, Labor Lyceum, 72 West 
25th St., Bayonne, yra rengiamas 
viešas teismas New Jersey guberna
toriui, ponui Hoffman’ui, prieš ap^ 
sunkinimą darbininkų ir smulkių biz
nierių ekonominės padėties. Hoffma- 
nas prieš rinkimus prižadėjo numa
žini mokesčius ant produktų bei ki
tų prižadų padarė. Bet kaip tik li
kosi išrinktas, visus prižadus už
miršo, ' vieton sumažint mokesčius, 
jis pakėlė, pavyzdžiui “sales tax.” 
Už tai jis bus teisiamas, jam yra 
pasisųtas pakvietimas ateit ir pasi
teisinti. Ar jis bus ar ne, teismas 
įvyks, prasidės 7:30 vai. vakare. Vi
si ateikite—bus įdomu.

Teismo Rengėjai.
(186-187) ‘

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKIŠKI CHORAI

Nedelioje, 11 d. Rugpjūčio (August), 1935 

UETUVIU PARKE, UŽ LAKEWOOD s- - - - - - - - - - - - - L

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel, Locust 6100.

M?

Laisvės Choras iš Hartford, Conn ................................... , --------
Bus didelė programa, kurią išpildys Bridg&ttortdl Jaunuolių Choras, New Haven Dainos Choras, 

Hartford Laisvės Choras, New Britain Vilijos Choras ir Waterbury Vilijos Choras. Taipgi kalbės drg. 
R. Mizara, LDS prezidentas, iš New Yorko. Bus vįsokių sporto žaislų ir kitokių pamarginimų. šokiams 
grieš MERRYMAKERS ORKESTRĄ, žada pribūti daug svečių iš New Yorko ir Mass, vaišijų. Bū
kite Visi, nes čia galėsite susieit su daugelių pažįstamų draugų

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 25 centai. Kviečia RENGĖJAI.



\

šešias Puslapis

SUSIRINKIMAI

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Mūšy Didieji Parengimai

Gale šios savaitės turėsim 
du dideliu pažmoniu: vieną 
čia pat Brooklyne, BMT linija

New Jersey pusėj. Be abejo, 
visi “Laisvės” skaitytojai bus 
juose; kas abiejuose, kas vie
name, kuris parankiausia, bet 
nesitiks neatlankę bent vieną 
iš jų. Kur jie?

šeštadienį, 10 rugpjūčio, vi
siems žinomam Ulmer Parke, 
gale 25th Avė., Brooklyne, į- 
vyks metinis “Daily Worker” 
piknikas. Bus dviejų geriau
sių darbininkų tymų boles lo
šia ir kitokia sporto bei meno 
programa. Dvi orkestros šo
kiams. Įžanga prie durų 35 c., 
iš anksto 25 c. Tikietai gauna.

nu La 
jiecius.

Sekmadienį, 11 rugpjūčio, 
Eagle Rock, West Orange, N. 
J., įvyks darbininkiškos spau
dos piknikas kurį rengia ALD- 
LD, LDS ir Meno Apskričiai. 
Dainuos keturi chorai; Brook
lyn© Aidas, Newark© Sietynas, 
Great Necko Pirmyn ir Eliza
beth© Banga. Grieš Charlie 
Kwarren’s Orkestrą šokiams. 
Įžanga 25 c.

Aido Choro busas išeis sek
madienį, 10 vai. ryto. Norintie
ji važiuoti su aidiečiais tuojau 
užsiregistruokite pas Sinkevi
čiūtę ir Kranciutę “Laisvės” 
raštinėj. Automobiliais ir trau
kiniais važiuoti kelrodį rasite 
skelbime.

ir pas visus parti-

sirinkime buvo daromi tari
mai.

Kliubo lyderis J. A. Drau
gelis nurodo, kad drg. Lele
šius daro klaidą ir kviečia vi
sus paskalų leidėjus susilaiky
ti ir dirbti konstruktyvį dar
bą. Drg. J. Buivydas irgi kal
bėjo panašioj dvasioj.

Susirinkimas buvo smagus ir 
tvarkingas, pirmininkaujant J. 
Ambrozaičiui.

A. Bensonas.

reikia, 
nutar- 
unijos 
netoli

BROOKLYN, N. Y.

TDA 17 kp. išvažiavimo komisijos 
susirinkimas Įvyks penktadienį, 9 
d. rugpjūčio, 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje. Visi komisijos na
riai būtinai dalyvaukite, nes turim 
suvest atskaitų ir apmokėt bilas.

Kp. Org., G. W.
programą. Viskas^ ko 
sako eiliniai nariai, tai 
ti veikti, o kairysis 
sparnas sumobilizuos
6,000 unijos narių, kurie bal
savo už eilinių narių kovos 
programą praėjusiuose rinki
muose. Jie taipgi reikalauja 
šaukti lokalo* mitingus viena 
diena ir leisti nariams daly
vauti mitinge tose vietose, ku- 
rios jiems parankiausios.

Antradienio rytą, prie 284 
Bergen St., Brooklyne, rasti 
peiliu subadyti Mrs. Sadie 
Walsh ir Bichard Hirsh. Mote- n f ■ I
ris jau buvo mirus, o vyras be i

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 8-4912 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.

“Daily Workeris” Pradėjo 
Milžinišką Darbą.

Darbininkų angliškas dien
raštis, “Daily Worker”, pra
dėjo kampaniją už sukėlimą 
šešių dešimtų tūkstančių dole
rių fondo, kuris vėl padės lai
kraščiui laikytis ir stiprėti. Ne- 

Caenai įvyko New Yorko Dis- 
trikto Komunistų Partijos Sek
cijų ir masinių darbininkų or
ganizacijų veikėjų konferenci-j 
ja, kurioj delegatai pasisakė 
sukelti pusę visos kvotos, tai! 
yra $30,000, iššaukdami visus 1 
kitus distriktus kartu lenkty
niuoti su vienu newyorkiskiu.

Kad palengvinti darbą, 
“D.W.” išleido blankas ir ki
tokią medžiagą. Organizacijos 
ir atskiri asmenys, norintieji 
pasidarbuoti, reikalaukite 
blankų per “Laisvę” arba tie- 

' siog iš “D. W.”, 50 E. 13th St., 
New York, N. Y. Visi prašo
mi prisidėti kas kuo išgali :t 
darbu ir aukomis. Vajus baig
sis 7 lapkričio. Geriausia pa
sidarbavusiai sekcijai distrik- 
tag duos dovaną — kelionę į 
Sovietų Sąjungą. Kitos dvi do
vanos bus $50 ir $25 vertės li
teratūros ar tiek vertės 
kitu.

kuo

Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Susirinkimas

1

Rugpjūčio 6 d. įvyko kliubo 
susirinkimas. Perstatyta du 
nauji nariai, Aleksandra Ma- 
tuzas ir Jonas Ališauskas.

Šv. Jurgio Dr-ja, kuri remia 
visoki darbininkišką judėjimą, 
yra dikčiai prisidėjus prie įsi
gijimo Piliečių Kliubui namo. 

I Jinai turi didelę paskolą, ku- 
irios laikas dar nėra išsibaigęs, 
bet šv. Jurgo Dr-ja per savo 
sekretorių7 J. A. Draugelį pra- 

I šo sugrąžinti dalį pinigų. Kliu
bas nutarė prašymą išpildyti, 
ir dalį paskolos direktoriai iš
mokės.

Kliubo metinis piknikas bu
vo vidutinis. Įplaukų turėjo 
$297.29, išlaidų $275.28, pel
no lieka $22.01. Pelno 
buvę daug daugiau, jei 
bo nariai būtų mokėję 
gą, bet visiems nariams 
duodama po 2 tikietu veltui.

Skaitytas atsišaukimas nuo 
Didžiojo New Yorko Draugijų 
Sąryšio del šaukiamos Brook
lyno ir apielinkės Draugijų 
konferencijos, kuri įvyks Pi
liečių Kliubo salėje, 80 Union 
Avė., Brooklyne, rugsėjo 8 d., 
10 vai. ryto. Išrinkti 3 delega
tai, būtent Charlie Lelešius, 
M. Plepys ir J. Buivydas.

Ligonių lankytojų raportai

būtų
Kliu- 
įžan- 
buvo

Išrinko Kovingus Vadus
Naujai suvienytos kailiasiu- 

vių unijos, Fancy Fur Dyers išklausyti ir priimti'.
Lokalo 88 mitinge pereitą pir
madienį išrinktas Sam Burt 
manadžeriu. Dominick Flaiani i t I
išrinktas organizatorium. Lyn
den Henry, negras darbinin
kas, išrinktas pirmininku. Iš
rinkta eilė kitų kovingų drau-
KŲ. 1 ______________________

Moteris Marian Burke, 27 
metų amžiaus, nesenai vedusi, 
pasidavė policijai . Jos jieško, 
kad vienos kompanijos dingo I 
$39,000, kur ji dirbo. 

—---------------------------
i j._____ l__ \______

Vieno Kliubo nario, pavar
dės nenugirdau, kuris yra 
areštuotas ir paleistas po $15,- 
000 kaucijos bylos vedimui 
Kliubas nutarė paaukoti 
do $10.00.

Kliubo narys Charles 
šius atsišaukė, kad jis
n u s k ri a ustas per “Laisvę.” 
Prezidentas J. Ambrozaitis nu
rodo, kad nematąs jokios 
skriaudos, nes “Laisvėje” vis
kas buvo rašyta taip, kaip su-

iš iž-

Lele-
esąs

Trukšmingas Laivo Bremen 
Demonstrantą Teismas

Teismabutis perpildytas j
priešfašistiniai nusistačiusiais j sąmonės. Abu turėję kriminalį 
žmonėmis. Pasieniai pristatyti rekordą. Ryšyje su tuo sulai- 
ginkluotds policijos. Atmosfera 
įtempta šešių jūrininkų teis
me. Septintas, Edward Dro- 
lette, guli ligonbutyje nuo šni
po šūvių. Jie dalyvavo demon-' 
stracijoj prie laivo Bremen, už 
tai juos kaltina “užpuolime”. 
Jiems dar norima primesti kal
tinimą “neteisėtam susirinki
me,” kadangi jie konspiravę 
nuplėšti nazių svastiką. Bet 
čia Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas, Joseph 
Tauber, sušuko:

“Tai aiškus persekiojimas. 
Tai niekas daugiau, kaip suo
kalbis iš policijos pusės, kad 
laikyti kaltinamuosius kalėji
me po didžiomis kaucijomis.”

Teisėjas Aurelio, paraudęs, 
i kaip burokas, trenkė kumščiu 
į stalą, grąsindamas pašaukti 
advokatą prieš teismą ir įsaky
damas apleisti teismabutį. Mi
nia pradėjo murmėti. Bet čia 
pašoko nuo suolo netikėtas ad
vokatas su protestu: “Aš pro
testuoju jūsų bjaurų nuospren
dį. Tai palyginama su fašistų 
teismais Italijoj ir Vokietijoj.” 
Susirinkusieji ‘hmė ploti advo
katui už jo drąsą. Jisai sakėsi 
esąs Roy H. Ellison.

Pamatęs sentimentą, teisėjas 
apsivertė ragožium ir pašaukė 
atgal Tauberį, kuriam pavyko 
laimėti tiek, kad neuždėjo 
naujos kaucijos su nauju kal
tinimu.

Po to tuojau pribuvo dau
giau policijos. Tačiau neišdrį
so vyti priešfašistus iš teisma- 
bučio. Bylą atidėjo iki 14 rug
pjūčio. Policijos departmentas 
iškepė kaltinimus “nelegaliam 
susirinkime.” O prokuroras 
Brody prasitarė, kad esą gali
mybių, jog areštuotieji ant 
Bremeno būsią teisiami federa- 
lio teismo, kadangi laivas skai-^ 
tomą legališka Vokietijos te
ritorija.

Tony Alves, katalikas darbi
ninkas, kuris buvo areštuotas 
demonstracijoj prie policijos 
stoties, po Bremeno incidento, 
apkaltintas “netvarkiam elge
syje.” Jo bausmę paskirs 12 
rugpjūčio.

kyti trys jauni vyrai, Thomas 
Slavin, John Spellman * ir 
George de Angelis. Visi jie 
ūžė kavinėj ant Bergen St. ir 
iš'-ten išėję nelaimingai užbai
gė savo girtą ūžimą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas pusininkas ant mažos 

ūkės su maža suma pinigų prisidėt. 
Galima geras pragyvenimas padaryt. 
Esu vienui vienas ir negaliu visko 
apdirbt. Norėčiau gauti gerų ir tei
singų pusininkų. Per laiškų duosiu 
platesnių informacijų: Geo. Kanta- 
navičia, R. D. 3, Richfield Springs, 
New York.

(186-188)

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAUMANTŲ
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

»

fe

k < Prašome Užsiregistruoti Važiavimui į
■e "Laisvės” Pikniką 1 d. Rugs. (Sept.)

Philadelphijos draugijų rengiamas didysis piknikas 
įvyks 1 rugs. (Sept.), Westville Grove, Westville, N. J.

> Is Brooklyno Busais Važiuosime į Tą Savo Dienraščio 
• Didžiąją Iškilmę.

Dabar jau laikas užsiregistruoti važiavimui busais.
. Labai puiki vieta, gražūs laukai, didelis prūdas mau- 

[ dytis, daug stalų po dideliais medžiais, labai gera plat- 
[ forma šokiams.

Yonkers, N. Y

Kainos Busais iš Brooklyn© Ten ir Atgal:
Pavieniams—$1.75 Porai—$3.00

Pasimatykite su draugais iš Baltimore, Scranton, 
J Wilkes Barre, Shenandoah, su visais philadelphiečiais 

ir iš daugelio New Jersey miestų. Tai bus milžiniškas 
masinis suvažiavimas ir įsigijimas plačios pažinties.

• “L.” ADMINISTRACIJA.

f i

7.‘ »;iS

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Sena) dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofipą ir patarnauja 

balsamavimu ir palaidojimu, 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštyhoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieng ar nakt|

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

i 
paveiks- 
krajavus 

su

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
s u d a r a u 

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

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

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

Penktad., Rugpjūčio 9, 1935
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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.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima5 tik trumpam laikui, tvojau 

naudokitės proga.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi j PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

LIPTONROBERT
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HYMAN BERGER,
. SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvls” Sretainis
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Dr. HERMAN MENDLOWiTZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

hm Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

mi mt

Notary Public

4

M im im mi iui mi m m mhmhmi wi

Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius I

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

SKUTIMAS

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

4

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

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

Pirmu kartu Yonkeryje įvy
ko p r i eškarinis-priešfašistinis 
paradas, kurį surengė Ameri
kos Lyga Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą. Suvienyto fronto pa
rade ėjo apie 400 žmonių. Kiti 
važiavo karais ir ėjo šaligat
viais. žiūrėtojų buvo keli tūks
tančiai. Iš jų matyti daug pri
tarimo maršuotojams. Paradas 
pasibaigė Larkens Plaza, kur 
kalbėtojai sakė prakalbas. Į 
Plazą susirinko apie tūkstantis 
darbininkų. Kalbėtojai kvietė 
visus vienytis, demonstruoti ir 
visaip protestuoti prieš karą ir 
fašizmą, kol dar nepervėlu.

\ Demonstrantas.

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmo* klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legAliškas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 

■ Jsitėmyti adresų ir telefonų, i • 1
Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti i ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Nariai Siūlo Naują Taktiką
ILGWU 22 Lokalo eiliniai 

nariai siūlo lokalo viršinin
kams ųntis naujos taktikos ir 
vykinti eilinių narių kovos

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų 
ParBumdau automobilius vestuvėm, 

parėin, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)
________Brooklyn, N. Y. ______

Telephone, EVergreen 1-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

(ibalzamuoja ir laidoja numirusius 
int visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J5- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L'i g ds, 
Mčšlažarnės Ta-

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų)r 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 nesuprantamų nesveikumų, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW TORE
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
0 sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

r

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y
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