
Ventos upę ir, kai įbrido į giles- 
I nę vietą, mėgino plaukti, bet su
trauktas paskendo.

Centralinė valdžia prisi-
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NEVA SOCIAlĖS APDRAUDOS BIUŲDIENRAŠČIU; DARBUOKIMĖS PLANINGAI!

jams bei darbininkams, vai

Senatvės pašalpą galės
darbių. Jis taikomas tik gauti tik sulaukę 65 metų 
tiems, kurite dabar dirba, o; amžiaus bei daugiau, pra-

LIETUVOS ŽINIOS

kad'; tas savo spaustuvės (Vilniaus gat- čiaus,’šakių apskr., ūkininkės
Onos Megerytės ūkyje darbinin-

ir niekino lietuvių tautą.

Naikins ir BulvesIš Jungtinių Valstijų 1933 m.
buvo užsienin išvežta 18,145 ka-Į^be House of Representati

ves, Washington, D. C.

DAILY WORKERIO” VEDĖJŲ KOMITETO ATSI
ŠAUKIMAS DEL $60,000 FINANSŲ VAJAUS

klose. <
‘ skaičiaus steigimas
i kad pati valdžia nenumato 
gerų laikų grįžimo.

WASHINGTON.—-Prezi-j Visai jokios apdraudinės

ka- 
ne- 
su- traukti atsakomybėn dar Moi- 

sėjus Levinas, Abromas šreiber- 
gas ir Mejeris Dryzinas.

“Be to, dar gauta klaipėdiš
kio Viliaus Bahlau byla. Jis

, .. žodžiu slepiasi lentas Rooseveltas rugp. 14 pašalpos nebus laukų darbi-
Į .J?e 1S suvai žymas ir ver- < pasirašė vadinamą “So- ninkams, namų tarnauto- 

. ^xxxų’. j a m s bei dar bimnkams, vai-
O didesnio stovyklų »paį ^us neva socialė apdrau- džios tarnautojams ir dir- 
LS Steigimas rodo, J hndarbifiYYiQ ir nnspnii- ! luiniipms fnkinsp dirbtuves^*

Keturi Teisiami už Komuni- mas sušilo, o paskui brido per 
stinę Literatūrą,

“Lietuvos Aidas” rašo:
KAUNAS. — “Kariuomenės 

teismas gavo iš prokuratūros 
kelias dideles bylas. Viena jų 
—kauniškio rabino Gutmano sū
naus Izraelio-Mejerio, kuris prie

Rado Daug Senoviškų 
Pinigų

MIKYTŲ kaime Lekėčių vals-

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

yėje) buvo įsteigęs ir komunis- Qnos Megerytės ūkyje darb'inin- 
&..S,P??StxUV.t..Š1°<e. kai, kirsdami rugius, rado labai

i daug aprūdijusių varinių seno
viškų pinigų. Darbininkai jų 
prisidėjo kišenius. Ant vienų 
pinigėlių matyti Lietuvos vytis, 
ant kitų erelis. Metai yra ma
tyti 1660-1666 m.

Tokio didelio senovės pinigų 
kiekio tuo tarpu Lietuvoje, ro
dos, nebuvo niekur atrasta.’ ;*

da bedarbiams ir nusenu- į bantiems tokiose dirbtuvėse, 
siems darbininkams. Bet tas kur samdoma mažiau kaip 
įstatymas neskiria nei cen- 8 darbininkai.
to 15 milionų dabartinių be-

' giškas darbas tokiose stovy- cialio užtikrinimo Bilių”

KRISLAI
Klaidų Taisymas. 
Sklokos Pagyrai. 
Kauno Delegatai. 
Škotijos Patriotai. 
Amunicijos Biznis. 
“D. W.” Varžytinės.

Rašo S. Ik-
Sklokos “Naujoji Gadynė” 

džiaugiasi, kad drg. Pieck, duo
damas raportą Komunistų In
ternacionalo Kongresui, pripa
žino, jog buvo daroma klaidų 
kovos fronte prieš fašizmą ir 
kai kur kitur. Ir juokinga, kaip 
“N. G.” didžiuojasi savo “tei
singa” politika.

Sklokos vadai su savo “N. 
G.” visuomet kovoja prieš or
ganizuotą komunistų judėjimą, 
o tai nėra paprasta klaida, bet 
kriminalis nusikaltimas prieš 
visą revoliucinį darbininkų ju
dėjimą.

Sklokos lyderiai ardė priešfa- 
šistinį frontą lietuvių tarpe, bet 
jie neturi gėdos didžiuotis, būk 
jų pozicija tuo klausimu “teisin
ga”.

Jeigu organizuoti į Komunis
tų Internacionalo sekcijas drau
gai ir padaro kokių neapsiskai- 
tymų bei paklaidų organizaci
niai, jie bendrai ir ištaisys tuos 
netikslumus.

Bet žiūrint į sklokos vadovy
bę, kiekvienam aišku, kad But
kui ir Prūseikai nepriimtina jo
kia Komunistų Internacionalo 
bendra pozicija. Jie pasiryžę 
jieškot vis naujų priekabių, kad 
tik pateisint savo prieškomunis- 
tinę kompaniją.

Komunistų Internacionalas su 
savo Partijomis-Sekcijomis yra 
pasauliniai plati organizacija. 
Bet lietuviškos sklokos vadams 
ji “persiaura”. Nes palaidai 
liktis jiems geriau asmeniškai 
ir “ideologiniai”.

Lietuvos fašistų “Aidas” gar
sina įvairius patriotiškus spor
tininkas ir inteligentus, iš Ame
rikos atvykusius į pasaulinį lie
tuvių kongresą Kaune. Skelbia, 
kad atvyksią ir socialistų “Nau
jienų” delegatai. Bet “Aidas” 
iki šiol “nepastebėjo” atstovų, 
kuriuos pasiuntė Kaunan Visuo
tinas Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimas. Aišku, kad 
jie Lietuvos valdovams—“nepa
geidaujami svečiai.”

“Lietuvos Aidas” rašo, kad 
Škotijoj gyvena 13,000 lietu
vių. Bet sako, kad ten yra

“Nemaža lietuvių, kurie dar 
nežino, kokia Lietuvoje san
tvarka. .. Jie kalba apie įvai
rius komitetus ir kitokius val
dymo organus, kurie buvo 
pirmomis Lietuvos nepriklau
somybės kūrimo dienomis.. . 
Ir vis dėlto, visi lietuviai di
deli patriotai. Lietuva jiems 
šventas žodis.”
Bet tai nereiškia, kad ir Sme

tona būtų jiems šventas žodis. 
Per tuos “didelius patriotus” 
smetonininkų organas visai ne
mato tokių, kurie yra nusistatę 
prieš fašistų diktatūrą. O tokių 
ir Škotijoj yra.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PAR f ONE
♦ •

Naziai Išbjauriojo Kelis 
Desėtkus Katalikų Kapų

SCHWENDORFE,, Vokie- 
tijoj, hitlerininkai išbjauro- 
jo 40 katalikų kapus ir iš
laužė medinius jų kryžius.

Breslau mieste naziai 
smogikai savo parodoj ve
žė ant troko kartuves, po 
kuriom buvo pakabintas pa
vidalas katalikų kunigo. Na
ziai šaukė: “Mirtis žydam!” 
ir visaip gerkliojo prieš ka
talikus.

ADDIS ABABA NAUJO
VIŠKAS MIESTAS

LONDON. — Dvejus me
tus praleidęs Ethiopijoj, i 
Anglų biznierius J. M. Mel- 
ly rašo “Spectator’yj,” kad 
Ethiopų sostinė Addis Aba
ba yra naujoviškai įrengtas ' 
miestas: yra elektrikiniai Į 
gatvekariai, telefonai, teleg
rafas, elektrinis apšvieti
mas, judamųjų paveikslų te
atrai, naujoviški ligonbu- 
čiai, daug gražiai pastatytų' 
mūro namų, ir t. t.

O Italijos fašistai skelbė, 
būk visas Ethiopų kraštas 
tai esą laukinių žmonių ša
lis ir Addis Ababa — tik 
“laužas.”

Sumušt Bilių “Prieš 
. Maištininkus”!
WASHINGTON.—Jungti- 

nių Valstijų kongreso teisių 
komiteto didžiuma užgyrė 
Kramerio bilių “prieš maiš-' 
tus”. Komiteto narys re- 
publikonas kongresmanas 
Marcantonio griežtai prie
šingas tam sumanymui ir 
pasižada kovot prieš jį. Tei
sių komiteto mažuma keti
na bendrai pasmerkti Kra
merio bilių.

Jeigu Kramerio bilius tap
tų įstatymu, jis galėtų būt 
panaudotas ne tik prieš ko
munistus, bet prieš darbo 
unijas ir paprastus streikie- 
rius.

Darbininkų organizacijos 
privalo siųsti protestus 
prieš tą sumanymą šiais ad
resais: Prezident Roosevelt; 
John O’Connon, Chairman 
of the House .Rules Com
mittee, ir Byrns, Speaker of

riškų šautuvų, o 1934 m. jau 
36,852. Kulkasvaidžių ir ka- 
nuolių išvežimas nuo 929 1933 
m. pakilo iki 1,134 pernai me
tais. Sprogimų iš šios šalies 
1933 metais išgabenta užsienin 
509,080 svarų, o 1934 m. jau 
1,290,663 svarai.

Panašiai pakilo ir kitų gin
klus gaminančių šalių karinė 
prekyba, kas taipgi liūdija apie 
besiartinantį naują imperialisti
nį karą.

Net Amerikos marininkų ge
nerolas Sm. Butler sako, jog 
šios šalies valdovai taip įsiklam- 
pinę savo politikoj, kad karas 
atrodo vienatinė jiems išeitis.

Draugai čikagiečiai iššauki- 
nėja kitus apskričius į varžy
tines, katrie sudarys “Daily 
Workeriui” daugiau finansinės 
paspirties dabartiniame jo va
juje už $60,000, kurie būtinai jos valdžia areštavo., buvusį 
reikalingi jo išlaikymui ir nuo
latiniam gerinimui.

Rytiečiai, nepasiduokite!

Baltyldos Streikieriai 
Užpuolė Bosus-Skebus
PEABODY, Mass. — 500 

Danvers audimų baltinimo! 
fabriko streikieriu užpuolė! 
devynis automobilius, ku
riais važiavo bosai ir streik
laužiai ; išbeldė automobi
liams langus ir bandė juos 
apverst. Bet tuos ponelius 
ir streiklaužius išgelbėjo po
licija. Streikierei Alicei 
Driscoll buože sužeista gal
va.

PADARYKIME “DAILY WORKER!” GALINGU b* to17 v?g.™» ROOSEVELT PASIRAŠĖ PRIGAVINGA I xlzv'irvrlr111 l<

Jau metai praėjo nuo paskutinio vajaus delei finan
sinės paramos “Daily Workeriui,” Amerikos Komunis
tų Partijos centro organui. Per tuos metus laikraštis 
žymiai pagerėjo—pasitaisė jo išžiūra, pasidarė jis leng
vesnis skaityt, turiningesnis ir bendrai tinkamesnis 
laikraštis. Del to ir jo skaitytojai padaugėjo. “Daily 
Worker” šiandien jau daug sėkmingesnis įrankis Ame
rikos darbo masių organizavimui ir kovoms už tuojau- 
tinius reikalus ir už revoliucinę išeitį iš dabarties var
gų į taiką ir pilną gyvenimą.

Tai jūsų, draugai darbininkai, paramos vaisiai. Su 
. Amerikos darbo žmonių parama “Daily Worker” išsi
laikė jau 11 metų, nežiūrint didžių sunkenybių ir kliū
čių, ir nuo1 menko keturių puslapių laikraštuko jis iš
augo į 6 ir 8 puslapių dienraštį su dviem laidom per die
ną, su telegrafiniais aptarnavimais žiniomis, su specia
liais žinių biurais kiekvienoj svarbioj vietoj šioj šalyj 
ir su svarbiausiomis, įdomiausiomis žiniomis ir politi
niais raštais, kuriais jis stovi augščiau už bet kokį kitą 
laikraštį Jungtinėse Valstijose.

Bet tų pagerinimų dar neužtenka. Mes nebūsime pa
tenkinti, kol “Daily Worker*’ pasidarys populiariškiau- 
sias, daugiausia skaitomas laikraštis Amerikoje. Mes 
esame tikri, jog ir mūsų rėmėjai nepasitenkins, kol bus 
pasiekta to tikslo.

Išlaidos Auga
Tiesa, pereitais metais padidėjo “Daily Workerio” 

įplaukos iš skaitytojų ir skelbimų, bet begerinant laik
raštį, padidėjo ir jo išlaidos. Nereikia, rodos ir pri
minti, jog didieji bankierių kontroliuojami bizniai, ku
rių skelbimais pasilaiko kapitalistinė spauda, neduoda 
tų skelbimų “Daily Workeriui.” Ir jo skaitytojų armija 
turi dar padidėti desėtkais tūkstančių, idant kiek žy
miau sumažiht jo finansinius nedateklius.

Per pirmus šešis mėnesius 1934 m. “Daily Worker” 
turėj’o reguliarių įplaukų $79,317.03, o 1935 m. per tuos 
pačius mėnesius—$104,861.38. Tačiaus, visos jo išleidi
mo lėšos už tą laikotarpį pakilo nuo buvusių $106,206,- 
34 iki dabartinių $131,496.06.'

Taigi skaitlinės rodo, kad “Daily Workerio” išleidi
mas per metus duoda apie $60,000 nedatekliaus.

Tą nedateklių turime užpildyti aukojimais organi
zacijų ir pavienių draugų darbininkų.

Reikia Organizuoto Vajaus
Draugai, veskite organizuotai vajų už sukėlimą 

“Daily Workeriui” $60,000.
Organizacijose išrinkite tam tikrus šio vajaus ko

mitetus. Darykite rinkliavas darbavietėse ir darbinin
kų namuose; lankykite kitas organizacijas, nušviesda- 
mi “Daily Workerio” darbą įp-tikslą.

Įvairios darbininkiškos organizacijos, pasiskirkite 
kvotas, kiek galite sukelt finansų “Daily Workeriui.” 
Šaukite kitas organizacijas bei kolonijas į sociales var
žytines tuo reikalu.

Padarykime “Daily Workerį” galingiausiu įrankiu 
kovoj prieš kapitalizmą, už gyvenimo užtikrinimą dar
bo minioms, už sujungimą Amerikos darbininkų, ko
munistų, socialistų, nepartijinių, juodųjų ir baltųjų, 
imtynėse prieš fašizmą, prieš karą ir už Sovietų įstei
gimą Amerikoj!

“Daily Workerio” Vedėjų 
KOMITETAS

Lietuviams Darbininkams
Lietuvių. darbininkų organizacijos ir pavieniai drau

gai, be abejo, jau yra siuntę “Daily Workeriui” aukų. 
Bet daugeliui jų būtų parankiai! lietuviškai susirašinė
ti, perleidžiant aukas. Todėl patariame išrašyt čekius 
bei money orderius “Daily Worker” vardu ir siųst juos 
per Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos Centrą, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

9 Mėnesiai Kalėjimo po Bandymo Nusižudyt
PORT CHESTER, N. Y.mėn. kalėjimo už turėjimą 

—Pasaulio karo veteranas 
Wm. Moritz pasiėmė šautu
vą ir užbėgo viršun nusižu
dyt. Jo pati pašaukė poli-

Streikas paskelbtas prieš! ei ją. Atvykę du policinin-
20 nuošimčių algos mušimą kai pradėjo Moritzą perkal-

pavojingo ginklo ir bandy
mą jį panaudot. Tai buvo 
vokiškas šautuvas, parsivež
tas iš karo.

ir už 25 nuošimčių priedo.
Praga. Čechoslovaki-

Austrijos generolą R. Krau- 
ssą, kaipo Vokietijos hitleri

ninkų veikėją.

binėti. Besišnekant Moritz 
pasidėjo šautuvą ant grin
dų. Vienas policininkas jį

Chicago, Ill. — Nežinia 
kas naktį trimis kulkomis 
nušovė K. A. Morrisoną,

! Stovyklų Bedarbėms
j WASHINGTON. — Vy- 
riausias pašalpų administ
ratorius H. L. Hopkins žada 
įsteigti dar 17 vadinamų 
“lavinimo” stovyklų bedar
bėms moterims, vienuoliko
je valstijų. Bet po gražiu į 

i “lavinimo”

HITLERIS [VESIĄS 
KARO DIKTATŪRĄ
VIENA. — Austrijos lai

kraštis “Weltblatt” spausdi
na pranešimą iš Berlyno, 

i kad Vokietijoj už kelių sa-

tolyn nuspyrė ir nutvėrė Chicagos parkų kontrolie-
Moritzui už sprando.

Dabar Moritz nuteistas 9
riaus padėjėją, jo paties au
tomobilyj.

15,000,000 Dabartiniu Bedarbių Nieko Negaus Sulig 
{statymo; Jis Taikomas Tik Naujiems Bedarbiams

toliau liks bedarbiais. Jie ■ dedant nuo $10 per mėnesį 
turės būt išdirbę paskirtą;ir “augščiaus. 
laiką pas tuos pačius bosus 
pirm, negu gaus teisę prie1 dės su ne daugiau kaip $15 
bet kokios pašalpos pagal šį per mėnesį prie kiekvieno 
įstatymą. nusenusio pensijos. •••**.

Pašalpos fondai atskirose. . ( _ ___ _ Bet ir toks skurdus neva
vaicių galės būt įvesta aštri vaistijose turės susidaryt iš sociales apdraudos įstaty- 
armijos diktatūra. Kitaip, samdytojų įmokėjimų po 1-2 mąs nebus sykiu įvestas vi- 
sako, negalima bus nuslo-1 nuošimčius nuo išmoka-1 sai šaliai. Jo įvedimas pa- 
pmt augančios komunistų1 i , .
propagandos, katalikų nuo
latinių susikirtimu su na- 
ziais, valstiečių kovų prieš 
mokesčius ir augančių strei
kų tarp kasyklų ir plieno 
darbininkų.

Nors gyvenimas pašėlu
siai pabrango, bet Hitlerio 
valdžia , ręngiasi vėl kapot 
darbininkams algas, o jie 
ramiai tam nepasiduos.

mų darbininkam algų; bet liekamas atskiroms valsti- 
tie {mokėjimai bus atmušti joms.

Šį įstatymą kapitalistai ir 
jų politikieriai pravarė kaip 
gudrybę, su kuria stengiasi 
sutrukdyti darbininkų kovą 
už tikrą socialę darbininkų 
ir bedarbių apdraudą, ku
rios reikalauja komunistai 
ir kiti klasiniai sąmoningi 
darbininkai.

nuo kapitalistų mokesčių ■ 
valdžiai.

Nauji bedarbiai galės pra-1 
dėt gaut pašalpą—po dalį 
savaitinės algos per kelioli- 
ką savaičių—tik 1939 me
tais, o senatvės apdraudos 
mokėjimas prasidės tik 1941 
-2 metais. •

Amerika Veža Kariškas 
Reikmenas Italijai

! NEW ORLEANS, La.— 
Italijos laivas “Monrosa” iš-

• plaukė su 5,427 tonais ben- 
i zolio. Su savo kroviniu jis 
vyksta į Italijos valdomą 
Somalilandą. Amerilws vy- 
riausybč žinojo, ’ 
krovinys yra skiriamas 
rui prieš Ethiopiją, bet 
darė jokių kliūčių bei 
trukdymų.

Italijos ambasadorius Wa-1 
shingtone supirkinėja iš | 
Amerikinės Remington tarnaudamas kariuomenėje įžei- 
kompanijos šautuvus ir ki- dė (Lietuvos), valstybės ženklą 
tus mažesnius ginklus savo 
valdžiai.

Maisto Nuodytojai
LAZDIJŲ miestelio policija 

gavo žinių, kad turgavietėje 
pardavinėjami riestainiai, dažy
ti žalingais sveikatai dažais. 
Apskrities gydytojas su policija

• , . . . . . . . Hšaiškino, kad tokius riestainius >
. trohuotų ir bulvių augini- j pardavinėja J. Osockis, kuriuos 
mą. Jeigu senatas su tuom . jjs gamina savo kepykloje Seiri-

. Riestainiai buvo

WASHINGTON. — Kon- 
1 greso atstovų rūmas užgyrė 
sumanymą, kad valdžia kon-;

Jeigu senatas su tuom!
i sutiks, tai sahes vyriausybe jų miestelyje.
' galės naikint ir bulvių der- dažyti geltonais akmens anglies j 
lių bei siaurint jų užsodini- dažais, kurie labai kenksmingi 
mą, apmokant už tai ūkiniu- žmogaus sveikatai.
kams iš šalies iždo. Tuom KURŠĖNŲ miestelio gyvento- 
augštyn kels bulvių kainą. ja Stasė Lučinskaitę turgavietė- 
Kaip jau žinoma, tokia nai
kinimo politika yra naudin
ga tik stambiem farmeriam, 
dvarininkam ir maisto spe
kuliantam.

“Valys” Japonę Oficierius
TOKYO. — Vienam pul- 

kinįnkui nudūrus generolą 
T. Nagatą, karo ministeri
jos direktorių, dabar Japo
nijos valdžia žada padaryt 
“valymą” n e p a sitikimiems 
oficieriams abelnai.

KURŠĖNŲ miestelio gyvento-

je pardavinėjo saldainius ir py
ragėlius (pipirninkus)," dažytus 
sveikatai kenksmingais 
Sveikatos departmentas 
ir Lučinskaitę patraukė 
mybėn.

dažais. 
Osockį 
atsako-

Nauji Bendrovių Bankrūtai
Kauno apylinkės teismas bu** 

vu.sią akcinę “žodžio” bendrovę 
pripažino neišsigalinčiu skoli
ninku prekyboje ir jos reikalus 
\esti paskyrė prisiekusiu rūpin
toju advok. Leibą Kameneckį.'

Į Akcinė bendrovė “Zaksas” 
likviduota ir jos reikalams V9? / 
šti sudaryta likvidacinė komisi
ja.

Akcinė b-vė “Varpas” savo 
pagrindinį kapitalą sumažino iki 
280,000 lt., o akc. b-vė “Britą- 
nia’ ’ pagridinį kapitalą sumą- į 
žino iki 192,500 litų.

Goldvaserių Firma Baigė 
Dienas su 900.000 Litų 

Nuostolių
Kauniškių brolių Goldvaserių 

brangenybių pardavinėjimo fir
ma pateko į sunkumus, susida
rius per 900,000 litų nuostolių. 
Del šios firmos bankrūto dau
giausia nuostolių turi šveicari- 

Turi nuostolių ir

Paskendo Jėzuitų Gimnazi
jos Mokinys

KAUNAS. — Jėzuitų gimna
zijos penktos klasės mokinys — 
skautas Stasyte Andriūnaitis, 15
metų amžiauteį kurio tėvai gyve- jos firmos, 
na Kaune, buvo nuvykęs pas gi- kitų valstybių, taip pat Lietu* 
mines į Žemaitiją. Ten žaisda- vos firmos.
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Mussolinio Agentas “Lietuvos 
t Aide”

Smetonos oficiozas “Liet. Aidas” turi 
savo korespondentu New Yorke tūlą 
Henrį Gris. Šis žmogus, kiek mums teko 
pastebėti, prirašo nebūtų dalykų minė
tam laikraščiui. Pastarasis p. Griso raš
tas “L. Aidui” (tilpo No. 171) apie Har
lemo negrus ir italus. Sulyg rašytoju, 
Amerikos negrai pradėsią skersti bal
tuosius, kupmet Afrikoje prasidėsiąs ka
ras tarpe Italijos ir Ethiopijos. Girdi:

Ta baisioji juodoji lavina, pralaužusi 
policijos užtvaras, galės pridaryti Ameri
koje tiek nelaimių, kad italų abisiniečių 
karas bus įrašytas į Jungtinių, Valstybių 
istoriją kruvinomis raidėmis.

Ten pat toliau: .
Kaip padėtis Amerikoje yra paaštrėju

si, galima spręsti nors ir iš to, kad kai 
negras Lui nugalėjo Camera, visoje Ame
rikoje buvo laisvai atsikvėpta. Jei būtų 
įvykę atvirkščiai, jo juodieji tautiečiai 
būtų sukilę atkeršyti baltiesiems: daužyti 
vitrinas, varyti į baltus veidus peilius... 
Matčo dienomis visi negrų kvartalai Ame
rikoje buvo slaptai saugojami sustiprintų 
policijos būrių. Laimei, nugalėjo neg
ras.. . Problema pati savaime išsisprendė.

Bet dabar kai nugalės Italija, proble
ma Amerikai pasidarys labai aštri, kaip 
niekuomet.

Gerai panašias nesąmones skelbti žmo
nėms, kurie apie dalykų padėtį nieko ne
žino. Tačiaus turbūt p. Gris nepagalvojo, 
kad jo šituos “perlus” matys ir žmonės, 
kurie padėtį žino. Na, ir pamatę, jie 
tuojau turi teisę sakyti, kad p. Gris yra 
melagis ir jam nerūpi teisingai painfor
muoti Lietuvos visuomenę.

Laike Luis-Carnera matčo nieko pa
našaus nebuvo, apie ką p. Gris plepa. 
Pasirodo, kad jis apie juodveidžius neži
no nei ABC. O jei žino, tai tiksliai bando 
juos žeminti, statydamas laukinių vietoj.

Gris jau žino, kad “Italija nugalės” 
Ethiopiją. Tai kitas pasireiškimas, kurį 
gali daryti tiktai žmogus, kuriam rūpi 
sėti propaganda už Mussolinį. Žemink 
tuos, kurie stoja už Ethiopijos laisvę, o 
girk imperialistus—tai Griso darbas.

Jei p. Gris seka amerikinę kapitalistų 
spaudą, jis tokių dalykų, tokių plepalų, 
tokių nerimtų pranašysčių juk nei ten 
nematė. Tai jo paties išgalvotas produk
tas, kuris jį patį padaro labai nerimtu.

Santikyj su tuo iškyla ir kitas dalykas: 
Lietuva maža šalelė. Jos padėtis nei kiek 
negeresnė už Ethiopijos. Bile kada Vo
kietijos naziai gali ją užpulti ir sunai
kinti. Tokioj padėtyj kraštui esant, “Lie
tuvos Aidas”,, jei jam rūpėtų Lietuvos 
laisvė, turėtų ginti Ethiopiją nuo užpuo
liku nuo Italijos fašistinių banditų, Bet 
ne!; “L. Aidui” rūpi tarnauti Mussoli- 
niut Kauno viešpačiai laižosi prie kiek
vieno stipresnio, padėdami jiems pulti 
silpnesniuosius. Tam tikslui užlaiko to
kius plepalus, kaip p. Gris, kuris “infor
muoja” Lietuvos žmones lyginai, kaip in
formuotų juos Italijos fašizmo pasamdy
ti agentai.

k; 10 Vagonų Tabako
Šiomis dienomis iš kaukazo, SSRS. į 

Lietuvą buvo atvežta 10 vagonų tabako. 
Pasirodo, kad Lietuva perka iš Sovietų 
Sąjungos ne tiktai mašinas, anglį, teksti
lę (audinius), bet ir tabaką. Tai įdomus 
dalykas. Ką gi Lietuva gali parduoti 
Sovietų Sąjungai? Nieko daugiau, apart 
gyvulių: kiaulių, raguočių. Norėdama 
kiek tiek palaikyti prekybinį balansą, So
vietų, Sąjunga ir perka tų produktų Lie
tuvoj. Bet greitu laiku Sovietų Sąjunga 
užtenkamai turės ir gyvulių, kadangi 
šiuo tarpu labai susirūpinta juos augin- 

Rtl Tuomet susidarys rimtų kliūčių: Lie
tuva neturės ko parduoti Sovietų Sąjun
gai, o pirkti iš ten jai prisieis daug.

Pasimeldė, O Paskui Nužudė
Dabar jau išaiškėjo, kas nužudė Japo

nijos generolą Nagatą. Juomi buvo pul
kininkas Aizawa, 47 metų amžiaus vyras, 
kuris, sakoma, nudūręs aną del baimes, 
kad jis, Aizawa, galįs būti atleistas iš 
tarnybos. Nagata visą eilę jo frakcijai 
nepatinkamų karininkų pažeminęs arba 
buvo pasirengęs pažeminti jų tarnyboje.

Įdomu tas, kad Aizawa, važiuodamas 
į Tokio miestą žudyti savo vyresnį, visu 
keliu meldėsi. Jis buyo sustojęs, eilėje 
šventviečių, kuriose, matomai, prašė die
vo padėti jam nudurti jo neprietelių Na
gatą. Na, dievas ir padėjo. Kai kada, mat, 
senis padeda ir silpnesniems, žinoma, 
tiktai tuomet, kad jie, silpnesnieji,;patys 
pasirįžta ir vykina gyveniman savo ' ją- 
sirįžimus. O gal japoniškas dievas ki- 
tokesnis už lietuviškąjį?

Apie Kauno Kongresą
“Naujienos” ir “Draugas” įdėjo sekan

čio turinio aprašymus apie “viso pasau
lio lietuvių kongresą” Kaune:

Šventadieniai pasipuošęs Kaunas vakar 
nepaprastai iškilmingai ir įspūdingai svei
kino daugiau kaip 2,500 lietuvių, suvyku- 
siųjų čia viso pasaulio lietuvių pirmajin kon
gresai!. Kongresas atidarytas su Lietuvos 
prezidento A. Smetonos prakalba.

•*feuvykusiems svečiams parūpintos visos 
prieinamos mieste patalpos, įėmus mokyklas 
ir du vidutinio didumo viešbučius, kur kam
bariai iš anksto buvo rezervuoti.

Lietuvos vyriausybė ypač karštai sveikino 
keletą šimtų lietuvių, atvykusių iš Chica
go ir kitų Amerikos miestų. Ji gerai žino, 
kad Amerikos lietuviai milijonus dolerių su- 
siuntė savo gimtiniam kraštui per paskuti
nius penkiolika metų.

Žinia datuota rugpjūčio 12 d., o abu 
laikraščiai ją išspausdino savo laidose už 
rugpjūčio 13 dieną. Kaip jie minėtą “ži
nią” gavo, nepasakoma.

Mums tačiaus išrodo, kad šita “žinia” 
buvo rašyta kokiom dviem savaitėm 
prieš kongreso atidarymą, kadangi ten 
nieko specifiško, nieko aiškaus nepasa
kyta. Antra, juk tai melas, kad kong
rese dalyvauja keletas šimtų delegatų, 
atvykusių iš Chicagos. Išviso, kiek mums 
žinoma, iš Jungtinių Valstijų minėtam 
kongrese negalėjo daugiau dalyvauti, 
kaip kelios dešimtys žmonių. Vadinasi, 
drąsiai galima sakyti, kad ši “žinia” yra 
“blofas,” mulkinimas žmonių. Na, ir prie 
to mulkinimo prisideda ir “teisingiausias 
laikraštis” “Naujienos!”

“Tėvynė” sakosi gavusi telegramą, ku
rioje pranešama, kad “Kongresas esąs 
labai geroje nuotaikoje.” Prezidiuman 
išrinkta: pralotas Krušas, “Draugo” re
daktorius p. Šimutis, “Dirvos” redakto
rius p. K. S. Karpius, “Vienybės” koresp. 
p. A. S. Trečiokas, “Tėvynės” redakto
rius S. Vitaitis, p. Augustinas, p. Vro- 
nevskis, p-lė Tačionytė ir adv. Rapolas 
Skipitis.

Vadinasi, prezidiumas maišytas: susi
deda jis iš fašistų-smetonlaižių ir liaudi- 
ninkų-sandariečių. Visuotino Darbinin
kų Suvažiavimo pasiųstoji delegacija kol 
kas nieko nepranešė mums; matomai, yra j 
tam tikrų rimtų kliūčių, kurios neleido 
to padaryti. Bet neužilgo išgirsime ir 
nuo jų.

Artistas William Cropper
Nesenai “Vanity Fair” žurnale tilpo 

karikatūrą smarkiai pašiepianti Japoni
jos impetatorių. Del to iškilo “tarp- 
tautiškas skandalas.” Japonijos amba
sadorius J. V. užprotestavo už;pajuoki
mą “dievo pateptinio”. Amerikos val
džia išreiškė apgailestavimą del minėto 
incidento. • • ‘ t

Dabar pasaulio spauda tą įvykį visaip 
aiškinasi. Bet ne visi pasako, kas gi tas 
artistas, kuris minėtą karikatūrą nupie
šė? Juomi yra niekas kitas, kaip žydų 
komunistų dienraščio “Freiheit” karika
tūristas, William Gropper. Tai, beje, 
tarptautinės reputacijos artistas—kari
katūristas. Jo piešiniai daugiausia tel
pa “Freiheit” ir “Daily Workeryj”,- bet 
nemažai jais naudojasi ir buržuazinė 
spauda. Panašiai dabar buvo su “Vani
ty Fair” žurnalu. '

William Gropper taipgi atsakė Japo
nijos’ imperatoriui. Šios savaites žurna
le “New Masses” jūs rasite jo didelį kuri
nį—’karikatūrą, dar smarkiau užtepan
čią Tokio imperatoriui per valgomąją.
Vyras tas mūsų draugas Gropper!’

I
I

LDS IR ALDLD APSKRIČIAM
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Maršrutas iš Lietuvos Su- 
grįžusiems Delegatams
Visuotinas Amerikos Lie

tuvių Suvažiavimas pasiun
tė delegatus į pasaulinį lie
tuvių išeivių kongresą Kau
ne. To kongreso sesijos pra
sidėjo šio mėnesio 11 dieną 
ir baigsis 17. Mūsų delega
tai netrukus grįš į Jungti
nes Valstijas. Kiekvienam 
bus žingeidu išgirsti, ką tu
rės pasakyti mūsų delega
tai apie Lietuvą; ką jie gir
dėjo pasauliniam lietuvių 
išeivių kongrese ir tt.

tai ir rezoliucijos. Ši bro
šiūra parsiduos po 10 cen
tų kopija ir užsakymus gali
te siųsti jau dabar. Visuoti
no Suvažiavimo dokumentas 
—“Prieš Karą ir Fašizmą” 
—turi patekti į kiekvieno 
lietuvio amerikiečio rankas.

Apart to, mūsų dienraš
čių įstaigose galima gauti 
naujų knygų ir brošiūrų. 
Reikia turėti jų ganėtinai 
ant, rankų ir organizuotai 
platinti.

/

' Maršrutas bus rengiamas 
dviem delegatam, draugam 
Abekui ir Mažeikai. Dienos

Grįžtantiems delegatams ' dar negalima nustatyti, nes 
rengiama maršrutas visose j dar nežinome, kada delega
te tuvių kolonijose Jungti-'tai grįš iš Kauno. Veikiau- 
nėse Valstijose. Kad tą dar-- šiai bus apie pirmą dalį at- 
bą pravedus su kuodidžiau-' einančio mėnesio—rugsėjo, 
šiom pasekmėm, Nacionalis Tad laiko jau nedaug ir del-
Lietuvių Veikimo Komite- to reikia skubiai ruoštis.
tas nutarė kreiptis į didžių
jų mūsų organizacijų aps- 
kričius talkos. Draugai ap
skričių sekretoriai, malonė
kite kuogreičiausiai praneš
ti Nacionalįam Komitetui 
sekamas informacijas:

Kiek ir kokiose vietose jū
sų apskrityje surengsite mi
tingų ?

Ar būtų geriau palikti de
legatą keliom ekstra dienom 
jūsų apskrityj? Gal reikėtų 
maršrutas sutvarkyti taip, 
kad tarpe prakalbų-raportų 
delegatai turėtų laiko kartu 
su vietos veikėjais pasikal
bėti, pasidarbuoti mūsų or
ganizacijų labui?

Kaip Prisirengti Prie 
Mitingų

Nereikia aiškinti, kad šis 
maršrutas bus vienas svar
biausių mūsų išeivijos isto
rijoj. Tad ir prisirengimas 
prie jo turi būti atliktas su 
didžiausiu įtempimu visos 
proletarinės energijos. Į 
šiuos mitingus turime gauti 
kuodaugiausiai katalikų, so
cialistų ir tautiškai nusista
čiusių darbininkų. Neužten
ka, kaip paprastai daroma, 
pranešti per spaudą, pada
linti lapelių piknikuose, pa
lei bažnyčią ir tam pana
šiai; reikia atlankyti kiek
vieno lietuvio darbininko 
stuba, pasikalbėti su jais, 
paraginti ypatiškai.

Literatūros Platinimas 
Mitinguose

Kiekviename šio maršru
to mitinge draugai turi ge
rai suorganizuoti platinimą 
literatūros. Jau baigiama 
spausdinti dikta brošiūra, 
kurioj telpa visi Clevelando 
Suvažiavimo tarimai, rapor-

Visais maršruto reikalais 
kreipkitės prie Nacionalio 
Lietuvių Veikimo Komite
to sekretoriaus žemiau pa
duodamu antrašu.

L. Jonikas, 
3116 S. Halsted Str.

Chicago, Ill.

Elizabeth, N. J.
Bušai j “Laisves” Pikniką ■

Bangos Choras organizuoja 
du busus į dienraščio “Lais
ves” pikniką, kuris įvyks 1 d. 
rugsėjo, Westville Grove, 
Westville, N. J. Kaip žinia; 
ten yra labai puiki vieta, prū
das maudytis ir privažiuojama 
New Jersey No. 47 keliu. Prie 
įžangos yra paskirta 21 dova
na, kurios pinigais ir pirmos 
rūšies daiktais sudaro $361.00 
vertę. Čia yra ne tik proga nu
važiuoti į taip gerą vietą, sma
giai laiką praleisti, bet ir ge
ras dovanas laimėti. Pirmoji 
piniginė dovana yra $75, kitos 
eina žemyn iki $5.

“Laisvės” piknikai visada 
būna masiniai, čia yra geriau
sia proga pasimatyti su gimi
nėmis, pažįstamais, draugais. 
Sęniau šie piknikai įvykdavo 
Vytauto Parke, o dabar per
kelti į dar patogesnę vietą.

Komisijoje tikietų pardavi
mui yra sekami draugai: P. 
Poškus, J. Kirslis, H. Laurinai- 
tė, pas kuriuos galima kreiptis 
antrašu 408 Court St.

Taipgi tikietus parduoda A. 
Strepeika, J. Usonis ir J. Wiz- 
bar, 238 Second St. Prašome 
iškahio užsiregistruoti ir pirk
tis tikietus. Kaina kelionės į 
abi puses tiktai $1.00.

Bušai išeis nuo Darbininkų 
Kliubo, 408 Court St., 10:45 
vai. ryto. *

Komisija.

Worcester, Mas.
■ ■ 

i
ginkime Savo Reikalus

Argi ne laikas Worcesterio 
darbininkams drąsiau ir rim
čiau stoti į kovą už savo rei
kalus? Pas mus yra Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 13 
kuopa, bet ją .darbininkai vi
sai pamiršo, tartum, kad čia, 
tai ne jų reikalas. Jau keturi 
kuopos susirinkimai neįvyko iš 
priežasties nesusirinkimo drau
gų- ‘ ’

O reikalas susidomėti ne 
ne vien TDA kuopos nariams, 
bet visiems Worcesterio darbi
ninkams, juk TDA yra visų 
darbininkų reikalų gynimo or
ganizacija. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas veda by
las, gelbėja darbininkų klasės 
vadus, streikierius, visus, ku
riuos puola kapitalistų klasė 
už klasinį veikimą. Jeigu ne 
TDA, tai šimtai mūsų draugų 
ir draugių būtų kalėjimuose.

Visų draugų ir draugių pa
reiga prigulėti prie TDA ir 
gelbėti savo klasės kovotojus. 
Juk mes nesame ant tiek atsi
likę, kad negintume vienas ki
tą. Tik avys, matydamos, kad 
vilkas vieną pjauna, tai kitos 
kur į kampą lenda. Mes esame 

i klasiniai susipratę, mes turime 
didelę pagarbą ir užuojautą 
linkui visų klasinių kovotojų, o 
jiems patekus į kapitalistinius 
teismus arba kalėjimus galima 
pagelbėti tik per šią organi
zaciją. Į TDA 13 kuopą narys 
moka tik 25c įstojimo ir po 15 
centų į mėnesį duoklių. Kurie 
nedirba, tai moka dar mažiau. 
Susirinkimai įvyksta kas an
tras nedėldienis kiekvieno mė
nesio, 10:30 vai. ryto, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St.

Visi nariai ir klasiniai susi- 
.pratę darbininkai yra kviečia
mi atsilankyti į sekamą TDA 
13 kuopos susirinkimą. Kiek
vienas atminkime, kad tik or- 

j g a n i z a c'ijoje yra darbininkų 
■galybė ir jėga apsiginti nuo 
kapitalistų puolimų.

Organizatorius.

ŠYPSENOS

Dar alkanas
Motina, nusivedusi Jone

lį į galeriją “šventų” pa
veikslų, aiškino, jog liavai 
ėsdavo jiems atiduodamus 
krikščionis pirmame šimt
metyje. Jonukas, žiūrėda
mas į paveikslą, staiga pra
dėjo verkti.

‘%o verki, Jonuk?” klau
sia motina.

“Ar matai tą mažą, liesą 
liavuką, tas vargšelis išro
do dar labai alkanas,” ap
gailestavo Jonukas.

Daktaras daro Angelus
Daktaras: “Aš nesakau, 

jog visi advokatai yra ne
dorėliai, bet tas amatas an
gelų nedaro.”
• Advokatas: “Jūsų amatas, t 
tai tikrai angelus daro.”

Dar už trejų metų
Daktaras beprotnamy pa

sakė vienam ligoniui, jog 
jis jau sveikas ir į dvi sa
vaites galės važiuoti na
mon. Nudžiugęs ligonis ra
šė laišką namon. Palaižęs 
pašto ženkluką, norėjo pri
lipyti ant konvento. Ženk- 
lukas išpuolė jam iš rankos 
ir prilipo ant kupros prabė
gančiam bambatieriui (kak- 
ročiui). Ligonis nusistebė
jęs pajnatė, jog ženklas nuo 
grindų pakilo į lubas, pasi
švaistė lubomis ir dingo sie
nos plyšyje. Nuleidęs gal- , 
yą, nusiminęs, ligonis tarė:

“Už dviejų savaičių eisiu 
namon? Man atrodo, kad 
tik už trijų metų gal galė
siu namon eit!”

Surinko J. šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone:. Humboldt 2-7964

Turkijos diktatorius (dešinėj, vienmarškinis), ku
ris pirmiau Vadinosi Mustapha Kernai, dabar pasi
keitė į Ataturk. Turkijoj, mat, pavardės moderni

zuojamos ir visa šalis" bandoma “suvakarinti.”

DAUGMENINGA SKLEROZĖ

Aš esu “Laisvės” skaityto
jas ir meldžiu patarimo. Esu 
42 metų amžiaus vyras, vedęs, 
turim trejetą vaikų. Mane da
bar suėmė liga netikėtai. Taip 
nusilpau ant kojų, kad ambu- 
lansas nuvežė mane į ligoninę. 
Nusilpęs ant kojų ir per kry
žių, ir galva svaigsta, silpni 

■raumenys. Gydytojai ligoninėj 
I pripažino man multiple sclero
sis. Palaikė 3 savaites, ištyrė 
kraują, šlapimą, nugarkaulio 
skystį. Svoris nupuolė nuo 169 
iki 148 svarų. Liepė lankytis į 
dispenzeriją. Aš dirbdavau per 
18 metų ant troko, kaipo šofe
ris. •

Atsakymas.

Multiple sclerosis — daug- 
meninga sklerozė yra rimta 
nugarkaulio smegenų liga, ge
dimas, Šian ir ten palei nugar
kaulio smegenis atsiranda kie
tokų grumulukų, netikusių au
dinių, kurie pradeda spausti 
ten esamų nervų plušus. Nuo 
to įvyksta menkėjimas kontro
liuojamos nervų jntakos į rau
menų grupes kojose ar kitur.

Tai jau yra tikra nervų liga, 
organinė liga, gedimas,— ne 
bile koks paprastai vadinamas 
“nervingumas,” kuriame nervų 
audiniai tebėra sveiki. IŠ ko 
Jums tas nelabasis gedimas 
.turėjo, įsimesti į nugarkaulio

smegenų audinius, vargu būtų 
pasakyti. Gal kiek čia prisi
dėjo jūsų užsiėmimas, vežika- 
vimas ant troko, gazolino du
jos ir kitos tokių vežimų dujos, 
kaip anglies viendeginys (car
bon monoxide), kurių Jums 
nuolat po truputį tekdavo 
įkvėpuoti. O tai yra labai ža
lingi nuodai: daug organų su
gadina ir sveikatą suardo, ir 
paskui nebelengva pasitaisyt.

Kas Jums daryt? Pastarųjų 
laikų medicinos išradimai nu
rodo, kad. šitokioj, kaip Jūsų, 
ligoj ir daugely kitokių įvairių 
ligų palengvinimo duoda vita
minas B—labai esmingas ner
vams vitaminas. Vartokite 
griežtai gamtinį, nesugadintą 
maistą. Daugiau žalėsių, lapų, 
šaknių, uogų. Vis žalių, švie
žių, nevirtų. Reikia, žinoma, 
ir kitokių valgių—kiaušinių, 
pieniškų, kepenų, jaknų, žuvų.

Imkite mielių, dėl jų vitami
no B, po plytelę ir po kelias 
plyteles 3 kartus kas diena, 
ant tuščių vidurių. Ąi’ba džio
vintų mielių—Brewef-s yeast 
tablets, po 6—10 tablečių 3 
kartus kas diena, per ištisus 
mėnesius. Gaukite kviečio grū
dų ir kramtykite gerai po 
žiupsnelį kada-nekada. žalių 
paprastų grūdų. lodo tinktūros 
po lašą kas diena, kas dvi die
nos. Saulė, oras, poilsis, gilus 
kvėpavimas, pasivaikščiojimai 
—higijena.
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TEST SMOKE SCREEN ATTACK

FASCISTS TERRORIZE YOUTH IN LITHUANIA

CATHOLIC YOUTH JAILED 
FOR DEFENDING SELVES

LITHUANIA—U.S.S.R TO 
EXCHANGE PRISONERS

THOUSANDS OF STRICKEN 
SOLDIERS RETURN HOME

ROOSEVELT PICKS NATIONAL YOUTH 
ADMINISTRATION ADVISORY COUNCIL

Have You Ordered Your 
Bundle of Youth Sections?

STEEL IMPORTS WORRY 
MAGNATES IN THE U. S.

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB’ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

Big Anti-War Parades 
To Be Held Sept 7th

at present in prison in Lithuania, 
for seven Catholic clergy arrested in 
the Soviet Union for sabotage.

NEW BRITAIN AND BROOKLYN BUILDERS TO 
BATTLE FOR REGIONAL CHAMPIONSHIP SOON

It is reported that in the last few 
weeks thousands of Italian soldiers, 
unable to bear the effects of the 
Abyssinian climate, have had to be 
sent home.

Church, and
President of

Clothing
are two

Conditions in Erythrea are fright
ful. The thermometer shows a tem
perature of 50 degress Centigrade in 
the shade. Massaua? is so crowded 
that there isn’t a square foot free 
on the quays. The soldiers remain 
in Massaua for as short a time as 
possible. They are taken at once to 
their destinations on the high pla
teau.

To the American revolutionary press
The youth in Lithuania are now 

living under the worst of conditions 
—they are exploited even more than 
the adult workers. Workingclass 
youth have no civil rights whatso
ever. ' -

According to the fascist laws, a 
young man or woman is not allow
ed the right to vote until he or 
she is twerity-four years old. With 
the help of fascist or half-fascist or
ganizations, the bourgeoisie is mak
ing attempts to draw the working
class youth away from the revolu
tionary struggle and is its stead, 
instill in them a love for the fas
cist fatherland. •

When the Catholic bishop of Pa
derborn went to Menden to carry 
out a confirmation, the Hitler Youth 
mobilized its members to. cause a 
disturbance at the reception. The 
Catholic youth defended themselves 
so effectively that the Hitler Youth 
were beaten off the field. This re
sulted in the arrests.

A leader of the Catholic Young 
Men’s Association in Menden and a 
number of other young Catholics 
were arrested for defending them
selves against the provocations of 
the Hitler Youth.

This information was gath
ered from interviews with Bis
hop Francis E. McConnel, of 
the Methodist 
Sidney Hillman 
the ’ Amalgamated 
Workers Union, who 
of the Council members

Testing whether troops could attack strikers without being seen, these 
soldiers advanced using chemical smoke screen bombs trown by them
selves entirely unseen by the “enemy” along the shore. Of course a few 

bricks tossed through the smoke screen might have spoiled the pretty pic
ture—the enemy didn’t try.

Last week, President Roose 
.velt arbitrarily chose the mem-

■Steel imports into United States 
for first five months of this year 
were about 65% above amount for 
a corresponding period last year, ac
cording to Eugene (Million-Dollar-Bo
nus) Grace, president of Bethlehem 
Steel Corp., arguing: against the pur
chase of foreign steels in conection 
with $4 billion public works pro- 
grom. Mr. Grace woul like to en
hance Bethlehem profits by keeping 
out foreign steels.

Like other United States'- steel 
manufacturers, he wants even more 
than a 15% differential, over cur
rent high tariff rates, in competing 
with foreign steels. Importers of 
steel call Grace’s demand “amazing”, 
not realizing that hoggish demands 
of American steel magnates are tra
ditional. i

C. T. Riotte, secretary of Nation
al Council of American Importers 
and Traders, charges that the steel 
capitalists “enjoy apparently unne
cessary protection at the - expense of 
the consumer.” He points out that 
exports of iron and steel products 
of the sort made by Bethlehem Steel 
Corp., during the first five months 
of this year amounted to 1,334,487, 
while imports totalled only 138,961! 
tons.

Since New Britain has copped the Connecticut district cham
pionship, they have been picked by the National Sports Com
mittee to pit their forces against their nearest and strongest 
foe, the Brooklyn, BuiLDerS.

The date for this tussle has not been set yet as New Britain 
failed to communicate with the Sports Committee informing 
it of the earliest posible date they will be able to play the 
BuiLDerS for the regional championship.

New Britain is urged not to waste any more time to for
ward this information to the Sports Committee as soon as pos
sible. Let us get through with Softball before the Basketball 
season is here.

The winner of this game will be entitled to play the Cleve
land LeaDerS for the National championship.

bers of the National Advisory 
Council of the National Youth 
Administration. Without even 
bothering to secure the-accep- 
tance of the members, he 
named this council. It is com
posed of 34 bankers, indus
trialists, educators and a few 
from the top leadership of the 
A.F. of L.

Bishop McConnel stated that he 
received the invitation to serve on 
the Advisory Council after the press 
release had already; been issued, 
which contained ^he names of the 
Council.

Sidney Hillman admitted that* he 
had alreay accepted to be on the 
Advisory Council, but agreed that 
“this program is inadequate, but so 
is' the whole relief administration in
adequate.” f

The real nature of the National 
Youth Administration can be seen 
from the fact that included on the 
Advisory Council are such people as 
Owen D. Young, chairman of the 
General Electric Company, a bitter 
foe of organized labor, and Bernard 
MacFadden.

There is not one rank and file 
representative, or a sirigle young 
man or woman from the ranks of 
labor who is named to be on the Ad-

If not then have your youth 
branch or club do so at the ear
liest opportunity. The Youth Sec
tion is a journal of youth activi
ties and other news in which the 
youth are especially interested. 
It is your paper. Spare some of 
your time spreading it to other 
youth. Order bundle copies of ten 
or more. You can get ten for 
twenty cents. Rush in your or
ders !

The terror and persecution that 
the workingclass youth are faced 
with is awful. Beatings from detec
tives, fascist justice^ mockery in the 
prisons and long jail sentences have 
become every day occurrences. Ac
cording to the fascist laws, the 
court judgement has to be made one 
third shorter in youth cases. As ‘ 
practice shows, this law is just fic
tion. When any youth is sentenced, 
he or she receives the jail term 
that the fascists had previously* set. 
Here are some examples from the 
last few years:

An 18-year old worker, Garberis, 
who attended a meeting, was arres-

(Continued on page 4)

When the various return drafts of 
Italian soldiers, since they have be
come public, are added together, it 
will be found that the Italian ex
pedition army has already lost an 
enormous proportion of the original 
hundred thousand men. And all 
these losses are due to the climate 
alone, before the actual effects of 
war have commenced.

- KAUNAS. — Negotiations are 
going on between Lithuania and 
the Soviet Union for the exchange 
of political prisoners.

The proposal is to exchange a 
number of Lithuanian communists,

Thousands of youth all over 
the country will march against 
war on International Youth 
Day, September 7th.

Since the danger of war is 
getting closer with each suc
ceeding day, the youth of the 
country will utilize September 
7th to show their aversion to 
the feverish war plans of the 
militarists.

Youth from all sides of the country 
are being asked to embrace the of
ficial brand of “Americanism” and 
to regard all other roads as foreign. 
When this official “Americanism” is 
defined it is found to be in reality 
a plan mapped out for it by Wall 
Street through the Roosevelt govern
ment .

The C.C.C. camps, jumping off 
grounds to the battlefields; the coolie 
wage for youth announced by the 
National Youth Administation, the 
slavery of company unionism and the 
open shop, troops used as govern
ment strikebreakers, child labor and 
malnutrition, such is the “American
ism” which we are asked to accept.

But away with this sham “Ame
ricanism” under the cover of which 
the fascists are preparing another 
world- slaughter. Youth of Ameri
ca, fight against these preparations 
for war! Into the streets on Sep
tember Seventh!

The return transports of Italian 
soldiers have had a most depressing 
effect on the morale of the inco
ming troops.

SECOND PART
ABOUT WORKINGCCASS 

YOUTH AND THEIR 
ORGANIZATIONS
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PARENTS MUST GIVE'MORE CARE TO 
CHILDREN IN THE SOVIET UNION

“The first duty of parents is to 
their children.”

Every day during the last few 
months Soviet newspapers have been 
hammering home this fundamental 
principle. It is part of a campaign 
to combat parental neglect and hooli
ganism among children.

Parents who ^neglect or ill-treat 
their children are being ruthlessly 
dealt with.
rental duties and crime among chil-

atment 
what 
same 
are being provided and existing ones

[ are to be vastly improved-. The Cen
tral Committee of the Communist 
Party must provide 200 picked com
munists as managers of the chil
dren’s homes. The Young Commu
nist League must give 500 of its best

The laws regarding pa- members as assistant managers and

and neglect. Look now 
else is being done.- Under the 
decrees more orphan’s homes

BIG IMPROVEMENT 
IN CHILDREN’S 

HEALTH
At a recent medical examina

tion of 5,000 children of Dalbas 
miners, it was established that the 
proportion suffering from anae
mia is now only 6 per cent as 

• against 30 per cent last year. 
Also, there is an almost complete 
disappearance of such diseases as 
eczema and trachoma, which were 
in the past very widespread in 
this area.

organizers. . The Central Committee 
of the Trade Unions is to find 300 
highly qualified workers for super
vising workshops. Over 600 teachers 
with the highest qualifications are to 
be drafted to the Children’s Homes.

The Government will stint neither 
men nor money in seeing that all 
children are properly cared for and1 
find plenty of healthy recreation off 
the streets.

Parents who try to excuse ne
glect of their children by saying that 
they had meetings or committees to 
attend will no longer be forgiven.

The children are already beginning 
to feel the benefit of the drive for 
“human capital”, iniatiated by Sta
lin in a great speech. Stalin declar
ed: “If we want to successfully pro
vide our country with sufficient cad
res capable of advancing technique 
and setting it going, we must first, 
of all learn to value people, to val
ue adres, to value every worker cap
able of benefiting our common cause. 
It is time to realize that of all the 
valuable capital the world possesses, 
the most valuable and most decisive 
is people, cadres. It must be realiz- 

j ed that under our present condition’s 
‘cadres decide everything’ ”,

dren have been tightened up.
Under recent decrees young peo

ple involved in particularly grave 
crimes have been placed under the 
jurisdiction of the ordinary courts 
instead of the children’s courts.

This, one might as well explain, 
does not mean that they will be 
treated as grown-up criminals. But 
it does mean that they will be 
more firmly controlled, and it means 
that those who were responsible 
for making them criminals will be 
brought to book.

Adults who directly or indirectly 
incite children to serious crime such 
as prostitution, begging, vagabondry 
and similiar offences, will go to pri-

Les"; HOLD SPECIAL REHEARSALGuardians who take advantage of 
their guardianship for mercenary 
aims will be held criminally respon
sible. /

Already a number of people have ' portant...General rehearsal of all A 
•been tried for criminally neglecting ( L.PjM.S.^ 2nd district choruses^ Sep
their children.

Soviet newspapers have been .ex
posing a series of cases of ill treat-

Bright and early—When, where, 
and .why?? you all ask. Very im-

MACHINE AND FOUNDRY 
WORKERS TO MEET

i tember 1, at 11 o’clock Voses’ Pavil- 
! ion, Maynard, Mass. This is oui’ 
first district picnic and if we are to 
make a good showing and stimulate 
a desire in our friends to come ■ to 
our future picnics it is important 
that we do the best job in mass 
singing that we have ever done. 
We cannot do this unless you all 
cooperate by attending this one and 

| final rehearsal. If necessary wind 
i up “Big Ben” but be there prompt
ly at 11 o’clock before the crowd

and Allied

Lithuanian 
makers and

Mass meeting of the machine tool 
and foundry workers will take place 
next Friday, August 23, at &:00 
P. M. in the A. O. H. Hall on 
Trumbull St., Worcester, Mass.

The main speaker will be Andy 
Overgaard, District Secretary of the 
Federation of Metal 
Union.

Since thousands of 
machinists, tool and dye
moulders are working for low wa
ges, in many cases equal to the 
common labor wages, we urge all 

'.young and adult Lithuanian Machine 
Tool and Foundry Workers to attend 
this meeting and bring your fellow 
workers from your shop.
The speaker will discuss how five 
to six thousand Machine, Tool and 
Foundry Workers cpUld be organized, 
and how to secure union wages and 
better working conditions 
•Machine Tool and Foundry 

’ in Worcester.
For further information

new local office 107 Front Street, 
Room 404.

in the
Industry

apply to

The Groton Athletic Club of 
Worcester affiliated to the Youth 
Alliance is preparing to establish a 
football team. All those who are in
terested in football are asked to re
port to the Youth Alliance Head
quarter^ at 107 Front Street, Room 
404. A Meeting will be held this- 
•Thursday, Aug. 15th to lay down 

, definite plans for the establishment 
of a football team.

Committee.

begins gathering and we are called 
to our various . duties.

Are you all selling your quota of 
tickets ? If you haven’t started, be
gin right away before somebody else 
beats you to it.

200 F.E.R.A. WORKERS 
STRIKE IN STAMFORD

to

married 
that it 
live on

strikersof 
administra-

— By Mary Burba —
On Tuesday, August 6th, two hun

dred F.E.R.A. workers went on strike 
against the low wages that they 
were getting. They got ten dol
lars for twenty hours of work. 
Many of these workers are 
and have large families so 
is impossible for them 
such -a small pay.

When a committee 
went to see the relief
tor they were told that due to 

j shortage of funds, they’d have to 
wait for their next pay.

The strikers then decided to go 
back to work and later call a meet
ing so that they may prepare a 
strike for the following Monday. 

,At the last meeting Thursday, they 
did not have anybody there to give 
them the leadership they needed so 
they called an A.F. of L. official. 
They decided then that they should 
organize into a union of F.E.R.A. 
workers. They refuse to accept any 
other unemployment worker.

I personally think that the F.E. 
R.A. workers should take in unem
ployed as well as employed workers, 
because only through unity can they 
get what they are out for.

On August 3rd the American Lea
gue Against Wai* and Fascism held 
an anti-war meeting on the Town 
Hall Plaza.

The speaker was Reverend King
ston of New York. He delivered an 
interesting and educational speech 
on war and fascism to an audience 
of about two hundred. After his 
speech the public asked many ques
tions, on how a war can be prevented, 
the Ethiopian situation, etc. There 
was much literature sold which per
tained to war and fascism. This 
shows that the people are not anx
ious to enter another bloody slaugh
ter for no good reason at all.

Everybody should mark this down 
in their memories: A picnic will be 
held on August 25th at Korin’s 
Farm, Springdale, Conn, (about 3 
miles from the center of Stamford) 
undei* the auspices of the Communist 
Party. The Stamford comrades hope 
that cars and busses will be arranged 
for this, affair. Admission is only 
25 cents.

Thoughts Drift Through 
An Organizer’s Mind

—By Ed Peterson—•
Today... Yea, got to get out 

leaflets for the Anti-War Demon
stration. .. Pete’ll have to get the 
technical work... new mimeograph 
j)ad, ink, paper... Gosh, we gotta 
hOrry them out.— that new union 
case has kept us back... can’t neg
lect this, even if the other is also 
important... The idea of that bunch 
starting a new union here after they 
got the miners licked and blackballed 
up in the upper’ section. Gad, what 
a man will sometimes do to further 
his ambitions... Sure they’re only 
doing it to get some hard cash 
out of it.

Thoughts drift like lazy pipe 
smoke... uver notice pipe smoke? 
All kinds of faces... shapes... 
blurred and shifting. Got to start,., 
write some ideas down anyways... 
heartbreaking work sometimes... 
thoughts just won’t come... they 
stick in the back... can’t be coaxed 
out. Work goes... the paper fills 
up. Good ideas... now the make up 
itself of the stencil. That takes 
time... must be attractive to catch 
the eye, and then must be so worded 
as to get them to come to the 
place... a job, no cinch... ever try 
it? Jeez, what a place to work in, 
someone butting in all the time... 
see what she wants... cup a sugar 
I guess...

Huk? they want to pull off an 
eviction ? ! I The rats... the lousy 
so-and-sos! Wait until they know 
most 
out!.. 
ment 
while he was unprepared... Jeez 
what a mess, try and find the coun
cil members now. Hell, might as 
well go myself... one is better than 
none.

Yep, the fellow did just as the 
council instructed him and more. be
sides. Doors and .windows, shut, 
locked, and barred... O baby! what 
a club, this guy must o’ read history, 
he’s got a club to hand sweetly to 
the first mug that tries to break 
down his dorr... A man’s home is his 
castle!...

Might as well get outside... work 
on the crowd on the corner, might 
get them to stop the eviction if 
they try to smash the door... Police 
protection!... Well, if flatfoot thinks 
I’ll keep quiet he’s nuts, No beer 
hoister is going to stop me from 
speaking my piece to a crowd at 
an eviction... No sir! Must speak 
louder... got to get the idea over

(Continued on page four)

of the council members are 
Yeah, they got the Unemploy- 

Council president that way

COPS RIDE DOWN W OMEN TO AID BOSSES

'rhe woman hosiery striker being helped to he r feet, had just been ridden down by a Phila
delphia cop-in an-attack on a picket line during a strike in the city of > Brotherly Love. -The 
cops .drove < their horses Into. the picket line,, clubbing indiscriminately, bystanders say. ..A react 

. tionary city admisitration has made strikebreaking a policy.
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STUDY CORNER
QUESTION :Through what agen

cies and by what authority does the 
Soviet Government control industrial 
production ?

ANSWER: As you know, when 
the Russian workers and farmers 
carried through the 1917 revolution 
and set up their new Soviet form 
of government, they nationalized all 
wealth of the country, including rail
road, land, industries, as well as the 
banks. A new Constitution of the 
Union of Soviet Socialistic Republics 
was drawn up and adopted by the 
congress of elected representatives 
of . workers, farmers and soldiers. 
This, then, is the basis of the govern
ment’s authority to operate indusry.

Facts and Gracks
lL’ By CHARLIE-■
Howdy, my three gracious readers.

It seems that you hove missed me 
because a lot of questions began to 
pile into our spacious (!??!) self
adopted office.

It is quite evident that your thirst 
after education is more acute than 
your thirst after a herring. Now 
that my exordium is finished we 
will go into the deeper studies of 
wisecrackism.

SCIENCE
----- By X-Ray ——

five degree angle!!

Dear Wiseacre:
Answer this and I’ll admit my de

feat. Is the nose the only organ of 
smell ? * See if you can.

Wisecracker No. 2.
in others 

too!! Ha,
In some people it is; 

feet, do a lot of smelling 
Ha! Fold up, me frend.

Did you know that Hearst is car
rying on a relentless fight against 
crime in his scandal sheets? Yes, sir. 
He is putting up a big fight—by 
m$ans of cartoons. Almost always a 
cartoon agaipst crime appears on the

many peo-

MORE ABOUT THE DUCTLESS 
GLANDS

The pituitary gland is divided in
to two sections, an anterior and the 
posterior. Last time we discussed 
the various abnormalities caused by 
the disfunction of the anterior pi
tuitary. Today we will continue with 
our discussion of the ductless glands 
by writing about the posterior pi- 
tutary.

The posterior pituitary gland se
cretes a substance with two active 
principles, that of pituitrin which 
was chemically identified by į Abel 
and intermedin. When the posterior 
pituitary does not secrete a normal 
amoupt of hormone, it causes a con
dition known as diabetes jnsipidus. 
In other cases a deficiency ęf this 
hormone causes low blood pressure 
and lowered metabolism. The suf
ferer becomes weak, tires easily, is 
listless, has little energy for any 
kind of activity. In cases of insulin 
shock, that is in cases where the 
dose of insulin has been too much 
for the patient, injections of the pos- 

( terior pituitary hormone counteract 
■ j the insulin. This is very useful in 

the treatment of diabetes.
The ductless gland most popularly 

known and discussed is !thej thyroid. 
It is situated at the base of the neck. 
One can feel it by placing his hand 
on his neck. The active principle 
secreted by the thyroid is thyroxine, 
which was chemically’ isolated by 
Kendall. ‘Mąrmola’ one of the, pro
ducts sold to American wqmeri for 
reducing purposes has thyroxine in 
it. Taking such a product without 
the advice of a physician; who has 
tested your basal metabolism and 
examined your thyroid is very dan
gerous. Hundreds of women Shave 
rpined their .health in the|r attempt 
to have sylph-like figures. | i

A person whose thyroid is too.f ac
tive is a very energetic nervous 
type, one who cąn not gain jmy 
weight no matter how hard he tries. 
If the sęcretion is much ftiore jthan 
normal, the temperament bęcomes 
very irritable and excitably and’ the 
eyes seem as though theyį will pop 
out. An inactive thyroid results in 

i of tremendous 
'_ _____  __ __ . No matter ’what
the individual does, he can not Iqse 
weight. Many of the fat ladies of 
our circuses and side shows are of 
this type. Thyroxine, if given tp 
such persons results in loss of 
weight and improvement of tempera
ment, i

If a child is born with a thyroid 
gland which is inactive, he will be- 

| come a cretin. A cretin is an indi- 
■ vidual who is dwarfed both mentally

For the benefit of the many peo
ple who are in a fog when it comes 
to explaining why it is usually the 
man who snores, Aldona “Donnie” 
Veiverį s, who came here from Con
necticut for a vacation, gives the 
following explanation: Donnie claims 
that the only time a man has a

In brief, the Soviet workers’ go- editorial page of the “Daily Mirror”.
The last one Was captioned with the wmu wit? umy vinie a man nas a 
biblical phrase, “Dust Shalt Thou Į chance to open his mouth is when 
Eat” and it showed Prosecutor De
wey stepping on the head of the 
snake that is crime. The picture 
would lyive been complete if the cap
tion explained what kind of dust 
these politicians feed crime with.

i we’ll have to ex- 
oil"trust"organized’ by"'the" Soviet. plain—Thcy refcr to B°ld dust! 
Republic of Azerbaijan to operate 
the great Baku oil fields), or they 
may be organized on a country-wide 
scale. In either case, the trusts are 
controleld as to general policy, prices, 
fixed capital, and the appointment 
of managing boards by the Supreme 
Economic Council of a Soviet Re
public or by the Council of the en
tire USSR, as the case may be. 
The Supreme Economic Council is a 
cabinet department of. the govern
ment, ąnd is composed of engineers, 
technicians, and the best experts in 
each particular field.

Each state tfcust is legally indepen
dent and responsible for its own 
franciai obligations, and of course 
iš subject to universal labor laws of 
•the workers’ republic. Every year 
a collective agreement is signed be
tween the trust and labor unions of 
that industry, covering wages, hoprs, 
working conditions, and the funds 
that the industry must set aside for 
workers’ social insurance, housing 
and cultural needs.

All the work and production of 
these various state-run industries 
must of course be coordinated into 
one general plan and scheme of 
work. This is the task of the Su
preme Economic Councils. At the 
same time, the tasks of ^‘planning 
ahead” and of generally budgeting 
the country’s resources and directing 
its major lines of ecopmjc develop
ment are so tremendous that the. 
Soviet Government found it neces
sary to supplement the work of its 
Councils by the organization of the 
GOSPLAN (State Planning Commis
sion.) The GOSPLAN, composed 
of. economists and statisticians,, is an 
advisory council .to the supreme ad
ministrative body of the USSR, the 
Council of People’s Commissars. .

The Gosplan, with its hundreds of 
smaller Gosplans spread throughout 
the counrty, is kept busy collecting 
and compiling information of the 
many technical and production prob- 

, lems involved in the smooth daily 
running of a huge country’s indus
tries, and how well they are fulfill-* 
irig the people’s economic needs.

On the basis of all this collected 
and summarized knowledge, in the. 
•form of report, charts, and so on, 
the GOSPLAN drafts an economic 
,foręacst of . the country’s economic 
needs and possible developments in 
the immediate future. This is the- 
basis for the great Five Year Plans, 
•the achievements of socialist plan
ning and workers’ control of 
dustry which have astounded

• world.

vernment operates its industries by 
means of several hundred State 
trusts. In every major industry 
such as oil, mining, metal and cot
ton, there may be one or several 
trusts, each covering several indi
vidual productive units—i.e., mines 
or factories. These trusts are or-1 
ganized either by the different re-' uieat3 politicians i 
publics which make up the Soviet since it didn’t then 
Union .(for example, Azneft is the _Thpv

They say that Hoover is so stingy 
he eats in the dark for fear that his 
shadow might take a bite!!

Did you hear about the dairymaid 
who got so mad because the but
ter didn’t come that she whipped 
the cream? Don’t laff, it’s a sad 
story.

Did you know that nature pick
ed the camel for a sure winner? 
How do I know it? Why, because 
that is the only animal that she 
backed up!!!

Guess we’ll get to the business of 
answering some questions. Here 
goes the first one:
Dear Charlie:

Does beer make a person lean?
“Fatty”

Sure it makes one lean—at a forty-

in- 
the

Wow!
Horace had taken a mail course i

he’s asleep, so he makes the best of 
it!!

Now, did I say a woid?

Another young lady says: “Since 
it is summer now my car gets very 
hot. Can you tell me how I can cool 
it?”

Sure I can: Just strip the gears!!

While walking through a hotel 
corridor I overheard a voice call out: 
“Mr. Schnitzer, did you take a bath 
last night?” The person addressed 
.called back,r “Why is one of them 
missing?” Ai-ai-ai!!

TAKE IT FROM ME-----
Seeing is not always believing— 

I’ve sen many people. I wouldn’t be
lieve.

That simply because a fellow lis- 
to your troubles doesn’t mean 
he’s interested in them.

tens 
that

o has

there is any question as toIf
what is fair, give the other fellow 
a break.

Well, goombie. Be with you again 
soon.

More Physical Culture Questions Answered
FIGURE IMPROVEMENT

I am a regular reader of the Youth 
Section and of course of this 
column, ‘and I wonder if you cap 
hę|p me. _I would appreciate very 
much if you can outline some exer
cises that would improve , my figure. 
I am a girl 17 years .old and weigh 
110 pounds, my height is 5 ft. 4 in. 

—“Worried”, Brooklyn, N. Y._____
The following exercises should suit 

your purpose: Stand erect, arms ex
tended above the head, bend dowp 
to touch the toes, keeping the head 
in line with the straight arms and 
knees. > 
head, with the hands linked together, 
describe wide circles, with the body 
working from the waist. Stand erect, 
hands on hips, raise one leg with the 
knee bent, then extend the leg, and 
lower with the knee straight and 
muscles braced. Stand erect, with 
clenched fists in line with the should
ers, raise the arms as If pushing up 
a heavy Weight and lower as if 
against resistance.

Stand erect, arms extended side
ways, alternately flex and extend the; 
arms at the elbow joint. Stands 
erect beside a chair, raise the dis
tant leg forcing it out as if .against 
pressure,’ and lower as if against 
resistance. Sit on the floor with the 
spine against the wall and the head

—By The Naturalist—
alternately open and close the legs, the accumulation 
Lie on the floor, and, carry the legs * amounts of fat. 
up with the knees straight till the 
toes touch the floor above the head.

POOR CIRCULATION
My circulation is very bad. Dur

ing the winter months my hands and 
face* are always .blue. I would ap
preciate your advise.—F.D., Pitts
burgh, Pa.

To improve your circulation you 
should practice deep breathing ex
ercises^ every morning, followed by a . ... . . .
cold shower and brisk 'rub down, and ■ ant^ physically. A cretin has a mind

- - - - • ' and body of a child, no matter .what
. The dwarfs re

sulting from an abnormality, of ,the 
niuun guuu. pituitary develop normally-mental-

Your diet should consist of plenty only their stature and physical 
of fruit and vegetables, milk, eggs' growth has been arrested. The. cre- 
and other dairy produce, and during' .^n> j? lcl0^’
the winter months you sho.uld in
crease your consumption of .fats.
You 
and 
fore

Stand erect, arms above the) you should take vigorous exercise and body Ot a cm 
th the hands linked together. »• the open air, skipping is especial- ms age may be.

ly useful. Sunbathing will do you 
much good.

should drink plenty of water 
sip a glass of hot water be- 
goipg to bed.

in chemistry, and was very proud UP> UP each arm in turn till
of his . diploma.

One way he contracted a sore throat 
Žnd having prescribed for himself, 

e took the result to the local drug
gist to have it made up.

The druggist read through it> twice,* 
MMMtondhe« asked: “Is it a very

the back of the hand touches the 
wall above the head. Sit up. and 
press one hand against the opposite 
pectoral muscle and contract against 
resistance; repeat with the opposite 
hand then .with both together. Lie 
on ihe tsidęp, rąiae |l»ę
leg* to the

CONTINUAL COLDS
I suffer from catarrh and colds all 

the year rounds I should be oblig
ed if you could tell me of a way 
of during or relieveing the com
plaint.—J. G., Detroit, Mich.

To reduce your liability to colds 
you should ęndeavor to improve your 
resistance by deep breathing and 
physical culture exercises. Take ,a 
daily cold shoxyer followed by a brisk 
rub down; make sure to get regu
lar exercises in the open air. Your 
diet should contain an abundance pf 
fruit, vegetables and dairy products,

in addition to his childish body.
Insufficiency of thyroid secretion 

may be caused by a lack of iodine 
.in the ,diet. The person whose diet 
is lacking , in idodine, without which 
the thyroid can’t function properly, 
notices that the region aroupd his 
throat becomes swollen in othęr 
words he has a goiter, or a .simple 
goiter as called by medical men.. The. 
use of iodine usually causes such , a 
goiter to disappear. Too muęh io
dine causes the desiccation of the 
thyroid, so that indiscriminate use 
of iodine is dangerous.

There is another foym of goiter 
called exophtalmic goitpx or Graves 
Disease. Very little is known about 
this disease. Some doctors feel ,tjiat 
it is not a t]hyro|d d|sw^ <* *
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THOUGHTS DRIFT THRU 
AN ORGANIZER’S MIND

(Continued from 'page two)
that they’re next if evictions keep 
up... gee, nearly all of them are un
employed. .. it’s going over.... they 
know... Hell flatfoot, arrests don’t 
help in cases like this... Jeez but 
some cops are dumb... can’t fight 
back, damnit! not enough time, to 
get the crowd organized. He’s going 
to jail me... people staring... 
sore... angry... O. K.! Argued with 
him! Talk loud! let the people on 
their porches know why I'j am 
arrested, advertise the eviction!!! 
Get a bigger crowd!... Officer I am 
arrested for exercising my constitu
tional right of free speech... Why 
are they trying to evict that family 
on—•— Street ?... People should stop 
evictions... The one on—•— Street 
should be stopped... Eviction on—— 
Street... Yeah, Bo, it worked... 
Jeez, what a dumb flatfoot, he sure 
helped me advertise that eviction, 
look at ’em go!... Boy, he furnishes 
the attraction by parading me to 
the can, while I do the advertising 
for the eviction.

Wonder how long they’ll keep me 
here?... What a place... if you try 
to sit on the cot you get pleats 
in your backside, if you lie down 
it seems to cut right through to 
your belly.

• Well that’s over, they can’t pump 
me... Why that rotten beer belly 
of a burgess thinks he can worm 
something out of me with his oily 
kindness! Listen to him rave in his 
office! Boy what a brain!... “Roo- 
sian Reds..> deport them... send 
them back where they come from.. 
Jeez the fat hick can’t even come 
out with an original one!... Must 
read Dirty Willy Hearst regularly...

Well I’ll be damned!!! Thinks he

BRINGING BASEBALL INTO THE HOME

CORRESPONDENTS’ CLUB 
TO HAVE A HOUSE PARK

The first social event of the Cor
respondent’s Club will be a house 
party to be held at the residence of

SOME PHYSICAL CULTURE 
QUESTIONS ANSWERED 

(Continued from page three)
and meat in moderation. During the 
winter months you should increase 
your consumption of fats—milk,

CHATTING ABOUT PEOPLE 
IN CONNECTICUT

Have you ever noticed that Ben 
Medley, blase young man of the 
world, is always surrounded by a 
group of admiring femmes ? Ben, 
how do you do it?

My idea of an excellent chorus di
rector—John Latvis of New Haven. 
Take a bow, J PL.

Are you all reading Little Orphan 
Annie ? Dbn’t you just feel like do
ing something to that artist? He’s 
even worse than Hearst because 
more people read the fupnies than 
the news. $

Clem Strauss’s next literary at
tempt will be “On Growing a Mus
tache”—based on actual Experience. 
Something to look forward, to— I 
should think. (I mean the story— 
not the mustache.)

What is that fascinating dance
step you New Yorkers do? Since I 
came back from Laisve’s Picnic; I’ve 
been practicing it in front of my 
mirror but with nb success. Can any 
of you N. Y. fellows help a lady in 
distress ?

Roy Mizara delivered a very in
teresting and “up-to-the-minute ’̂ 
speech here Saturday night at Vdn- 
ta Hall and Sunday at the picnic. 
The expulsion of non-citizens from 
local factories is indeed a vital 
question.

I wonder how our Laibor Party 
movement will end up at election 
time. So far it’s making quite a 
headway.

Sighed Clemmie, “Many worse • 
things have come to pass,” as he 
gazed at the Vilijos Chorus last 
Friday night. Where are all our 
singers now that the ^miner’s here ?

can scare me with a beating... no 
fears... too yellow.... elections are 
coming up, and he can’t afford to 
get into trouble. Anyway if he tries 
it I won’t be the only one to be

Frank Geibes, on Saturday, August 
20th, for the purpose of raising fi
nances for the publication of a mon
thly bulletin by the members of this

cream, butter, lard, fat meat, ett. 
At all times you should restrict 
starches, sugars and other clogging 
pultaceous food, especially white 
bread, potatoes, cakes, pastry, jams,

Emily Post startles me when sjie 
declares that gum chewing while 
singing is a breach of etiquette. 
Surely Al Strauss isn’t that : igno
rant.

I’m still

NERVOUSNESS

FASCISTS TERRORIZE
YOUTH IN LITHUANIA

(Continued from page one)

to 12 years at

PditkalinS

preserves and sweets. Drink plenty 
of water.

Another 18-year 
ševičius, who was

■to remove the secre

and
I’m

condi- 
large- 
dairy

are only a few of the examples.
Despite all this terror, the work

ingclass youth are strongly holding 
their own in fascist courts, the se
cret service and in the jails. This 
is how the Lithuanian youth show 
their strong faith in the veracity 
of the workingclass struggle and a 
strong belief in victory.

Douche the nose with bicarbonate 
of soda—a teaspoon to a pint of 
warm water- 
tions, and follow with one of glyco 
thymoline. During the winter, arti 
ficial sunbaths would be valuable.

Young workingclass boys and girls 
are arrested and lawsuits are direct
ly fabricated, supported only by se
cret agents “reports”. This is how 
two young girls were summoned be
fore a fascist court. They were: 
14-year old Kolsyte and 17-year old 
Geršavičiutė. The . latter was sen
tenced to 6 years at hard labor and

pounded. I’ll sink more than one 
fist into that oily smirking hysteri
cal face.

Well it’s the Justice of the Peace 
office now. How come flatty trusts 
me ?... No handcuffs, . don’t even 
look back when I hung back once... 
m-m-m-m... Oh Hell! Might as well 
go through with it, after all I got 
to come back to the town to work 
more don’t I?

had a 
w hen
hands 
I will

arm
own
legs,
able to relax all your muscles at 
will, and when this occurs the nerves 
will relax also.

DIRECTIONS:—Take West 25th 
St. and State Road St. car. Get 

Į off at Oak Park. Go one street 
south to 3221 Archmere Ave. There’s 

I a street light in front of the house.
I Mary Gates

Kayo!! The comrades are on 
job!.,. A committee!! Negroe 
White!! They’re on the job!... 
on top of the world!! But, what more 
can you expect from the com
rades ?... Jeez, yes! But don’t it 
make you feel good when the orga
nization is there to back you up?!.... 
I could sing, I could... I could... 
Hell... I could do anything with 
comrades like these!! Cripes that 
squire sure acts mean... I mean 
MEAM!... He thinks he’s got the 
world by the tail...Sure ain’t he got 
a RED for sentencing ? “Fine him,. 
try to put a worse charge on him... 
try . to browbeat him...scare the liv
ing jeezuz out of him... he ain’t hu
man...tfoo... they want to national
ize woman...break up the home...Send 
’em back to ROOSIA...GET HIM... 

‘BREAK HIM... SMASH THE
REDS!...”

ted and sentenced 
hard labor.

What’s that? A fine or 30 days? 
...Like Hell!!! I’ll pay no fine!... 
Comrades... fight the charge... send 
protests... don’t pay no fine... smash 
the jail sentence...Call meetings... 
Flood the Square’s office mountain 
high with protests... organize your 
ranks stronger...build the Unemploy
ment Council...MASS PRESSURE!!

Yeah, they gave me a dirty deal, 
I may spend some time in jail...BUT, 
I got COMRADES!... they’ll fight... 
they won’t forget...they’ll win my re- 
lease...they’ll fight the case...We are 
one united fist that every day is 
growing 8tronger...we stick.,.we fight

OUR day will

About three years ago I 
nervous shock. Ever since, 
ever I become excited my, 
shake and my lips tremble, 
be grateful if you would suggest a 
remedy.—B. M., Brooklyn, N.

To improve your nervous 
tion your diet should consist 
ly of fruit, vegetables and 
produce, and you should drink plen
ty of water. Get plenty of exercise 
in the open air.

When you feel nervy and excited 
try and compose your mind by con
centrating on some subject in which 
you are interested, and you should 
take up some hobby or a course of 
interesting reading such as biogra
phy, travel, etc.

You should, also learn to relax. 
Practice lying on the bed and re
lax all your muscles, raise each 

in turn and let it fall by its 
weight; do the same with the 

With practice you will be

old worker, Elk- 
discoyered with 

communist lite^į^rp# was sentenced 
to 15 years at hajfd;' labor. For try
ing to escape from this horrible 
prison, he was brutally beaten, balls 
and chains were, welded on his hands 
and feet and la^q^-he was thrown 
into a dark dungeon. ’

A 14 and a half year old youth 
was sentenced to 12 years at hard 
labor.

That we’re going to have a gala 
affair at the above mentioned place 
this Saturday, August 17th? (It’s 
given by the ALDLD 28 Kuopa at 
only one dollar a person.)
Things I Don’t Like:

To have anyone say anything a- 
gainst Waterbury.

To have people sleep during lec
tures, or worse still to have tpem 
talk.

Just a word of commendation to 
Isabel Leginalis. Isabel hails all the 
way from Detroit, Michigan; and is 
very anxious to come East to see us. 
She happens to be a very active 
member of the Detroit LDS and also 
the YCLr— and from her article 
in last week’s Youth Section, I’m 
sure you can judge what a’. clever 
writer she is. Probably . it isn’t 
quite the time or. place to write this 
now, but, I see you don’t have the 
Who’s Who column anymore (by the 
way, what happened to it?) and 
another thing is that I never do 
the proper thing in the proper place 
so we’ll let it go at that.

wondering where Biruta 
Ramoška (Hartford) got that cold 
sore on her lip... Let’s see, July 
7th to August 11th—well—no, it 
couldn’t possibly be a hangover from 
that famous Detroit escapade.

Joe Vaitonis (Mulligan $to you) 
our prize bass, is training his voice 
by shouting “h-ice” all day long.

My favorite dancing partner, John
ny Kwiesel of New Haven, has gone 
to Maine. Oh gee-gosh.
Do you know—

What the Hartfordites think of 
the Shag? (Well I better not tell 
you.) .

r
That there’s a sign in the dance 

hall at the Lithuanian Gardens which 
reads, “Please do not stand on the 
benches”?

club.
This is a very big step the group 

is taking, but with the cooperation 
of all the L.D.S. members in help
ing to support the bulletin by at
tending the party, they all feel that 
it cap be a reality and a success.

Admission will be 15c including re
freshments! (Soft drinks will be 
soldv All L.D.S. members and friends 
are invited!
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Dvidešimt Aštunta Kovo O. ERDBERG
Baltimore, Md jūsų visų kooperacija labai rei 

kalinga šio laiku.
Kom. Sekr. M. iZald

(Tąsa)
Amerikiečiai, purpsėdami automobiliuo
se, piktai kramtė cigarus ir liepė šofe
riams kuogreičiausiai suktis į šonines 
gatveles. Juodos ir paslaptingos eilės 
policistų, laikančių šautuvus ant pečių, 
lydėjo demonstraciją neįsimaišydami į 
minią ir netrukdydami pačiai demon
stracijai. Studentai šaukė obalsius, ku
riuos kartojo šimtai balsų ir tie balsai, 
kaip paukščiai, iškildavo į viršų aidėdami 
tarp mūrinių namų, susijungdavo į vie
ną ūžesį ir skambėjo kaipo grūmojantis 
alarmas. Štai jau palocius Duano. Palo- 
cius buvo aptvertas augšta akmenine sie
na, kurioje radosi sunkūs geležiniai var
tai, atidaryti iki pat galo. Mums su ke
letu šimtų demonstrantų pasisekė įeiti į 
kiemą, kuris buvo išgrįstas plytomis, pir
miau negu vartai buvo uždaryti. Deši
nėje matėsi gražūs palociai Duano, Bet 
kelias buvo ten uždarytas tankiom eilėm 
kareivių. Kareiviai ir policistai juodo
se uniformose stovėjo petys prie pečio 
atstatytais durtuvais ir žvilgančiais kar
dais. Jų buvo apię septynis šimtus. Su
statyti į keturias eiles, jie sudarė neper
einamą sieną. Pažiūrėję į užpakalį, mes 
pamatėm, kad vartai uždaryti; tuojau 
visi suprato, kad papuolėm į spąstus...

Tuo pačiu momentu abiejose pusėse 
pasigirdo komanda. Jaunuolis, kuris nešė 
kraujuotus marškinius vakarykščių au
kų, sušuko:

—Būrys prisirengusių mirti, pirmyn!
Apie šimtas studentų metėsi prie pir

mųjų eilių ir aš pamačiau jų tarpe taipgi 
mano vakarykštį svečią guondunanietį. 
Kareiviai ir policistai, pagal komandą 
karininkų, ištiesė šautuvus, antrieji iš
sitraukė parabelius iš medinių makščių. 
Pasigirdo traškėjimas šautuvų spynų. 
Prisiartinę^ prie kareivių, demonstrantai 
sustojo. Per vieną minutę buvo tyla...

Priešai mieravo vieni kitus atydžiais 
žvilgsniais. Atrodė negalima, kad lieps
nojanti minia tų beginklių jaunuolių ne- 
sutirpdytų ledo vergiško paklusnumo, ku
ris cementavo kareivių eiles. Ne, jie ne-' 
šaus!... i

Keletas studentų išėjo iš eilių ir pra
dėjo dalinti kareiviams proklamacijas; 
po to mes pamatėm, kaip- iš rūmų išėjo 
mažo ūgio riebus chinietis pilkame cha
late. Jis maloniai šypsojos, bet jo rie
bios rankos darė greitus gestus. Jis pra
kalbėjo ką tai į vedėjus demonstrantų, 
tie garsiai atsakė jam. Storulis pakėlė 
ranką; išnaujo pasigirdo komanda. Ir 
tuojau, be jokio persergėjimo, kareiviai 
paleido salvę į patį vidurį minios, o po to 
sekė tratėjimas policistų parabelių. De
šimtys žmonių krito suvarstyti kulkų ir 
vaitojimai sužeistųjų pasigirdo kieme. 
Vaitojimus užtildė antra salvė, po to tre
čia. .. Apaklinta ir sumišusi minia, palik
dama prieš kareivius eiles gulinčių už
muštųjų draugų kūnų, metėsi atgal, bet 
kelias buvo užtvertas be jokių durų aukš
ta mūrine siena.

Instinktyviai aš užbėgau minios užpa
kalin, bet Pondo tvirtai patraukė mane, 
nutempdamas už sargybinės būdelės. Tas 
mane išgelbėjo. Siauram išėjime, tarpe 
būdos ir vartų, buvom susispietę apie 
dešimt asmenų, iš kur mes aiškiai ma
tėm, kaip kareiviai šaudė demonstran
tus; paskiau, pripuolę arčiau, jie mušė 
šautuvų buožėmis, varstė durtuvais ir 
kapojo kardais. Kiemas tapo nuklotas 
šimtais lavonų. Mes jautėm parako dū
mų ir kraujo kvapą. Ūžimas šūvių ir 
vaitojimas sužeistųjų draskė mūsų ausis; 
prieš mūsų akis greitai bėgo sužvėrėję 
kareivių veidai, talkšojo klanai kraujo 
ir be gyvybės ženklo gulėjo šimtais už
muštųjų studentų ir darbininkų lavonai.

(Daugiau bus)

Visi Darban

Tie nariai, kurie buvo atsi
lankę į pereitą mėnesinį AL 
DLD 25 k p. susirinkimą, gerai 
žino, jogei kuopos tarimu yra 
organizuoti busą į ‘‘Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks rugsėjo. 1 
dieną, Westville Grove Parke, 
Westville, N. J. Kurie nebuvo, 
pasiskaitę šį pranešimą pilnai 
apie tai sužinos.

Tarimą įvykinti gyvenimai! 
reikalauja darbo spėkų, to d e* 
lei ne tik narių pareiga važiuo
ti, bet parduoti tikietus, kurių 
kaina $2.50c į abi pusi, kurie 
gaunami pas kiekvieną kuopos 
narį. Priminti reikią ir tą, jo
gei pardavinėdami tikietus ne
pamirškite ir prie tam parda
vinėti įžangos tikietukus su 
Kuriais skiriama 21 dovana, 
vertės $361.75, nes tas darbas 
labai silpnai šiais metais dir
bamas. Kurie turi pardavę ar 

• •jau nemano daugiau pardavi
nėti, tai prašomi iki 26 d. rug
pjūčio atnešti pas komisijos 
nares O. Kučiauskaitę ar M. 
Stanienę, nes pirm važiuosiant 
komisija privalo juos sutvarky
ti.

Lai galutinė pastaba bus: 
kiekvienas kuopos narys su 
būrelių draugų-draugių randa
si rugsėjo 1 dieną prie Lietu
vių Svetainės durų, 853 Hol
lins St., tik ne vėliau 7 vai. 
ryto. Iš ten linksmučiai trauk
sime į “Laisvės” pikniką. Bet 
likusias dienas, .tai dirbkime 
išsijuosę, kad savo darbo pa
sekmėmis linksmintis galėtu
me.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Prašome visų draugų ir draugių 

kurie turi laimėjimo tikietukus lei
džiamus Aug. 11, Suvienytų Lietuvių 
Draugijų pikniko, ateit ant Olympia 
Parko subatoj, 17 d. rugpjūčio-Aug, 
vakare, nes bus traukiami tie tikie- 
tai. Aug. 11 nebuvo galima traukti 
tikietų, ,nes nevisi galiukai buvo su
gražinti. Tad visi būkite Olympia 
Parke, subatoj, 17 d. Rugpj.-Aug.

SLD Rengėjai.
(193-194)

OAKVILLE, CONN.

LDS 31 Kuopos Piknikais
LDS 31 kuopos didelis piknikas 

įvyks 18 d. rugpjūčio, palei Slate 
ežerą, Falls Ave. Užkviestas Vilijos 
Choras iš Waterbury palinksmins 
mus farmerius. Taipgi turėsime kal
bėtoją, kuris kalbės apie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo reikalus. 
Bus galima į LDS įsirašyti.

Turėsime visokių lošimų. Bus vir
vės traukimas, vaikų lenktynės ir ki-

Vinco Duktė.

Ottisfield, Me

ir
Me.,

Geras Parengimas
Darbininkų jaunuoliai 

vaikai turėjo Oxforde, 
kempę, kuri baigsis su 18 d.
rugpjūčio. Bus užbaigta su di
deliu parengimu, kuris įvyks 
sekmadienį, 18 d. rugpjūčio, 
čionai bus geriausia programa, 
kurią išpildys patys kempės 
dalyviai.

Lai kiekvienas senas ir jau
nas ateina i/dalyvauja su mu
mis kartu. Čionai bus plaukikų 
ir kitokių sportininkų pasiro
dymas. Parengimas atsibus 
Carl Walos farmoje, Ottis
field, Me. Prasidės 10 valan
dą ryto.

Mes kviečiame visus jaunuo
lių ir vaikų tėvus, pažįstamus 
ir jų draugus. Visi ir visos sek
madienį ateikite į Carl Walos 
farmą, kur bus tas šaunus pa
rengimas.

Plačiai buvo aptarta tas, po šiai dienai tebegyvena Dor- 
kad iš mūsų miesto mažai ko- chesteryje, Boston priemiesty- 
respondencijų matosi dienraš
čiuose. Kiekvienas draugas ir 
draugė, ką tik svarbesnio ži
no, tai privalo rašyti į mūsų 
spaudą arba rašantiems pra
nešti, kad tuom padarius dau
giau surištą ją su mūsų kolo
nijos veikimu ir daugiau pa
traukiančią, nes koresponden
cijas iš savo, kolonijos skaityto
jai myli.

Komisija raportavo, kad 
bendras komitetas rengia nak
tinį pikniką, kuris įvyks suba
toje, 24 d. rugpjūčio (Aug
ust), Baukaus Parke, Buck
land Corner, Buckland, Conn. 
Komisija ragina visus narius ir 
kviečia Hartfordo ir apielin- 
kės lietuvius atsilankyti į i 
pikniką.

Philadelph. Žinios
je.

Medicinos mokslą Dr. Gas
son pradėjo siekti Tufts kole
gijoje. Mokslus baigęs 1931 
metais jis iki šiam laikui prak
tikavosi Middlesex ligoninėje, 
Šeimos ligoninėje, New Yorko 
ir Bostono miesto ligoninėse. 
Baigęs praktikos mokslus jis 
pastojo į Jungtinių Valstijų 
Medical korpusą ir į 15 mėne
sių buvo vyriausiu gydytoju ( 
191 kuopoje CCC stovykloje, moriečiai organizuoja busą ir 
Waterbury, Vermont.

Pagaliau pilnai pasiruošęs, 
Dr. Gasson nutarė stoti tar
nauti savo tautiečiams ir sau

LAISVĖS PIKNIKUI 
ARTINANTIS

Kaip ka^ metai, taip ir šiais 
metais, Phila. organizacijos 
rengia metinį “Laisves” pikni
ką, Westville, Grove,N. J.,rug
sėjo 1. d. Šis piknikas atrodo 
bus dar skaitlingesnis, negu 
buvo praeitais metais. Kaip 
girdėti labai daug darbininkų’ 
jau dabar organizuojasi daly
vauti minėtam piknike. Balti-

automobilius. Drg. Mikolaitis 
rašė man laišką, kad jie atva
žiuos busais ir automobiliais į 
“Laisvės” pikniką. Eastonie- 
čiai taipgi organizuoja busą.• VJLdJL IclipgI ui gdHI4 IDJJd JJUO<į.

šį dirvą pasirinko n’lūsų miestely- Jau nekalbant apie kitas ko]o-

Komitetas.

Hartford, Conn

B. Muleranka.

Norwood, Mass
Pagaliau ir norwoodieciai 

susilaukėm lietuvio gydytojo. 
Pereitą savaitę čia pradėjo 
praktikuoti Dr. Anthony W. i

je.
Mes džiaugiamės susilaukę, 

savo tarpe lietuvį gydytoją ir 
pajėgą mūsų inteligentų eilė
se. Kadangi Dr. Gasson yra 
rimtas gydytojas ir malonaus 
bei darbštaus būdo, tat mes 
daug iš jo laukiame ir linkime 
jam pasilikti mūsų tarpe kuo- 
ilgiausiai.

Norwoodietis.

tokie įvairumai. Lošimuose laimė
tojams bus skiriamos dovanos. Žino
ma, drūtesni ir greitesni laimės.

Bus gera orkestrą. Grieš lietuviš
kus ir angliškus šokius. Pasišokę kas 
mylės galės maudytis.

Taipgi turėsime visokių gėrimų ir 
skanių užkandžių.

Kviečiame visus dalyvauti.
LDS 31 kp. Koresp.

V. Kulikauskas.

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 17 d. rugpjūčio, 2 vai. 

po pietų ant Raynborn Plaza, “Labor 
Unity Joint Committee” šaukia de
monstraciją, pritarimui “Navy Yard,” 
streikieriams ir pašelpinių darbų 
darbininkams. Tai bus išreiškimas 
bendro fronto, todėl visi darbininkai 
būtinai turi dalyvaut.

Sekmadienį, 18 d. rugpjūčio, Ko
munistų Partijos sekcijos 5 ir 6 
rengia pikniką ant Burholm Park. 
Buę dailės programa, skanių valgių, 
gėrimų ir gera orkestrą šokiams. 
Taipgi bus leidžiama ant išlaimėjimo 
daug gerų knygų. Kviečiam visus 
skaitlingai’ dalyvaut.

P. Puodis.
(192-193)

EASTON, PA.
Smagus Piknikas su Dovanomis 
ALDLD 13 kuopa rengia puikų 

pikniką subatoje, August 17 d., 1935,

Hackett Parke. Piknikas prasidės 
kaip 2 valandą, po pietų ir trauksis 
iki vėlumos. Bus šauni orkestrą, ska
nių užkandžių ir šaltų gėrimų. Taip
gi šiame piknike bus duodamos net 
10 dovanų vertės $30.00. Dovanos su
sidės iš puikių rankdarbių, naudingų 
knygų, Lalio žodyno, Daily Worker 
ant pusę metų, beskę su valgomais 
daiktais ir visa eilė kitų. Kas tik 
mėgsta smagiai laiką praleisti kvie
čiami atsilankyti piknikan, o rengė? 

užtikrina puikų laiką visiems.
Komisija. 
(192-193)

CLEVELAND, OHIO
Piknikų Daržo Bendrovės susirin

kimas įvyks pirmadienį, 19 d. rug
pjūčio, 8 vai. vakare, pas drg. Ka- 
lakauską, 1370 Argus Avė. Visi šė- 
rininkai ir draugai atstovai dalyvau
kite, nes turim apsvarstyt pirkimą 
vietos del piknikų, apart to turim ir 
kitų

jai

svarbių dalykų apsvarstyt.
Sek r. S. C. Mažeikienė.

(192-193)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

18 <1. rugpjūčio, 4 vai. po pietų, 62 j 
Lafayette St. Visi nariai dalyvauki
te, nes bus išduotas pikniko rapor
tas ir kiek pelno liko, apart to turim 
ir kitų svarbių dalykų apsvarstyt.

O. S. Wilkes.
(192-193)

“DABAR SU MUMIS DIRBTI LE
SUDJA PIGIAU NEGU BET KADA

...NAUJOMIS ŽEMYN-ŽENGIANČIOMIS ELEKTROS KAINOMIS”

Dr. A. W. Gasson (Gvazdikas)
i

Gasson (Gvazdikas), kuris!

Iš ALDLD 68 Kp. Susirinkimo
ALDLD 68 kuopos susirin

kimas įvyko 12 d. rugpjūčio. 
Turiu pažymėti, kad šiame su
sirinkime pusėtinai skaitlingai 
dalyvavo moterų ir mano ma
nymu taip turėtų būti visada. 

z Jeigu nariai ir narės skaitlin
gai lankytųsi į susirinkimus, tai 
ir veikimas būtų geresnis, nes 
daugiau susirenka, daugiau ir 
sumanymų.

Buvo aptarta apie ateinantį 
mūsų revoliucinės spaudos 
pikniką, kuris įvyks Labor 
Day, 2 d. rugsėjo, Quartette 
Club , Parke, New Britain, 
Conn.

Sprendžiant iš komisijos ra
porto, tai išvažiavimas bus la
bai puikus. Keli < 
išrinkta, bet dar negana, dar 
reikės daugiau. Kurie iš drau
gų manote, kad galėtute pa
dirbėti savo spaudos piknike, gęs ir pradinius ir augštesnius' 
tai apie tai praneškite ALDLD mokslus ėjęs. Jo tėveliai An- 
kuopos valdybai.

Smarkiai Krinta Gimimy 
Skaičius Franci jo j e

PARYŽIUS. —. Per pas- 
kutinius tris mėnesius

I nijas tas rodo, kad kolonijos 
, rengiasi dalyvauti gana skait

lingai šiame piknike.
Tad Phila. darbininkiškų or

ganizacijų, ALDLD, LDS, TDA 
ir visų “Laisvės” skaitytojų 
yra pareiga pagelbėti padaryti 
šį pikniką pasekmingą. O jo 
pasekmingumas priklauso nuo 
prisirengimo. Tad, kad geriau 
prisirengus ir turėjus gana 
darbininkų yra šaukiamas ne
paprastas visuotinas visų mi
nėtų organizacijų narių ir 
“Laisvės” skaitytojų susirinki
mas rugp. 17 d., 7:30 vai. v., 
735 Fairmount Ave. Ypatin
gai prašome artimesnes kolo
nijas, kaip, Chesterį, Camden

Francijoj buvo 10,372 ma- ir Delair bent po kelius daiy- 
negu pernai vauti šiame susirinkime.

Rutinai visi dalyvaukite, nes
žiau gimimų, 
per tuos pačius mėnesius.
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darbininkai atidarė ofisą 937 Washington ,
Street.

Dr. Antanas W. Gvazdikas 
yra South Bostone gimęs, aū-,

tanas ir Marija Gvazdikai ir

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 
prieinamų kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

pigesniu ir pigesniu, kuomet

Alt JŪS vargote, dirbdama sun
kiausius namų darbus, senovišku 
būdu. . .pavydėdama moterims, tu
rinčioms “visa-elektriniai” įrengtus 
namus ?

Tad naujos žemyn-žengiančios 
elektros kainos bus įdomi jums ži
nia. Jos yra ne tik žemesnės, bet 
jos padaro elektrinį aptarnavimą 
vis
jūs daugiau jo naudojate. Kur pir
miau pigiausia kaina už kilowatta- 
valandą būdavo 5 ceirtai, dabar ji 
nužengia kur kas žemiau—iki 4c, 
paskui iki 3c, ir net iki 2c, besi
džiaugiant jums nauda, gaunama 
iš vartojimo daugiau elektros.

Kitaip pasakius, jūs taupote lė
šas, kai po daugiau perkate. Lygiai 
kaip bulvės pigiau atsieina, perkant 
didesnį jų daugį, negu perkant po 
keletą, taip ir elektra Pavyzdžiui: 
vienas doleris duoda jums teisę 
gaut 10 kilowattų-valandų elektros 
per bile vieną mėnesį, bet jūs gau
nate 20 už $1.50, 30 už $2.00, 50 
už $2.95, 100 už $4.80, ir taip to
liau. Kuo daugiau jūs perkate, tuo

žemesnė jums darosi bendroji 
kaina.

Vidutinio dydžio elektrinis šal
dytuvas palaikyt šaltas dabar lė- 
šuoja apie 6c per dieną (arba daug 
mažiau, jeigu jūsų namuose yra 
gausiai naudojama’ elektra). Va
cuum valytojas, skalbiamoji maši
na, vlgių maišytuvas virtuvėj, ra
dio, elektros šviesa—viskas, kas 
tik varoma elektra, dabar atlieka 
darbą pigiau negu pirma.

Kad jūs galėtumėte pamatyt ir 
palygint įvairias rūšis naujoviškų 
elektrinių įtaisų, mes dabar savo 
parodų kambariuose rodome užgin
tus jų pavyzdžius-modelius ir kaip t 
jais dirbti. Laisvai juos apžiūrėkite. 
O jeigu norite pirkti, mes paimsime 
jūsų užsakymą ir pasirūpinsime, 
kad jums jį pristatytų pasitikimas • 
verteivis esantis arti jūsų namų.

Vidutinė elektros kaina gyvena
miems namams ATPIGO daugiau 
kaip 40% nuo 1914 metų, ^iors gy
venimo lėšos apskritai PABRANGO 
45% tuo pačiu laiku.

■<>< .<
UŽ KW; VAL. PER jį? 

10 PIRMŲ
(mažiausia mėnesiui UŽ KW. VAL. PER

kaina $1) 35 KITŲ .

Dabar jūs galite naudot daugiau elektros
ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

UŽ KW. VAL. PER
Lii i <0 KITŲ *

UŽ KVV. VAL. PER
40 KITŲ J

UŽ KW. VAL, PER 
DAR KITAS KW. V.

THE NEW YORK EDISON COMPANY, INC. 
BROOKLYN EDISON COMPANY, INC.'

NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY
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Jūrininkų Teismas 
Pirmadienį

Bremeno demostracijos da
lyvių teismas atidėtas į pir
madienį. Bus teisiami 7 jūri
ninkai, George Blackwell, Wil
liam McCormack, Robert Rho
des, William Bailey, William 
Howe, John Wilson ir Thomas 
Alois. Jų teismu susiintere- 
suoja vis nauji sluogsniai dar
bininkų ir inteligentijos, ka
dangi tai yra kovingi antifa
šistai. New Yorko kongresma- 
nas Vito Marcantonio, republi- 
konas, taipgi pasižadėjo ginti 
jūrininkus.

ALDLD 2-ro Apskričio 
Žiniai

ALDLD 1 Apskritys, esantis 
Chien goję, per savo sekretorę 
d. J. Skeberdytę, pasisako šio
je “Daily Worker” finansų 
kampanijoj sukelti $100 ir iš
šaukia mūsiškį ALDLD 2-rą 
Apskritį į draugiškas lenkty
nes. Jie žada sukelti tą šimtinę 
pirmiau. Apskritys savo kuo
poms jau padalino kvotas. Su- 
]yg kuopos ir kolonijos dydžio 
paskirta sukelti nuo $1 iki 
$12. Apskrityje suminėta 18 
kuopų.

Šis pranešimas tilpo “Vily- 
je” 13 rugpjūčio, kas reiškia, 
kad chicagietis apskritys jau 
pradėjo darbą. Mes turėsime 
smarkiai sukrusti, kad pasivy
ti ir pralenkti 1-mą apskritį. 
Manau, mūs apskričio valdyba 
sugebės vesti darbą taip, kad 
mes šį kartą nesiduosim liktis 
-pralaimėtojais lenkynių.

Narė.

Sukels $20,000 “Daily 
Workeriui”

Tarptautinis D a r b ininkų 
Ordenas, darbininkų pašalpinė 
organizacija pasisakė sukelti 
“Daily Workeriui” 20 tūkstan
čiu dolerių kampanijoj už su
kėlimą $60,000 “D.W.” palai
kymui ir gerinimui.

Areštavo 500 Viena Diena
4 Policija pradėjo taip vadi
namą “vajų prieš kriminaly- 
bę.” Pereita trečiadienį išsiųs
ta 200 policijos po parkus, 
Bowery, East Side, buvusio 
“Hoover City” apielinkę ir ki
tas panašias vietas. Aišku, po
licija negalėjo grįžti neatsižy
mėjus, tad griebė už sprando 
visus, kurie tik atrodė labiau 
apdriskę už kitus. Gi tokių 
dabar yra sulyg pasirinkimo. 
Apie areštuotus patys kapita
listų laikraščiai atsiliepia seka
mai • !

“Didžiuma areštuotų vyrų 
hų.vo. ąpgaįlętįpį apleisti dris
kiai, kurie naudoja tarpdurius 
ir parkus namams, laikraščius 
paklodėms ir savo rankas pa
galvėms, padarydami badingą 

-pasilaikymą elgetavimu.’ ’
Tą pačią dieną 56 iš jų pa

siųsti dviem dienom kalėjimo.
Keista buržuazinė sistemą! 

Pati padarė biedniokus valka
tomis, gi dabar, po dviejų die
nų kalėjimo, tikisi padarysią 
“pavyzdingais piliečiais.” Dar
bininkai juo smarkiau turi ko
voti prieš algų kapojimą, taip
gi prieš šalpos mažinimą be
darbiams, kas stumia darbi
ninkus į elgėtų padėtį.

Reikalauja Vaikams Kempių 
-Žemutinėj East Side yra su

sidarius apielinkės gyventojų 
organizacija, Neighborhood 
Alliance, kuri reikalauja susie- 
dijos vaikams dviejų savaičių 
vakacijų valdžios lėšomis. Or- 
ganizacijon yra įtraukta visų 
partijų ir organizacijų atsto-

Šaukė Agentą “Skel/ų 
Ganytoju”

Oscar Carlson, Marine Fire
men’s Oiler’s and Watertend
er’s Unijos newyorkiSkio loka- 
lo biznio agentas, pasitiko ne
malonų pasveikinimą iš apie 
200 jūrininkų, jie šaukė jį 
“skebų ganytoju” ir taip lydė
jo jį einantį iš teismabučio, 
8th Ave., New Yorke. Jis pa
sišaukė “taxi”, kad išsigelbėti 
iš nelaimės, bet tas atsisakę 
vežti; pasišaukė kitą, čia irgi 
ta pati istorija. Jį išgelbėjo 
policija, kuri sutiko, pavėžėti 
savo vežime.

Jo nelaimes prasidėjo, kada 
jis norėjo uždrausti jūrinin
kams laikyti lokalo mitingą 
unijos svetainėje, 70 South St. 
Jūrininkai atsisakė klausyti ir 
net su policijos pagelba ne
pavyko juos išvaryti iš svetai
nės. Jie mitinge nutarė at
mesti viršininkų pateiktą nau
ją konstituciją. Iš ten jie nu
ėjo apginti teisiamą jūrininką, 
kuris užgavęs Carlsoną, ginda
masis nuo jo. Visi 200 jūri
ninkų nuvyko į teismabutį, bet 
rado kvotimą baigtu ir jūri
ninką Lincoln padėtą po $500*. 
Už tai jūrininkai taip “iškil
mingai” palydėjo Carlsoną iš 
teismabučio.

Jaunuolis Padėjo Apiplėšt 
Seserį Dirbančią Raštinėj

šiomis dienomis paaiškėjo,- 
kad Israel Weiner, 17 metų, 
2,915 Brighton 8th St., Brook- 
lyne, parodė plėšikams savo 
seserį, vežančią algas dirbtu
vės savininkui, kuriam ji dirba 
knygvede už $16 į savaitę. Iš 
jos atėmė $2,000 algų pinigų 
BMT subvėje apie pora mėne
sių atgal. Tačiaus plėšikai ir 
jį nuskriaudė, įteikdami jam 
tik $10 už padėjimą apiplėšti. 
Suokalbis iškilo, kada plėšikai 
tapo areštuoti. Vaikinas verkė, 
kada kalėjime jį aplankė jo 
sesuo, kuri iš $16 savaitinės 
algos atidavus $5 jo mokslui. 
Tėvai ir sesuo nustebę jo el
gesiu, kadangi vaikinas buvęs 
žinomas, kaipo darbštus ir 
mokslus vaikinas.-

Grąso Badu Sulaužyti Streiką
Majoras LaGuardia vengia 

atvirai pasisakyti, kad jo ad
ministracija planuoja perse
kioti WPA streikierius, tad jis 
pasistatė Rooseveltą baubu. 
Užklaustas streikuojančių W- 
PA\ darbininkų org. viršinin
kų, ponas LaGuardia pareiš
kė : “šio miesto administraci
ja neskebaus prieš federalę 
valdžią,” tuomi pripažinda
mas, kad miestas mano sulai
kyti pašalpą streikuojantiem 
WPA darbininkams. Mat, 
prez. Rooseveltas yra pareiš
kęs, kad .valdžia nešelpsianti 
streikuojančius WPA darbi
ninkus. žinoma, solidarus dar
bininkų veikimas privers juos 
pakeisti savo nusistatymą.

Tuo tarpu darbo unijos dą7 
ro planus iššaukimui geųeralio 
streiko visuose WPA projek
tuose, kuris priverstų admini
straciją patenkinti teisėtus 
darbininkų reikalavimus—mo
kėti unijinę algą visuose šal
pos darbuose.

Iš Užvydo Nušovė
Sunykus ir beveik isterijoj 

Mrs. Etta Reisman prisipažino 
nušovus savo konkurentę^ Miss 
Virginia Seigh, kuri paviliojo 
iš jos vyrą. Virginia, 23 metų 
gražuolė, dirbo sekretore pas 
Reismaną, eilės gražinimo į- 
staigų savininką. Virginia la
biau užinteresavę savo šeimi
ninką, negu jo įlųriona, kuri 
jau 35 metų ir užimta šeimy
nos reikalais. Dėlto pas Reis- 
manus tūlą laiką buvo nesusi

pratimų namuose. Pagaliau 
Reismanai, antradienį, buvo 
sutikę persiskirti, pavedant 
Reismanienei auklėti 9 metų 
sūnų ir mokant jai po $30 į 
savaitę pragyvenimui. Tačiau 
tą patį vakarą ji nušovė savo 
konkurentę ir pati pašaukė 
daktarą ir policiją. Kaltinama 
žmogžudystėj.

Telegramą Nešiotoji 
Pikietas

Telegramų išnešiotojai, uni- 
jist’ai, piUiėtuoja Western Uni
on Telegraph Co. raštinę, 5th 
Avenue ir 22nd St., reikalau
dami sugrąžinti darban Ben
jamin Toledo, išnešiotoją No. 
949, kuris tapo pravarytas iš 
darbo už priklausymą unijoj. 
Jis buvo 'kartą pravarytas per
eitą metą, bet pavyko sugrą
žinti. Jam dabar primetama, 
prasižengimas skaityme, lau
kiant pašaukimo, kas yra už
drausta. Tačiau niekas to ne
pildo, tad aišku, kad tas yra 
tik priemonė pasiteisinimui už 
pravarymą.

Sumušė “D. Worker” 
Pardavėją

Jaunas ‘‘Daily Workerio” 
pardavėjas, ’SimOn Cook, tapo 
policisto užpultas, sumuštas, 
areštuotas ir teistas būk neva 
už spyrimą policisto, kuris net 
užrakintą arešto kambaryje 
jaunuolį mušė -ir spjovė vei
dan. Tuo bjauriu darbu pasi
žymėjo policistas No. 18299, 
iš 18-tos pol. .stoties. Vaikiną 
norėta nusiųsti į pataisos na
mus, bet pasirodė, kad jis jau 
19 metų, tad teistas suaugusių 
teisme, kur visvien turėjo pa- 
liu'osuot. ' Per visą parą jam 
nedavė susisiekt su “D.W.” nei 
su namiškiais, taipgi nedavė 
valgio. Panašu į nazių elgesį 
Vokietijoj, ar ne? Teroru nori 
sulaikyti platinimą darbininkų 
spaudos.

Troką Kėravotojų Streikas ,
Nuo pereito pirmadienio 

streikuoja Wallace Burton 
and Davis Co., Inc., 376 
Greenwich St., trokų draive- 
riai, pagelbininkai ir sandėlio 
darbininkai. Firma urmu par
duoda reikmenis valgomų 
daiktų krautuvėms. Darbinin
kai reikalauja pripažinimo 
unijos ir unijinių sąlygų. Drai- 
veriams reikalauja $38 algų, 
8 vai. darbo dienos, laiką ir 
pusę už viršlaikį, ir $8 į dieną, 
jeigu negauna išdirbti pilną 
savaitę. Taipgi paduoti reika
lavimai ir del kitų darbininkų.

Prieš streiką draiveriai ir 
pagelbininkai. dirbo po 12 va
landų į dieną ; draiveriams mo
kėdavo po $5 į dieną, o pagel- 
binįnkams po $18 į savaitę. 
Streikieriai veda kovingą pi- 
kietą, jiems pagelbsti unijos 
nariai ir apielinkės' gyventojai.
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Sportininkai Rems Boikotą
Suvienytų Darbihinkų Kliu- 

bų ir Tarpt. Darb. Ordeno 
Jaunimo. Sekcija, praneša, kad 
daugelis žyfnių atletikos ir 
sporto kliubų dalyvaus “Boy
cott Nazi Olympics Track and 
Field Meet,” sportininkų suėji
me, kuris įvyks šį sekmadienį, 
1 vai. po piet, Betsy Head 
Park, Hopkinson ir Dumont 
Ave., Brooklyne.

Šiam suėjime bus įvairių 
lenktynių vyrams ir moterims 
atletams. Bus išduodami auk
so medaliai dovanoms atsižy
mėjusiems. Įžangos į šį suėji
mą blanka nurodo, delko rei
kia boikotuoti nazių Olympia- 
dą. Pareiškime sakoma:

“Olimpiada Vokietijoj pa
sitarnaus nazių valdžiai, kaipo 
propagandos ’ įrankis, žydų, 
katalikų ir darbininkų sporto

organizacijos yra nazių žiau
riai persekiojamos. Naziai pa
reiškė, kad bi Id ingai, dabar
statomi del Olympiados,bus fi
nansuoti Olympiados įplauko
mis ir bus pervesti Vokietijos | 
armijai. Pažadą nediskrimi
nuoti žydus atletus jau sulau
žė. Visuos savo veiksniuos na
ziai jau sulaužė prižadus leisti 
Olympiadai tinkamai žaisti.”
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: Trumpos Žinutės
■-r-,,. .... ............. - ■ , ......-Į
Pilnas teismabutis darbinin

kų buvo prięžasčia paliuosavi- 
mo Lou Miller, jauno darbinin
ko, kuris buvo areštuotas per
eitą' penktadienį už neleidimą 
polici.stui sumušti kalbėtoją 
Hunts Point sekcijos mitinge, 
Bronx.

Bolivija paleido 11,000 ka
reivių, kurie buvo naudoja
mi kare su Paraguayum del: 
Chaco žibalo versmių. Tę- į 
siasi derybos del sutarties' 
tarp tųdviejų šalių.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku i Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi f
417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

PABANDYKITE!

“Laisves” Name 
MARČIUKAI

5 Notary Public Tel STagg 2-5043 \

Pirmą dieną po mestų bom
bų į pikietuojamus teatrus, prie 
Columbus Circle policija areš
tavo 48 pikietus. Tas aiškiai 
parodo, kieno sumanymu ir nau
dai mesta tos bombos. Kita 
bombą policija sakosi radus 
Times Square Theatre, kurio' 
savininku yra Brandt.

Šiuo tarpu unija pikietuoja 
sekamus teatrus: Central, Bro
adway ir 47th; Liberty, 42nd 
arti Times Square; Circle ir 
Park, prie Columbus Circle.

g Telefonas: Evergreen 7-7770

| PAUL GUSTAS i į 

8 LIETUVIS GRABORIUS | i 

8 Sena! dirbąs graborystės pro- g j 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- 8, 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar Q 1 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
» balsamavimu ir palaidojimu 8
5 mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim 1
6 Parsamdo automobilius Serme- 8
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 8 
8 ir kitokioms parems 8
8 Saukite diong ar nakt| 8
| 423 Metropolitan Avė. g 
8 Brooklyn, N. Y. |
^888888888888888888888888^

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY H
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda | 
(LEVANDAUSKAS) H

GRABORIUS I
Patarnauju visiems be skirtu- p 
mo. Parsamdau automobilius H 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite N
107 UNION AVĖ. i

Brooklyn. N. Y.
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

i

y

S

Dubin’s Inc., kepyklų savinin
kai sutiko išpildyti streikierių 
reikalavimus: sugrąžinti 4 dar
bininkus, pravarytus už unijinį 
veikimą; pripažinti uniją; pa
kelti algas; trumpesnes darbo 
valandas ir unijines sąlygas. 
Streikas tęsėsi savaitę.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- , 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS j

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847 /

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygų 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILL1AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494
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Tel. STagg 2-3438 
r {steigta 1861 

PASKOLOS 
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
t Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y. 
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

Lietuviu Angliy Kompanija
i Pirmos . klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legalist as svoris. Prista
tome ‘greit į jūsų\ namus, i Prašom® 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls ir SobatomU 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausu, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7-vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn. N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vcselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. >

ROBERT LIPTON,CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ Q C C
KIRPIMAS A

SKUTIMAS jį j

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

Įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai IV 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
'MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ava. ir Irving Pi.

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

I MM KALBA1U LIKTUVISKAI




