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Uruguajaus Lietuviai.
Lai Gyvuoja Bendras 

Frontas.
Vyčio Balsas Girioje.
Ką Darysite Seime?
Ar Galvoja Mūsų 

Jaunuoliai?
Rašo A. B.

“Mes, lietuviai darbininkai, 
čia Uruguajuje, matydami ir 
sekdami pavyzdžius kitų šalių 
darbininkų, vienijimąsi ir jųjų 
laimėjimus, kovojant bendromis 
jėgomis prieš bendru priešą, 
karą ir fašizmą, susitarėme 
veikti bendrai, kaip per spau
dą, taip ir praktikiniam darbe.” 
Tokį pranešimą randame Uru- 
guajaus lietuvių socialistų lei
džiamame laikraštukyje “Nau
joji Banga.” Gegužės 31 d. įvy
kęs bendras pasitarimas socia
listų ir komunistų. Dalyvavę 
dešimt draugų, po penkis nuo 
kiekvienos srovės. Pasitarimas 
baigėsi sudarymu bendro fron
to.

TJruguajaus draugai bendro 
fronto veiklai priėmė sekamą 
programą:

1. Kovoti bendrai visoms or
ganizacijoms prieš karą ir fa
šizmą Lietuvoj.

2. Kovoti už liaudies valdžią 
Lietuvoj.

3. Kovoti už visų socialių ka
linių paliuosavimą.

4. Suorganizuoti Lietuvos 
priešfašistiniams ir jų nukentė
jusioms šeimoms šelpti komite-

5. Kovoti prieš lietuvišką fa
šizmą Urugvajuje ir kitur kaip 
nacionaliai taip ir internaciona- 
liai.

6. Ruošti bendras konferenci
jas.

7. Laike Bendro Fronto vei
kimo susilaikyti nuo atakų.

8. Kiekviena partija ar masi
nė organizacija, kuri įeina į B. 
F. pasilieka prie savo principų 
ir savistovumo.

9. Visos organizacijos ar 
tijos, kurios įeina į B. F. 
vykdyti gyveniman B. F. 
miteto tarimus.

10. Sudarytas Bendro Fronto 
Komitetas, į kurį įeina po 5 
draugus iš abiejų partijų ir or
ganizacijų, t. y. socialistų ir ko
munistų.

11. šis B. F. planas patalpin
ti abejuose organuose, t. y. 
“Darbe” ir “N. Bangoj” ir už
sienio darbininkų spaudoje, kur 
tik randasi, ir taipgi opozici
niuose dienraščiuose Urugvaju
je.

Lai gyvuoja visam pasauly 
Darbininkų Bendras Frontas!

par- 
turi 
Ko

rf

“Dievui ir tėvynei” leidžia
mas lietuvių vyčių “Vytis” gaus 
nuo kunigų nemažai velnių. 
Man taip atrodo. Jis pradeda 
perdaug kalbėti apie svietiškus 
“turtus,” vietoj tokius dalykus 
pavesti kunigams ir juos už
miršti. Pav., štai ką sako “Vy
tis” apie jaunimą:

Neužtenka mums turėti 
draugijas parapijų ribose, ne
užtenka vien darbuotis para
pijos skolų atmokėjimui, rei
kia, kad kiekviena draugija 
savo veikime darytųsi pažan
gesnė, kad jų veikimas lies
tų jų pačių narių tobulėjimą, 
o ypatingai draugijos lietu
vybės darbe turėtų būti prak
tiškesnės. Tuo noriu pasa
kyti, kad jau laikas rūpintis 
lietuvišku kultūriniu darbu 
šiapus vandenyno. Itin būtų 
sveika, jei visuomenės vadai 
pradėtų daugiau įdomautis 
mūsų padėtimi šioje šalyje. 
Kada pradėsime daugiau rū
pintis savo socialės padėties 
gerinimu, tai ir jaunimas 
dirbs bendrai ir nereikės jo 
jieškoti: jis pats ten pribus.

„ Liftai gražios ir labai sveikos 
mintys? Deja, vyčių tuo keliu 
neleis eiti bažnyčios galvos. Pa
matysite, ką tos galvos užgie
dos būsimam vyčių seime, ku
ris įvyks rugpjūčio 4-6 dieno
mis, Providence, R. L Suvažia-
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Lenkai prieš Nazių Šeiminin
kavimą Danzige

VARŠAVA. — Oficialiai 
Lenkijos laikraščiai . per- 
sergsti Vokietiją, kad ne
bandytų užvaldyt Danzigo 
kraštą. Jie rašo, kad Lenki
ja nesutiks ištraukt Danzi
go iš Tautų Lygos kontro
lės ir leist, kad jame šeimi
ninkautų vieni hitlerinin
kai.

ETHIOPAI SUŠAUDĖ 10 
ITALIJOS LAKŪNŲ

ROMA. — A s § o c i a ted 
Press pranešimu liepos 7 d., 
ethiopų partizanai užklupo 
tris italų karinius lėktuvus, 
nusileidusius Jimma provin
cijoj, į pietus nuo Addis 
Ababos, ir nužudė vieną ita
lų generolą ir devynis lakū
nus, tarp jų ir garsų orlai- 
vininką Ant.% Locatellį.

Amerika Neišsilaikys
Nuošaliai nuo Karo

C H A R L OTTESVILLE, 
Virginia. — Kilus karui pa
saulyj, Jungtinės Valstijos 
negalės išsilaikyt neutraliai, 
bepusiškai. K a r iaujančįos 
šalys kliudytų Amerikos 
prekybą, ir jau dėlto' ji įsi
veltų į karą. oToljią išvadą 
padarė žymūs Anglijos ad
vokatas P. H. W. Almy ir 
newyorkietis b u r ž-u azihis 
visuomenės veikėjas Fr. R. 
Coudert diskusijose Virgi
nijos Universiteto ^Viešųjų 
Reikalų Institute, liepos 7 
dieną.

J. H. Maurer Apleido 
’Socialistų Partiją

READING, Pa. — Iš Am
erikos Socialistų Partijos 
pasitraukė James H. Mau
rer, du kartu buvęs socia
listų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų v i ę e -prezidentus. 
Sakosi apleidęs partiją to
dėl, kad jinai dabar “pasvi
rus į komunizmo pusę;” bet 
įsitikinimais jis esąs $>cia- 
listas ir balsuosiąs už socia
listų kandidatus rinkimuo
se.

vę katalikiški jaunuoliai turės 
klausytis mišių ir pamokslų, o 
apie savo socialės padėties pa
gerinimą negalės nė užsiminti.

Mūsų revoliuciniai jaunuo
liai irgi pusėtinai atšalo. Me
tai kiti atgal jie labai šturmin- 
gai planavo plėsti veikimą, 
j ieškoti naujų jėgų,, susisiekti 
su įvairiomis kitomis jaunimo 
organizacijomis ir traukti jas 
bendron veiklon. šiemet ma
žai kas girdėtis. Arba, pav., 
tūlas laikas atgal, Chicagoje 
buvo gana smarkiai konferuo- 
ta bendro fronto reikalais. Ko
dėl tokia tyla dabar? Kas at
siekta, kur einama?

Šie klausimai kils LDS jau
nuolių konvencijoj, kuri įvyks 
Rochesteryje rugpjūčio 19 d. Ką 
į juos atsakys mūsų jaunimo 
judėjimo vadai?

IN TWO PARTS

PART ONE

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

MIRĖ DRG. G. V. ČIČERIN, BUVĘS SOVIETŲ 
UŽSIENIU REIKALU KOMISARAS

KILĘS Iš AUGŠTŲ PONŲ, JIS DIDESNĘ PUSĘ AM
ŽIAIS PAŠVENTĖ REVOLIUCINEI VEIKLAI

MASKVA. — Liepos 7 d. 
mirė Georgij V. čičerin, bu
vęs Sovietų užsienių reikalų 
komisaras, labai gabus di
plomatas. Jis buvo 64 metų 
amžįaus. Jį pakirto cukrali- 

ęuria jis sirgo jau nuo 
m.
g. čičerin buvo kil^s iš 

čičerinai paėję iš seno- 
Romos garsaus kalbėto- 
įišytojo ir politiko Ci
no giminės. Baigęs aug
lius mokslus, čičerinas 
avo Rusijos caro diplo- 
joj, iš kurios pasitraukė 
m. Prie revoliucinio ju-

1925

aristokratų dvarininkų šei
mos, 
vės 
jo, 
cero 
štuo 
tarn 
mati 
1904 
dėjimo jis buvo prisidėjęs 
jau 
atsis 
išvy 
timąį sekė Vokietijos So- 
ciald 
liau 
dempkratų Partija. 

Či

nuo 1897 m. 1904 m. jis 
ake nuo savo dvarų ir 

ko į Berlyną ir ten ar-

ėmokratų Partiją. To- 
įstojo į Rusijos Social

derinas praleido 12 me- 
•ęvoliuciniuose darbuose 
yne, Paryžiuje ir Lon- 

1907 m. jis buvo iš-
Berl
done
rinktas sekretorium" Rusų
Soc.-
Užsi 
ištre

saulinio karo metu jis ža
dino užsienių darbininkus 
kovon prieš imperialistinį 
karą ir visą [laiką veikė 
glaudžiuose ryšiuose su Ru
sijos revoliucio

1917 m. Anglijoj jis buvo 
įmestas į‘Brixtono kalėji
mą už prieškarinę veiklą. 
1918 m. Angliją i išlaisvino 
čičeriną maina 
tų suimtą Angį: 
dorių G. Buchabaną. Paskui 
čičerinas buvę paskirtas 
Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų komisaru ir toj tar
nyboj išbuvo 12 metų. Jis 
dalyvavo garsiose pokarinė
se tarptautinėse konferen
cijose Genoa’oj, Lausannoj 
ir Rappaloj.

Drg. čičerin buvo mažo 
ūgio ir silpnos sveikatos; 
nežiūrint to, jis buvo bega
liniai darbštus; net nakvo
davo užsieninių reikalų ko
misariato raštinėj -,J— 
negaišint laiko kelionėms 
namo ir atgal.

Sovietų vyriausybė ren
gia jam iškilmingas laidotu
ves, kaipo vienam iš geriau
sių revoliucionierių ir So-

ieriais.

's už Sovie- 
jos>ambasa-

, idant

Demokratų P a r t i j os 
eninio Biuro. Po to liko _________ _____
•jmtas iš Prūsijos. Pa-1 vietų Sąjungos darbuotojų.

Danzigo Katalikai, Socialistai ir Tautininkai
endni Manifestu Pasmerkė Hitlerininkus

DĄNZIG.
ma
nazis prezidentas A. Grei- 
ser daro sumoksią su savo 
sėbrais išvyt iš senato so
cialistus, katalikus ir tauti- 
nink

_____ Praneša- 
kad Danzigo senato

is, kurie sudaro 29 at
stovus, nusiteikusius prieš 
nazius. Hitlerininkai sena
te turi 43 savo atstovus.

Naziai žino, kad tam pa- 
ešintų Tautų Lygos ko- 

Lester, ir
sipri 
misionierius S.
nazių valdyba būtų pašauk
ta į Lygą pasiaiškinti. Bet 
naziai atsisakytų aiškintis, 
ir slopintų visas sau prie
šingas partijas. O Tautų 
Lygą, kaip jie tikiš^ nesiųs-

Laipsnių Karščio120
Vakarinėse Valstijose
Chicagoj, liepos 7 d. karš

tis siekė virš 100 laipsnių, 
Roc 
laipsnių. 
Dak 
karš 
116. 
durv 
Nuo 
dien 
vijų

Washington© valdžia ke
tina ‘ *
darbus
šeimynų, kurių laukus ir 
daržus nudegino saulė. Spe- 
kuli
augstyn kviečių kainas

cford Air porte, III., 118
Misheke, North 

bito j, buvo 120 laipsnių 
čio; Mishawakoj, Ind., 
Panašiai ir kitbse vi- 
akarinėse valstijose, 
bado ir troškulio kas- 
krinta tūkstančiai gal-

duoti WPA pašalpinius 
rJ 134,000 farmerių

antai smarkiai kelia

kad p ritų kariuomenėš, 
verst nazius vykdyti Danzi
go konstituciją 
tu kas veikti 
gos komisionie 
turėtų išsinešd:

Vokietijos h 
užgiria tokį Danzigo nazių 
planą atsipaįaiduot 
Tautų Lygos.

Katalikai

,, Tada nelik- 
Danzige Ly
rini, ir jis 
nti.
i t le rininkai

nito

nazius; pa-

socialistai ir 
tautininkai Dąnzigo senato 
atstovai išleido bendrą ma
nifestą prieš 
smerkė Danzigo senato pre
zidento Greiserio grubijo- 
nišką kalbą Tautų Lygos 
Taryboj ir naJzių sauvališ- 
kumą, ir užgyrė Lygos kon
stituciją Danzigo kraštui.

$146,500,000 Extra An
glijos Ginklavimuisi

— Anglijos 
šiemet buvo 
)00,000; pas- 
mėnesį pridė- 

Dabar karo

karo laivynui 
paskirta, $350, 
kui balandžio 'i 
ta $11,500,000. 
orlaivyno ministerija reika
lauja pridėt $5 
pirmiau jai skirtos sumos; 
armijos valdyba nori gaut 
$35,000,000 priedo, o laivyno 
ministerija vėl rengiasi rei
kalaut iš seimo $50,000,000 
extra. Dar niekada taikos 
laiku Anglija taip įkaitusiai 
nesirengė karui, I kaip da
bar.

1,000,000 prie

't

Locarno Šalin Konferencija 
Vokietijos Klausimu

BRUSSELS. — Belgijos 
ministeris pirmininkas van 
Zeeland pakvietė Locarno 
sutarties šalis į konferenci
ją svarstyt Vokietijos su
laužymą tos sutarties. Dar 
nežinia, ar Italija dalyvaus 
konferencijoj. Hitleris su
laužė minimą sutartį, pa
siųsdamas savo armijas į 
Rheino kraštą, Francijos 
pasienyj.

13 KANTONIEČIŲ LĖKTUVŲ 
PABĖGĘ I NANKINGA

SHANGHAI; liepos 8. — 
Nuo tautinės Kantono, Pie
tinės Chinijos, valdžios pa
bėgo 20 lakūnų su 13 karo 
lėktuvų į Nankingą, pas 
Centralinės Chinijos fašisti
nį diktatorių Chiang Kai- 
sheką. Kiti 12 karinių Kan
tono lakūnų išplaukė laivu 
pas Chiang Kai-sheką. Kan
tono vyriausybė skiria po 
$20,000 už kiekvieno pabė
gėlio suėmimą ir atidavimą 
į jos rankas.

Vadina Angly Valdžią 
“Žiurkėmis, Bailiais”
DERBY, Anglija. — Se

niau buvęs ministeris pir
mininkas Lloyd Georgę, li
beralų vadas, savo kalboj 
išvadino “žiurkėm is” ir 
“bailiais”. dabartinę Angli
jos valdžią už tai, kad ji be
gėdiškai nusilenkė prieš 
Mussolinį ir leido Italijai 
pagrobt Ethiopiją.

Francijos Atstovai Smerkia 
Ministerio Nuolaidą Bosam

PARYŽIUS. — Francijos 
senatas užsipuolė Liaudies 
Fronto valdžią, kad jinai 
neveja laukan streikierių, 
užimančių dirbtuves. Vi
daus reikalų ministeris Ro
ger Salengro todėl pasiža
dėjo toliau neleisti darbi
ninkam užiminėti užstrei- 
kuojamų įmonių.

Prieš tą Salengro prižadą 
komunistai ir kairieji socia
listai seimo atstovai liepos 
8 d. sukėlė tikrą protestų 
audrą. Reikalauja, kad jis 
tą prižadą atšauktų arba iš 
valdžios pasitrauktų.

Seniausias Gydytojas
— Dr. 
sukako 
Tai se- 
Ameri-

BETHEL, Ohio. 
W. E. Thompsonui 
101 metų amžius, 
niausiąs gydytojas 
ko j. Jis dabar sveiksta po 
akies operacijos.

Oklahoma City, Okla. — 
Nominacijose į Jungtinių 
Valstijų senatorius Gomer 
Smith, vice - prezidentas 
Townsendo senatvės pensi
jų judėjimo, liepos 7 d. gavo 
6,589 balsus, 
demokr

6.

o reguliaris 
kandidatas J.

Unijistai Smerkia W 
Greeną, Plieno Darbi 
ninku Unijos Priešą

LEWIS SAKO, KAD DARBO FEDERACIJOS GAL
VA SABOTAŽUOJA JŲ UNIJOS ORGANIZAVIMĄ

WASHINGTON, liepos 8. 
—Amerikos Darbo Federa
cijos atžagareivis preziden
tas Wm. Green sušaukė sa
vo Pildančiąją Tarybą, kad 
tardytų vadus Jungtinės 
Mainierių Unijos, Audėjų ir 
dešimties kitų unijų, kurios 
prisidėjo prie Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
teto. Šis komitetas dabar su 
John L. Lewisu priekyje 
pradėjo vajų, idant suorga- 
nizuot pusę miliono plieno 
darbininkų į industrinę uni-

Green pareiškė, būk tuo 
vajum Lewis “ardąs” paties 
Greeno planus delei plieno 
darbininkų o r g a nizavimo. 
Lewis atsako, kad jau du 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimai nutarė or
ganizuoti tuos darbininkus, 
bet Greenas su savo Pildan
čiąja Taryba visiškai nieko 
nedarė ir nedaro, ir neturi 
jokio plano jiems organi
zuoti. Lewis šaukia Federa
cijos valdybą bent dabar 
prisidėt prie to darbo. Jis 
pareiškė, kad jeigu Green 
trukdys šį darbą, tai pasiro
dys talkininkas plieno kom
panijų, kurios jau sutelkė 
desėtkus tūkstančių gengs- 
terių ir lavina juos šaudyti 
darbininkus, pasinešusius į 
kovą už uniją.—Savo radio 
kalboj Lewis perspėjo bo
sus: jeigu plieno kompani
jos naudos prievartą prieš 
unijinį judėjimą, tai darbi
ninkai žinos, kaip savo ma
sine jėga atsakyt tiem už
puolikam.

Kasdien atplaukia vis 
nauji tūkstančiai protesto 
telegramų nuo įvairių Dar
bo Federacijos unijų. Dar
bininkai tomis telegramo
mis smerkia Greeno valdy
bą už jos išstojimus prieš 
Industrinių Unijų Organi
zavimo Komitetą ir reika
lauja, kad patys Federaci
jos valdovai veikliai prisi
dėtų prie plieno darbininkų 
organizavimo.

Anglai Nuodija Arabu?
JERUZALĖ. — Anglijos 

kariniai lakūnai liepos 7 d. 
mėtė nuodijančių dujų bom
bas ant arabų sukilėlių Ne- 
blus kalnuose, Palestinoj. 
Kulkasvaidžiais anglai nu
žudė dar du arabu. Kovoje 
prieš Angliją ir prieš žydų 
buržuaziją jau žuvę 140 as
menų išviso.

ĮVAIRIOS žinios
Cincinnati, Ohio. — Re

mington-Rand taipraiterių 
kompanijos streikieriai ak
menimis išdaužė ir apvertė 
tris busus, kuriais buvo ga
benama skebai. 30 jų sužeis
ta.

Berlynas. — Pagal slapto 
teismo nusprendimą, naziai 
nukirto galvą Waltheriui 
Scheve, 24 metų amžiaus, 
kaipo “norėjusiam išduot 
šalį.” Kuom jis nusikalto, 
hitlerininkai neskelbia.

Williamstown, Mass. — 
Darant kratą pas alkoholio 
šmugelninką Cl. Giroux, po
licija rado “būtlegerių kole
gijos” diplomą — liudijimą, 
kad jis yra “pirmos klasės 
būtlegeris.”

• Pueblo, Colorado. — John 
Zobec buvo įtaisęs slastus 
su šautuvu apsaugot nuo 
vagių didelę savo kiaulę. 
Bet ją bešeriant, jis pats už
kliudė sląstus ir liko nušau
tas.

Washington. — Amerikos 
iždo ministerija praneša, 
kad turinti jau 4,684 savo 
agentus, puikiai išlavintus 
šaudyti iš revolverių ir pa
taikyti.

Reikalauja Išlaisvint Vokieti
jos Politinius Kalinius

BRUSSELS, Belgija. — 
Visa-europinė 200 delegatų 
konferencija nutarė reika
laut, kad Hitlerio valdžia 
paliuosuotų politinius kali
nius. Raportai parodė, kad 
naziai yra suvarę į koncen
tracijos stovyklas ir kalėji
mus 225,000 savo priešinin
kų. Stovyklose tokios bai
sios sąlygos, jog kasdien 
įvyksta nusižudymų.

Pernai metais, pagal hit
lerinių teismų nusprendi
mus, buvo išromyta 55,000 
žmonių. Nuo fašistų teroro 
pradžios iki šiol žuvo 10,000 
asmenų. Daugumą jų naziai 
nužudė, dalis gi atėmė sau 
gyvybę, nebegalint iškęst 
kankinimų.

150 MIRĖ NUO KARŠČIŲ 
VAKARUOSE

Chicago, III., liepos 8.— 
Nuo šių dienų karščių vi- 
durvakarinėse valstijose jau 
mirė 150 žmonių. Saules nu
degintuose plotuose gręsia 
bado ir troškulio mirtis tūk
stančiams farmerių.

Middletown, Conn. — Pa
šaukta daugiau valstijinės 
policijos prieš 1,400 strei- 
kierių Remingtort-Rand ra
šomųjų mašinėlių kompani
jos. Gręsia masiniai areštai.
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Gamtos Rykštė Plaka Farmerius
Keletoj šiaurvakarinių valstijų — abe

jose Dakotose, Montanoj ir dalyse kitų, 
—siaučia nepaprasta sausra. Žinios 
skelbia, kad 100,000 farmerių ir jų šei
mų stovi bado angoj. Stoka gyvuliams 
vandens privers apie 85 nuoš. galvijų iš
pjauti, o jei tas nebus padaryta—jie iš
dvės.

Gamtos rykštė begailestingai plaka 
farmerius. Tik nesenai valdžios dekre
tais buvo naikinama farmerių javai ir 
gyvuliai, o dabar tą patį atlieka sausra.

Keista, kad mūsų šalis, taip augštai 
pakilusi technikoj, turėdama tiek daug 
išmokslintų žmonių, nebepajėgia pasi
ruošti sutikti ir nugalėti šitokių gamtos 
prajovų. Tai, žinoma, paeina vyriausia 
del to, kad čia viešpatauja kapitalistinė 
santvarka. Visakas daroma pelnui, o ne 
reikalui—žmonių gerbūviui. Paduok tą 
viską sovietinei tvarkai—ji į keletą me
tų sutvarkys dalykus taip, kad nebebus 
baisios net ir didžiausios sausros. Juk 
vandens žemėje netrūksta, tik reikia mo
kėti jis pajungti, sausroms užėjus, gir
dymui ištroškusios mūsų žemelės.

Žiūrėkim, kas darosi ten, kur viešpa
tauja darbininkų klasė: Baltoji jūra ka
nalu sujungta su Baltijos jūra, Kaspijos 
laivai greit pradės plaukioti Maskvon ir 
atgal; sausrų dažnai liečiamose srityse 
gaminami milžiniški prūdai, irigacijos 
priemonės taisomos. SSSR piliečiai pa
sekmingai nugali gamtą, pajungia ją tar
navimui žmonių naudai. Tai svarbu įsi- 
tėmyti Amerikos farmeriams ir darbi
ninkams.

Šiuo tarpu turim reikalauti, kad val
džia kuogreičiausiai ateitų į pagelbą sau
srų, paliestiems farmeriams.

Raudonasis Artojas” Sustojo

;6 Gavome iš Minsko žinių, kad su pirma 
diena liepos mėn., š.m., sustojo ėjęs lie
tuvių kolektyviečių ir darb. laikraštis 
“Raudonasis Artojas.” Motyvų, kuriais 
pasiremiant buvo laikraštis sulaikytas, 
nežinome. Tai, be abejo, bus paaiškinta 
pačiam laikraštyj.

“Raudonojo Artojo” prenumeratoriai 
gaus “Priekalą” už tą laiką, už kurį jie 
savo prenumeratas užsimokėjo ‘R. A.”

Pastaruoju laiku ‘R. A.” buvo pasida
ręs neužtenkamai įdomus. Pernelyg 
daug buvo talpinta vyriausybės dekretų 
ir ilgų kalbų bei straipsnių. Nors tai da
lykai labai svarbūs, bet jie didžiai “ap
sunkina” savaitraštį ir mažai besigili
nančio skaitytojo į įvairias valstybines 
bei pasaulines problemas nesuįdomina. 
Mes tay savu laiku buvome pastebėję 
draugams minskiečiams.

Kanados Lietuvių Kongreso Darbų 
Dienotvarkis

■ ■ *Kaip jau buvo rašyta, ir Kanados lie
tuviai šaukia savo kongresą — Kanados 
Lietuvių Kongresą Lietuvos Liaudžiai 
Ginti. Jis įvyks rugpjūčio mėn. 1 ir 2 
dd., Montreal mieste. Siūlomas sekantis 
kongreso darbų dienotvarkis:

1. Kongreso atidarymas;
Susiorganizavimas: (a) prezidiumo rin
kimai, (b) mandatų komisijos ir (c) 
rezoliucijų komisijos;
Sveikinimai; ir

4. Referatas: “Lietuvos Esamoji Valdžia.”

2.

3.

Ketvirtad., Liepos 9, 1936

SESIJA ANTRA
Pradžia šeštadienį (rugpjūčio 1), 7:30 

valau
Referatas: “Lietuvos Liaudies Padėtis ir
Jos Kovos”;
Diskusijos, tarimai ir rezoliucijos;

Referatas: “Lietuvos
Kaliniai;

4ADiskusijos, tarimai ir rezoliucijos.
• Sesija baigsis

SESIJ
Pradžia sekmadien

LAIŠKAS REDAKCIJAI Agitacijos Fondas
1.

3.

da vakare.
4.

Priešfašistiniai

i 11.00 vai. vakare
A TREČIA
į (rugpjūčio 2), 10:00 

vai. ryte
riados Lietuvių Veikimas1. Referatas: “Kai

Lietuvos Liaudies Gelbėjimui”;
2.. Diskusijos, tarimai ir rezoliucijos ir
3?>Kongreso uždary

Sesija baigsis 2 vai. po piet.
mas.

Lenkijos Valstiečių Bruzdėjimas
Šiomis dienomis '

Galicijoj) streikuoj 
ninku. Vyriausybė skelbia, kad streikas 
turi “gryną politinį pobūdį,” vadinasi, 
atkreiptas prieš valdžią. Streikui vado
vauja Valstiečių Partija.

Lenkijos valstieč
kų padėtis negeresnė už padėtį Lietuvos 
valstiečių, kurie ta 
Štai “Raud. Artoją

Lenki] laikraštis 
rašydamas padėtį Lenkijos kaime, privers
tas pripažinti, kad 
stiečio “atidirbjma^ 
turi savyje baudžiavos žymių.

Laikraštis nuroc 
dabar priskaitoma 
miliono biedniokų, 
ha žemės. Tokie k 
darbo rankas. Jie 
buožei ir dvarininkai 
klai,'už malkas, už pūdą grūdų ir truputį 
bulvių, paimtų pavasarį.”

Dvarininkai ir buožės išnaudoja mažaže
mius valstiečius ir 
giau atidirbti. Biedniokam prisieina 
dirbti net ir nuošimčius už paskolintus 
tus.

Visa tai priartina Lenkijos valstietį 
baudžiavos.

Lenkijoj (Centralinėj 
a 50,000 lauko darbi-

ių ir lauko darbinin-

ipgi energiškai juda, 
s” rašo: »
“Kurjer Poranny,” ap-

Lenkijos mažažemio val- 
buožei ir dvarininkui

o, kad Lenkijos kaime 
daugiau kaip pusantro 
turinčių mažiau kaip 3 
iedniokai parduoda savo 

parduoda savo darbą 
už duotą pievą gany-

reikalauja iš jų vis dau- 
ati- 
mil-

prie

Apie LRKSA Seimą
Vilnies” korespondentas rašo apie at

sibuvusį Chicagoj LRKSA seimą. Jis 
buvo be entuziazmo, be pakilusio ūpo. 
Tik keli delegatai ima balsą, o didelė di
džiuma sau ramiai sėdi ir tik pabalsuoja, 
kai reikia.

Sekantis LRKSA seimas įvyks 1938 
metais, Pittsburgh e, Pa.
rinkti Scranton, P^., bet pasibijota, kad 
“nesusimaišytų su
ten turės savo seinhą. Toliau reporteris 
nurodo, kad

jaufiimo seime kaip ir nėra—vienas kitas 
jaunuolių. Daugu 
pusamžiai. Seniau, 
buvo daugiau jauni 
vo.
se kur kas didesnis

Šis seimas skiriasi ir nuo SLA tuo, kad 
čia tik keli delegat 
sau, balsuoja, balso 

čionai taipgi ne
profesionalų, kaip esti SLA seimuose.
čiau du daktaru, v 
giau yra, tai man 
čia negi sėdėtų tyli

Vienam delegatui
gas” nerašo apie seimą 
Tik keli turi “Draugą.”

Reikia pasakyti,
retų daugiau savirh pasitikėjimo, 
paisytų “specialist 
darytų gerą įspūdį.

Taip, bet, deja, t 
niai LRKSA nari 
protauti, įsidrąsini 
geliams, juos tuoja 
cjjos išvėtyti, nes kunigija jų bijosi. Ku
nigams ten gerai, 
nežinojimo, stokos

Bi^ų gerai, jei L 
kytų į LDS seimus ir pamatytų, kaip 
skirtingai pas mu 
tvarkomi. Jie da 
kantis LDS dvime 
įvyks Rochesterio 
valstijoj, rugpjūčio mėn. 17-18-20 dd. 
Prie jo LDS nariai

Gerb. Redaktoriau:—
Labai prašome patalpinti 

Jūsų redaguo 
raštyje žemiai' 
sišaukimą į An 
vius.

Su pagarb 
Kos. Kilikevičius,

K.L. Kong. Šauk. 
Komiteto Sekretorius.

Į Suvienytų Amerikos Vals
tijų Lietuvius ir Jų 

Organizacijas
Jūs, Draugai ir Draugės 

Amerikiečiai 1 
mieji išstojote 
ninku fašistin 
mą Lietuvoje,ji 
demokratijos^ 
Lietuvos pavergtos 
dies.

Mes, 
taipgi darbuoj; 
bėjimui Lietu v 
atgauti jai priį 
sės. 
Kanados Lietu 
są Lietuvos L] 
ti, kuris įvyks 
čio (August) 1.-2 dd., Mon- 
treale, D. L. 
Neprigulmingo 
Įėję, 2161 St. C 
East.

Kanados Lietuvių Kong
reso Šaukimo 
kreipiamėsi į 
vius ir 
kad atsiųstum 
ganizacijų brol 
tus į mūsų sau 
resą. Ypating 
tume, kad Cleveland© Kon
greso išrinkta 
Komitetas 
atstovą, 
Amerikos lietusių organiza
cijos. Pavien 
kuriems rūpi Lietuvos liau
dies gynimas, kviečiami kai
po svečiai mūs

Amerikiečiu

jamam laik- 
. telpamą at- 
lerikos Lietu-

etuviai, pir- 
! prieš tauti- 
į viešpatavi- 
iž atsteigimą 
ir gelbėjimą 

liau-

Kanačos lietuviai, 
amėsi pagel- 
os liaudžiai

Tuo tikslu šaukiame 
vių Kongre- 
audžiai Gin- 
š.m. rugpjū-

K. Vytauto 
Kliubo Sa- 

atherine Str.

Komitetas
S.Ą.V. lietų

jų organizacijas, 
ėte savo or
iškus delega- 
kiamą kong- 
ai pageidau-

s Nacionalis 
atsiųstų savo 

taipgi didžiosios

ai asmenys,

Norėta pasi-

SLA,” kuris taipgi

ma delegatų jau virš 
, man rodos, šioj srovėj 
imo, jis visur figuruoda- 

Dabar pas muį daugiau—LDS seimuo- 
jaunų nuošimtis.

ai kalba. Daugelis 
neima kalbėti.

ra tiek advokatų,

sėdi

kitų 
Ma- 
dau-ieną advokatą. Jei 

nepažystami, bet ponai 
ai. Veikiausia nėra.

: pastebėjau, kad “Drau- 
Jis to nežinojęs.

jei eiliniai delegatai tu- 
mažiau 

ų,” imtų balsą, seimas

o nėra. Kai tik eili- 
ai pradeda daugiau 
i, pasipriešinti kuni- 
u bando iš organiza-

kur žmonės tyli, del 
drąsos bei baimės.
RKSA nariai atsilan-

š reikalai rišami ir 
ag pasimokintų. Sė
tinis tretysis seimas 
mieste, New Yorko

stropiai ruošiasi.

■ Sudegė nuo Pypkės Lovoje užmig° ir sudegė w. a. r u z alė. — Palestinos
Stone, 73 metų, prezidentas

K LANCASTER, Mass. - Clinton Liejyklų Kompani- 
Berūkydamas pypkę lovoj

arabai jau 10 savaičių iš- 
streilfavo prieš Angliją ir 
prieš 
buržihaziją.

ų kongresam 
dalyvavimas 

mūsų šaukiamame kongre
se jį padarytų svarbesniu, 
galingesniu ir

Lauksime broliškų dele
gatų ir svečių,,

Su pagar
Kos. Kilikevičius,

K.L. Kong. šauk. Kom. Sekr.
P.O. Station

17—Straipsnis

įdomesniu.

amerikiečių. 
ba,

“D” Box 44, 
Montreal, Que.

Malonu pranešti, kad per 
pastarąjį mėnesį įplaukė 
gana daug ir gan stambių 
aukų Agitacijos Fondam 
Stambiausią auką prisiuntė 
LDS centras—25 dolerius.

Per pastaruosius kelis 
mėnesius nieko nebuvo gir
dėti iš Čikagos, tartum Či
kaga būtų atsiskyrusi nuo 
šio žemės kamuolio. Vienok 
aną dieną 
kino žluginantį

“Šiame voke rasite aukų 
Agitacijos Fondui — $16.25. 
Manau, kad pašoksite augš- 
tyn ir riktelsit Ura, čikago. 
Už tai didžiausias kreditas 
priklauso draugams 
gams ir Skeberdytei.

Draugiškai,
Fred Abek.”

Taip, Čikaga vėl atsistojo 
“ant žemlapio” su tokia 
gausia auka. Didelis ačiū 
priklauso draugams aukoto
jams ir aukotojoms. Tiki
mės, kad ir ateityj Čikaga, 
tas tirštai apgyventas lie
tuviais miestas, neužmirš 
finansiniai paremti Agita
cijos Fondą.

Draugų h a r t f o r diečių 
Bendras Darbininkų Orga
nizacijų Parengimų Komi
tetas surengė balių naudai 
Agitacijos Fondo ir padarė 
$12.52 pelno, kurį prisiuntė 
Fondui. Kitų kolonijų drau
gai turėtų imti pavyzdį iš 
draugų hartfordiečių.

Draugė M. Krasauskienė, 
kuri išvyko į Europą, pri
siuntė pasveikinimą dd. 
southbostoniečiams ir kartu 
prisiuntė dviejų dolerių au
ką Agįt. Fondui.

Draugas P. Mingilas, iš 
New Yorko, atėjo į “Lais
vės” namą, patiesė penkinę 
ant stalo ir tarė: “Čia, pen
ki doleriai Agit. Fondui.” 
Girdėt, kad d. Mingilas au
kojo $1 ir Lietuvos politi
niam kaliniam. Ačiū drau
gui už nuoširdų rėmimą tų 
svarbių įstaigų.

Draugas A. M. Metelionis 
iš Detroito taipgi (per 
‘Laisvę”) prisiuntė penkių 
dolerių auką.

Iš Lawrence, Mass., drg. 
S. Penkauskas prisiuntė A 
LDLD 37 kp. auką Fondui—

Gri-

“Šiuomi prisiunčiu Agi
tacijos Fondui $2.11 aukų, 
surinktų ALDLD 10 Aps
kričio konferencijoj, Grand 
Rapidse, MichA

Draugas A. Velička pri
davė Brooklyno ALDLD 1 
kp. auką—$1.30.

Draugas J. Pusvaškis iš 
Chester, Pa., prisiuntė $2— 
surinktus ALDLD 30 kp. už 
ženklelius.

Iš Nanticoke, Pa., drau
gas J. Vitkunas prisiuntė 
$2 auką—vieną dolerį kaipo 
“gryną auką,” ir vieną dole
rį paskyrė suvažiavimo rei
kalams.

Smulkesnes aukas prisiun
tė sekami draugai: Thomas 
Mitkus, Newark, N. J.—$1; 
V. Čiudinis, Minersville, 
Pa.—$1.10 ir A. Sūnelis, 
Scranton, Pa.—$1.00.

Per ALDLD centrą pri
duota $42.65 už ženklelius, 
parduotus ALDLD kuopose. 
Čia neminėsim tų kuopų, 
nes ALDLD centras tai pas
kelbs.

Tai matot, draugai, pasi
daro gan didelė suma. Tų 
finansų pagelba Centro Biu
ras galės paskleisti daug 
komunistinės propagandos 
ir agitacijos darbininkuose. 
Visiems aukojusiems 
me širdingą ačiū už 
sinę pagelbą.

Aukas siųskite
Centro Biurui d. V. Zablac- 
ko vardu. Gavę aukas, mes 
paskelbsime spaudoje ir pa
skui perduodame d. Zablac- 
kui, Agitacijos Fondo iždi
ninkui. Jis pasiunčia pakvi
tavimus.

LKP Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Haverhill, Mass
Kaip kitur, taip ir čionai 

pasaulinio karo kareiviai bir
želio mėnesį gavo iš valdžios 
pinigų ir 26, 27 ir 23 dd. bir
želio čionai buvo pasaulinio 
karo sužeistų kareivių suva
žiavimas, todėl mieste buvo 
privažiavę nemažai kareivių ir 
šiaip žmonių. Miestas atrodė 
per kelias dienas ir naktis 
kaip nepaprastas didelis ligon- 
butis. Tur būti todėl, kad 
daugelis buvusių biednais 
šiuom tarpu buvo turtingi, o 
prie to, jog buvo daugelis su
žeistų ir sergančių kareivių. O 
kadangi svaiginančių gėrimų 
netrūko, tai gatve einant net 
šiurpas krėtė, prisiminus pa
saulinė nekaltų žmonių sker- 
dynė.

Liepos 1 d. iš WPA. siuvi
mo darbų paliuosavo 62 mo
teris darbininkes. Moterų tar
pe prasidėjo judėjimas, o kas 
iš to išeis, tai ateitis parodys. 
Tiktai tiek aiškiai žinoma, kad 
be kovos nieko gero nebus.

taria- 
finan-

tiesiai

Madrid. — Per paskuti
nes keturias dienas Ispani
jos fašistai nužudė du mar
ksistu; bet susikirtimuose 
su darbininkais žuvo ir 5 
fašistai.

Granite Shoe kompanija 
rengiasi kraustytis į Marlboro, 
Mass., O Boot & Shoe Work
ers unija būk tai rengiasi su
laikyti, vienok daugumai dar
bininkų jau aiškiai ir seniai 
numatoma, kad darbdaviai ir 
B. & S. W. unijos viršininkai 
dirba ranka rankon. Jau šeši 
mėnesiai kaip čionai gyvuoja 
B. & S. W. unija, o darbinin
kai dar neturėjo susirinkimo 
ir apie unijos viršininkų rinki
mą darbininkai nieko nežino. 
B. & S. W. unijos vietiniai vir
šininkai paskirti iš viršaus. Be
je, ir darbininkai turi teises B. 
& S. W. unijos—tai mokėti po 
25 centus kas savaitę B. & S. 
W. unijos viršininkam.

žinoma, užtai daugiausia 
kalti patys darbininkai. Juk 
darbininkų didelė didžiuma ir 
jie viską gali padaryti.

Jau daugelis ir dirbdami nc-
(Tąsa 5 pusi.)

Syracuse, N
darni streikieri ims Reming
ton-Ran d rašor 
lių kompanijos.
ninku demonstravo gatvė- siuntė sekamo turinio laiš- 
mis. kuti:

nųjų mašinė-
4,000 darbi- iš Michigan valstijos pri-

Draugas A. Malishanskis

Močiute Bloor pasitinkama demonstracijos 
Kompartijos Konvencijoj.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SKILVIO GEDIMAS

Gerb. drauge gydytojau, 
meldžiu jūsų širdingai, gal pa
tarsite ka šitam reikale. Aš 
turiu Lietuvoj brolio sūnų. 
Jam suėjo 36 metai. Penki 
metai, kaip serga. Gydytojai 
pripažino skilvio gedimą. Jis 
vis jaučia po širdžia skausmą. 
Meldžiu duoti patarimą per 
“Laisvę”. Aš tą iškarpą pa
siųsiu į Lietuvą. Iškalno tariu 
širdingai ačiū.

ATSAKYMAS

Jūsų trumputis laiškas ma
žai duoda požymių, sulyg ku
riais būtų galima kas tikresnio 
spręsti apie ligą. Skilvio ge
dimas yra platoka sąvoka, čia 
gali būti paprasta skilvio slo
ga, arba perdidelis rūgimas 
(hyperacidity), arba net ir 
skilvio opa (ulcer, ulcus), ar
ba ir dar kas.

Vis dėlto keletas 
patarimų tiks bile
skilvio trūkumui. Kas skilviui 
kenkia, kas vidurius gadina? 
Netikęs maistas, kame perma- 
žai vitaminų, ypač 'vitamino 
B; taipgi rūkymas, girtuoklia
vimas, kokie erzinanti chemi
kalai.

Vadinas, visų pirma reikia 
vengti tokių dalykų. Tegul tas 
vyrukas meta rūkymą kuo 
greičiausia. Tegul nevartoja 
aštriųjų alkoholinių gėralų ir 
šiaip kokių aštrių daiktų—ac
to (uksuso), muštardos, gar- 
svyčių, labai karštų ir labai 
šaltų daiktų, labai rūkščių ir

bendrų 
kokiam

labai saldžių daiktų, labai rie
bių, labai jau sunkių, civili
zuotų mišinių.

Tegul jis vartoja visokius 
pieniškus valgius, kiaušinius, 
šviežią mėsą, daržoves, vai
sius, “ščyrą” duoną. Tik tegul 
gerai visą ką sukramto. Ru
pių, nesukramtomų lukštų, 
plušų bei šiaudų tegul neryja, 
nes tai drasko ir jaudina vi
daus plėves.

Bent keletą mėnesių tegul 
jis po kiekvieno valgio ima 
po truputį kreidos miltelių,— 
galės jų gauti tenai vaistinė
je. Tegul ima po trečdalį 
šaukštelio, nugerdamas van
dens. Kreida chemiškai per- 
muša, neitralizuoja netikusias 
rūkštis, sumažina skilvyj rū
gimą.

Labai jam būtų naudinga 
vartoti ir džiovintų mielių, 
bravoro mielių. Ir Lietuvoj jų 
galima gauti vaistinėse, tab- 
letėlių pavidale. Tegul ima po 
keletą tablečių (5-10) prieš 
valgymą, per ilgą laiką, ke
letą mėnesių. Mielės turi daug 
vitamino B ir G,—tatai pada
ro tvirtesnes vidurių plėves, 
padeda sunaudoti krakmolus, 
mažina užkietėjimą ir tt.

Paprasto iodo tinktūros te
gul ima po lašą, su vandeniu, 
kas diena, trejetą mėnesių. 
Paskiau po lašą kas pora die
nų, visą gyvenimą.

Retkarčiais galima imti ir 
paprastos sbdės miltelių (soda 
bicarbonatis), po šaukštelį SU 
vandeniu.
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Declaration of Rights of Am Youth Reaffirmed

a
Franklin No Bull Thrower, 

Court Rules
American Youth Will a a

esist Fascism
Resolutions 
AYC Congre

of
ss

Youth Congress De
legates Picket Hotels

Disgusted CCC Boys Hunt 
Ghost Plane

BROOKLYN, N. Y.—Sidney 
Franklin, local boy who made 
good in the hull rings of Mexico 
and Spain, has won again.

This time it was no snorting 
bull that pursued the young 
Brooklynite 
continent by 
iards and j 
not the on
Franklin chased the Bray Pic
tures Corp, įand Bray Produc
tions, Inc., into court and made 
them the defendants in 
actions of $^00,000 each, 
of the cause; 
the third w;
charged the 'firm used pictures 
of him to advertise their short 
feature
without his fonsent. * He charg
ed he was held up to ridicule.

After a lengthy court proce
dure he emerged with a sum
mary judgement for $2,586.

who excited the 
proving thjft Span

Latin-Americans were 
only good toreadors.

three 
Two 

Were thrown out, 
tried. Franklin

owing the Bull”

HATES PICKETING
CLEVELAND—The ^Jloor of 

the Third American Youth Con
gress was open to discussion on 
the stąnd t<> be • taken against 
those hotelsI which refused ad
mittance to Negro delegates.

Some of the delegates pro
posed direct action in the form 
of picketing. ~
the hall a vjoice pleaded, “Can’t 
we find sonpe other means of 
proceedure ?

The speaker, 
delegate was i 
line two hours later.

i

CLEVELAND, July 5.—The 
youth 
lured 
pied-p pers of Fascism, 
voices 
Hears!;! and the Liberty League 
represent everything that is un- 
Ameri 
toric

This sentiment provoked en- 
thusia 
2500 delegates assembled at the 
closing; session of the American 
Youth 
Cleveland this week.
by William W. Hinckley, chair
man of the Congress, in his re
port ;o the national gathering, 
the foes of reaction and privi
lege were flayed mercilessly.

“To lay, one-third of our whole 
generation does not work”, Mr. 
Hinck 
and 
ready 
barred from the' workshops, the 
farms 
only lo we forfeit our own fu
ture but America herself loses 
her best possession”.

At 
preset 
ting the youth of this land, Mr. 
Hinckley received a ten minute 
ovatic 
the Public Auditorium, where 
only 
publid;

of America will not be 
to their* destruction by 

The
of Morgan, Dupont,

can and alein to our his- 
: deals.

stic support among the

Congress; meeting at
Presented

ley stated. “Between five 
eight milion stand with 

hands and eager minds,

and the schools. Not

the close of his masterful 
tation of the woes beset-

n that rocked the walls of

From the back of

I hate picketing”.
, a mid-western 

seen on the picket

Towsend Youth Clubs 
are1 Welcome

CLEVELA 
bar the Townsend Youth Clubs 

 

from the Aiherican Youth Con

 

gress was scouted down by de

 

legates to a j round table discus

 

sion on Yodth and Fascism at 

 

the Third American Youth Con
gress.

The speaker, claiming to re
present “The Communist Oppo
sition Youtl 
that the 
openly fascis

A Towns'
South Dakota arose and declared 
that although there were short
comings in ;he Townsend orga
nization he felt that cooperation 
with the other groups in the 
American Yc? " 
help make ] 
leader in ths progressive youth 
movement. •

A demand to

Group” declared
'ownsendites were

nd delegate from

uth Congress would 
his organization a

Reporters Donate Funds 
To Youth Congress

dollarsCLEVELAND—“Five 
from the pruss section**.

The report < 
ver the Thi’d American 
Congress to jk up a collection 
among them;
Congress.

ers assigned to co
Youth

selves to help the

a few weeks ago the Re- 
an leaders had nominated 

Governor Landon for President. 
Agair, and again cheers rang 
throu gh the packed hall as the 
speak 
“We 
great 
which the steel workers have 
begup.

er solemnly proclaimed: 
youth of America greet the 

drive for unionization

The American Youtn Con
gress resolved:

To question all can 
for political offices oijt what 
they propose to do 
American Youth Act;

To send a delegation 
thousand youth with one mil
lion signatures to the inaugu
ration of the next pr 
petitioning him to enact 'the 
American Youth Act;

To support the
Youth Congress on 
31, in Geneva, and send two 
delegates;

To urge all affiliated orga
nizations and trade 
community groups to jaartici 
pate in next year’s 
stration against war;

To protest the expul 
Robert Burke from Columbia 
University;

To support the camp 
free Angelo Herndon;

To protest the frame-up of 
Murry Melvin, N. Y. 
official;

To support the str 
, the Milwaukee Guild 

Hearst.
E-------------------------------

didates

>n the

of two

esident

World
August

unions,

demon-

Ision of

rign to

union

ike of 
igainst

u
“Age is not the barrier which 

shuts us off from jobs, 
tion and freedom”, Mr. 
told his audience. “We s 
is enough for all to do 
to have and still for all 
There is no conflict 
youth“ and an eldw generation. 
It is merely between youth and 
an old world”.

, educa- 
Hinckley 
lay there 

and all
1 to live, 
between

CLEVELAND—Acting swiftly 
and efficiently, delegates to the 
Third American Youth Congress 
struck at Hotel managers who 
refused to admit Negro delegat
es.

Delegates from Chicago who 
registered at the Hotel Euclid 
here, demanded their reserva
tions cancelled when the clerk 
told a Negro youth that there 
was “no more room”. Immediate
ly the delegates decided that if 
there was no room for the Ne
gro delegate, there was no room 
for them. A youngster station
ed himself at the door and warn
ed incoming delegates not to re
gister because of discrimination 
against Negroes.

The delegates notified the 
Congress and within a half hour 
a special committee had worked 
out a three-point plan of action. 
The points were:

1. Withdrawal of all delegates 
already at the hotel.

2. Legal action under the Ohio 
State law which makes discri
mination illegal.

3. Mass picket lines in front 
of the hotel.

Two more hotels, the Eearle 
and Sterling, followed the lead 
of the Hotel Euclid, but a de
legation which visited the mana
gers convinced them that such a 
step was inadvisable.

The Euclid, which still main
tains its stand is being picketed. 
The Committee delegated to 
deal with the matter voiced its 
intention of proceding with the 
filing of suit against the manag- 
ment.

MOORMAN’S RIVER, Va.— 
An excited, breathless communi
ty minister dashed into the Ci
vilian Conservation Corps camp 
near here. He reported hearing 
an airplane crash on Pigeon Top 
Mountain.

Six enrollees of Company 338, 
hurriedly packed First Aid 
equipment, and set out in search 
of the crash, accompanied by 
one of the camp dogs. After 
several hours of intensive search 
and many narrow escapes from 
the fangs of rattlers, the search
ers saw crashed planes that ne
ver existed, and heard non-exis- 
tent voices. Visions of publi
city they would have received 
had they found the “Lost Red 
Plane”, faded as the boys turn
ed back.

Captain Russel Benjamin in 
charge of the camp rubbed his 
chin and hesitatingly said, “I 
wonder if there was such a 
plane” ?

PROTESTANT YOUTH 
ON BAND-WAGON
CLEVELAND—Cheers greet

ed the announcement made At 
the Third American Youth Con
gress that the strength of Pro
testant youth groups from 71 
different denominations was be
hind the American Youth Act.

The action was taken by the! • 
Christi an Youth Conference 
which met at Lakeside, Ohio a 
week ago. The Christian Youth 
Conference of North America is 
one of the largest of the federa
ted youth bodies in this country.

Declaration of Rights of American Youth Religious Organizations 
Participate

the Fourth of July one 
ed and fifty-nine years ago

On 
hundi i 
our forefathers declared their in- 
depen' 
order 
rights: to life, liberty, and the 
pursu

Toe ay our lives are threaten
ed by war; our liberties threat
ened 
and bur right 
mains illusory 
secur ty.

dence from despotic rule in 
to realize their inalienable

it of happiness.

by reactionary legislation; 
to happiness re

in a world of in-

on this FourthTHEREFORE, __  _____
day < f July, 1935, we, the Young 
People of America, in Congress 
assembled, announce our own de-

ion—“A Declaration of the 
s of American Youth”.

declare that our genera
ls rightfully entitled to a

clara 
Right;

We 
tion 
useful, creative, and happy life, 
the 
full 
steady employment at adequate 
wages, security in time of need, 
civil

guarantees of which are: 
educational opportunities,

WE
rights and peace.
HAVE A RIGHT TO LIFE!

Ye, 
wars 
prepared by those who profit by 
destruction, wars from which we 
can 
mutillation and death, 
pose l 
of mi 
mg

we are threatened by 
that are even now being

reap nothing but misery, 
W'e op- 

this war and its trappings 
litarized youth and mount
armaments. We do not

rights,This declaration of 
adopted at the last congress 
in Detroit, was reaffirmed by 
an overwhelming majoi 
the 3rd congress thereh 
ing the broadest str 
American Youth aro 
common program.

rity at 
y unit- 
ata of 
mnd a

want to die! We assert our 
right to peace and our determi
nation to maintain peaca.

WE HAVE A RIG 
TO LIBERTY!

HT
I ( ■

America 
land of 
the op-

In song and legend 
has been exalted as a 
the free, a haven for 
pressed. Yet on every hand we 
see this freedom limited 
troyed. 
persecuted. Minority r 
ties are exposed to arbitrary de
portation. The Negro pc, 
subjected to constant am 
crimination and lynch 
Workers who strike for a liv
ing wage are met with 
ing violence.

These we affirm to 
omens of that modem 
fascism. More brutal, jnore vi
cious and reactionary tian even 
that against which our 
thers rebelled in 1776.

We arė determined 
in actuality the ideals

or des
Progressive forces are 

atjonali-

ople are 
use, dis

laws.

increas-

be the 
tyranny,

,foref a-

to realize 
of a free

America. We demand not only 
the maintenance but the exten
sion of our elementary rights of 
free speech, press and assem
blage. We oppose company 
unions and affirm the right of 
workers to join labor unions of 
their own choosing in order to 
advance their economic interests. 
We consider full academic free
dom essential to progress and 
enlightenment. We strongly op
pose Fascism, with its accom
panying demogogy, as a com
plete negation of our right to 
liberty.

WE HAVE A RIGHT TO 
HAPPINESS!

Our country with its natural 
resources and mighty industries 
can more than provide a life of 
security and comfort for all. But 
today we are not provided with 
this security, are not 
to enjoy its comforts, 
to work, to produce, 
but millions of us are 
be idle.
schools and colleges, equipped 
for careers and professions, but 
there are no jobs. You can find 
us along the highways, or in 
Army-supervised Camps, isolat
ed from friends and family. We 
refuse to be the lost generation.

We urge a system of unem
ployment and social insurance., as 

(.Contunued on page 3)

permitted 
We want 
to build, 
forced to 

We graduate from

CLEVELAND — As American 
as a town band concert! That 
was the general impression giv
en by the delegates to the Third 
American Youth Congress, just 
ended.

All observers agreed that 
America now has a youth move
ment that has formidable power 
that arises from the fact that 
it is a genuine outgrowth cf in
nate ideals.

The refreshing tones of Mid
dle West accents mingled with 
the soft drawl of Southerners 
and the slurred stacatto of folk 
from the industrial towns of the 
East.

Full of bizarre contrasts, the' 
Congress presented simultane
ously a dominant note of unity 
and overtones of apparent 
flict.

Religious organizations 
preponderant. Yet, with a
of unanimity the Congress 
adopted the picket line as part 
of its fight against racial oisf- 
crimination.

Strange? Not at alY Ameri
can youth nas somehow been re
luctant to join political groups. 
But, it has long been organized 
in religious societies. The “Yds’*, 
the Epworth League, and simi
lar groups, such are the organi
zations in which American young

(Continued on page 2)

con-

were
roar
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BANKER AND THE BUTLER; By REDFIELD

July ‘Echo’ to be Out 15thi

full colors all day, sort of pale 
pink. ”

KAY AUGULIS seems to be 
cultivating a mustache 'and 
FRANK WITKUS was not to be 
seen around.

You Should Know... The Rochester. Scene

Hartford, Conn,

By BEN MEDLEY

of

whether that were true.
is and the occasion will be 
corded as historic in the an 

Laisve Picnics.

stu;
thi
sai d peopl
places to s

BROOKLYN, N. Y. June 
WITHOUT A DOUBT the 
ve

the 
tain

AS 
obh

wee’ 
trua 
tows 
in i

the

be

to Mass.

VARIOUS QUERIES as to 
wheieabouts of thfc rest of New 
Haven and whether or not any- 
Tnon. were coming had to 
answered in the interrogative
because I did not know whei her 
or rot many more would come 
bine* , almost all of New Haven 
went to Mass.

eks 
the 
the

WAS DIFFICULT denying 
I was not DON RODIh

profusely in last we 

faction of knowing

i ally brought his pipe al 
him.

spiteful of him.

J, O. DJŠSAPOINTED m 
actu 
with 
too

—he 
mg 

I think it was ,ust

r COULD HAVE felled

of

l me 
a feather when HELENA

INCAS to me as her h|us- 
It was the surprise 

day, and I still can’t believe 
;ruę. Congrats and loads 
to both of you.

QUOTING THOSE WHO LOVE

ne;
that ........... .
Cha:’les Kwarren.

To:
the <

my Sineus: “New York 
only place where you have 

opportunity”.

to be quoted:
^What’s this power about 

attracts these guys?”—

to:Someone I was introduced 
“How do you do, You’re from 
Connecticut, I can tell by your 
facer’.

r
“Life is but 

a poor playc 
frets his hour 
—Shakespeare!,

a walking shadow, 
who struts and 

upon the stage...”

WEDDING BWEDDING BEL
Rochester ! iLi 

again hear thje 
of “The Weddiri

will

HANKS

that’s the name

:es of important 
it by him for the 

held in Roches- 
16. They take 

y, therefore, to

ports equipment, 
DS youth branch

(Continued from page 1)
people found themselves organ
ized at the beginning cf the' 
Great Depression.

A.nna Rochester,

A REMINDER
All of you a 

that you have

famous abolition - 
i san B. Anthony,

^y. Rochester 
show them what

of Nathaniel Ro- 
uipposedly fourid- 
o what?

JOOT-NOTE 
T you know that

licnic at Sunset 
stman Park, on 

Chorus members
M A M /Mil rl 4-

NEWS ITEM
The LDS-Gecemino Chorus is 

going to hold a p 
Point, Durand-Eas

picnic

AI. S-^-kus

picnic at Watkin’s Glen—half
way between Binghamton and 
Rochester. We’l be there ep 
masse and will we have fun... ? 
I ask you.

I’ll be seeing you in Roches
ter. '

NILLIE' JAMISOht and 
•Other Ncwarkites took the 1 
©f the trophy so hard.
; VERBY AND JEAN were

here’s news for, 
accepts your, 
hold a joint

YOI
-with . _____  ________ „__
MANTUSK A introduced WAL 
TET 
band, 
the 
it’s 
luck

Charles Young: “We cut^qur 
hair short so we can see the 
door ball coming at us”.
■M ° ”■ v

THE WRIGLEY sign on B’way 
imply magnanimous, its fish- 
>ring you right into the 
with them. ■

A real American Youth Con
gress had nuickly achieved its 
maturity. The voting people of 
America pledged themselves to 
move forward in a united march 
to wjn themselves a place in the 
world, in a world that they are 
determined to make fit for hu
man beings holding the ideals 
for which mankind has struggl
ed fdr ages.

July 12. All < 
and interested persons should at
tend. Only brinifį your own lunch 
for it’s a baske:

...—
AN ACCEPTANCE 

Binghamton,
you. 1 r ' 
proposal that

> 6.— 
Lais- 

Picnics that were heh in 
Brooklyn’ and in Maynard were 

pendously successful am., to 
ihk th^t over thirteen tiou- 

le gathered at ooth 
to £pend the day in mer

riment almost creates wonder 
But it

re- 
nals

WE ALL DID, I too made 
ervations and overheard 

thi tigs that were said at 
Brooklyn picnic, and to susi 
the memories of that day 
thcught -T would relate my 
serrations here.
AS! I ENTERED the vicinity of 
Uliį tier Park the first famHiar 
faces I saw were those of “ ?ee- 

’ Kukanskis and his sang 
Iging along Cropsey Avenue 
ards Coney. Island to par take 
Jts little bit of overcrowded 

atmc sphere.

IT 
that 
thos^ whose names were ijsed 
so _ 
column... B. K. still lacks 
satis: 
ficril bier’s name.

Major Gets New Contract 
—and Press Agent

NEW YORK—If all goes well, 
Major Bowes is going to be 
public benefactor number one. 
He will be acclaiiried the guid
ing star of aspiring young musi
cians, singers, actors and danc
ers.

The Major’s new employer, 
who is prepared to pay the Ma
jor $25,000 a week, is anxious 
that the great American buying
public shall view him sympathe
tically, if not generously. The 
Major’s shift from the coffee 
program to ballyhooing Chrysler 
Motor Cars, therefore, will be 
backed by all the wiles of the 
press-agency of the man who 
transformed Rockefeller from 
the symbol of “industrial despo
tism” to a dime-dispensing phil
anthropist.

Major Bowes’ new press agent' 
is the high-paid, dignified Ivy 
Lee—T. J. Ross firm. The late. 
Ivy Lee, called “Poison Ivy” by 
trade union leaders, was report
ed to have “advised” Hitler on 
his propaganda campaign in, 
America.

BROOKLYN, N. Y.—Charles 
Kwarren, editor of; the “ECHO”, 
the Eastern LDS humorous pub
lication, announces that the July 
issue will be out pn July 15th. 
It will contain many new fea
tures. All branches should send- 
in orders.

AL KLIMCOOKIE knows a 
few good jokes, and JOHNNY 
STASULIS’s sister STEPHA
NIE is a gorgeous bit of com
pany.

There always comes a time 
when in the midst of pleasure 
and merriment we have to make 
the parting that we all hate to 
make. Yet even a Laisve pic
nic can’t continue indefinately 
and we must at some time leave 
the comfort of someone else’s 
bus to get, back to our own. 
That last glass of beer we would 
like to get down before we go, 
too, must part with us and even 
the last dance with a new friend 
must end. Even though we 
part for a length of time un
known, the happy moments that 
were spent while they were, en
courages hope for the same thing 
some other time.

So if partings were made, 
they were made because they, 
had to be made and not because 
they were wanted. Let’s hope 
that the occasions at which we 
meet again will be as inspiring, 
and enjoyable as they were at 
this past picnic. It,will be well 
worth waiting for.

,LS
ithuanians
familiar strains 

n-ig March” when 
chorus member, 

e| bride of Maurice 
Ik, Va. Previous- 
those bells in the’ 
Evelyn Anderson 
er Mietus, when

Ruth Brooks, 
will become thi 
Gold of Norfcl 
ly they heard 
tower when 
married Walt 
Edna Vaivod?, ' married Adolph 
Bonne (Edna, 
know, is our 
tor), when An 
Walter Balza, 
the happiness 
but it is too 
ceremony yot 
will no longer! make the rafters 
ring in Gedmino Hall on cho
rus rehearsal Rights.
A WORD OF 
i When the Rochester delega
tion was in Cleveland they met 
Joe Kovingas 
he writes under—and were loan
ed several piec 
sports equipmen 
Olympiad to be 
ter on August 
this opportunit 
thank him for his cooperation.

in case you didn’t 
able chorus direc- 
ne Klimas married 

We wish you all 
n the world, RUth, 
)Ad,that after the 
ir ; pleasant voice

AN APPEAL FOR AID.
Speaking of s 

the Rochester L' 
would like to know if there is 
anyone having 
and such who ivi 
to loan this ecu 
Olympiad. We 
shots so we dor 
Now, if anyone 
above equipmen 
nicate with Alb 
Weyl St., Rochester, N. Y.

javelins, discus’ 
ould be willing 
lipment. for the 

already have the 
:’t need anymore. 
> has any of the 
it, please commu- 
iėrt Shurkus, 149 XT V

įhletes remember 
only until July

31 to register for the LDS Na
tional Olympiad. All eligibles 
do so immediately. Rochester 
expects you to show them what 
you can do. !

HISTORICAL :
How many o

Rochester was the origin of Fre
drick Douglas, 
ist, and of Su 
noted woman sdffragite of the. 
last century?- Anna Rochester, 
author and revolutionist, is a_di- 
rect descendent 
Chester, who s 
ed the city. S

Young Radio Union 
Leader Jailed

CAMDEN, N. J.—Twenty-four 
yeai* old James Carey, president 
of the United Electrical and Ra
dio Workers of America, was 
nabbed by Camden, N. J. police 
as he was walking away from 
picket lines around the strike- 
closed RCA-Victor Corp, plant, 
and charged with inciting to 
riot.

The union, formed several 
months ago at a Buffalo conven
tion, has been waging the strike 
to win union recognition and 
higher wages. The union charg
es that many hundreds of girls 
in the production department of 
the plant, where radios and loud 
speaker appartus are construct
ed, have been earning far less 
than living wages.

Carey’s arrest was one of se
veral that have occurred as po
lice sought to break the picket 
lines around every entrance to 
the huge plant just across the 
river from Philadelphia. Carey 
was released after four hours on 
$500 bail.

So the long-awaited and eager
ly planned-for Laisves Picnic 
has come and gone. Gone, but 
not forgotten, eh ? Especially 
by us, Hartfordites. The long, 
trip might have become tire
some, but we couldn’t have got. 
a better, bus and bus-driver, and 
we were all in a jovial mood, 
especially the song-birds in the 
rear of the bus. I’m sure none 
of , us had a dull moment dur
ing the day, what with dancing, 
eating, drinking the delicious 
cold milk, meeting old friends, 
and, last but not least, a short 
but exciting trip to Coney Is
land.

By the way, we’re still won
dering. ..

How Joey Eddie’s body-guard, 
could sleep so soundly (with his 
mouth wide open) amidst all the 
noise and singing?... Why both 
orchestras played such fast pol
kas; or is it that we from Con
necticut can’t take it ?... How 
Tookey enjoyed his ride on the 
Cyclone at Coney Island?... 
How many verses there are to 
“Take Me Out to The Ball
game?”... Who Anri Martin’s 
new Heart interest is ?... Why 
a certain young gentleman from 
Waterbury and a certain young 
lady > from Hartford exchanged 
buses on the way home ?...

(Please sign your name and 
address the next time you send 
in an article.—Editor).

I Worcester Briefs
It certainly was fine to see 

enough members turn out to 
sing at the “Laisves” picnic in 
Maynard. However, an other
wise good record was spoiled by 
the irresponsibility of a small 
group which failed to appear. It 
is unfair to every other member 
and especially to the teacher 
when a few put their personal 
business and amusement before 
their duties to the chorus.

Well, Vittie is back from the 
A.L.P.M.S. convention now and 
he has a great deal of new mu
sic f,or us to learn, so let’s get 
down to business, chorus mem
bers. Let us attend the meetings 
more regularly than ever be
fore. We can make our chorus 
bigger and better—but we’ve got 
to work. This is a challenge 
for us. All to put the best foot 
forward.

In our last correspondence we 
wrote that the Drama Group 
was to be reorganized. The 
group hasn’t started functioning 
yet. What’s wrong? The pre
vious one had been continually 
criticized for its inactivity and 
we hope that the same will not 
be said of the new one.

This has been in the nature of 
a sermon, we know but some
thing had to be done to bring 
the group to action again.

Your correspondent.

Religious Organizations 
Participate

As economic pressure and the 
threats of war and fascism have 
loomed important in the lives of 
American youth, the religious 
groups have been made vehicles 
for the fight to secure happiness 
and freedom. No wonder that 
an American youth’ congress 
should be heavily weighted by 
religious groups and the ideals 
found in the bible.

Observers wore taken aback 
at first by the active groun of 
Townsend delegates. Some fear
ed that here might be a source 
of conflict. Yet it was soon ap- 
narent /that the ideals of tl.e 
Townsendites were in more com
plete accord with those of the 
other delegates. The Townsen
dites supplie I an element which 
fully rounded the “Young Peo
ple’s Front”, and which delegat
es welcomed as a major con
tribution to the Congress.
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leath—Cause—‘Remedy’
News Item: Enoch Klinsky, 

unemployed miner, was killed when the walls 
of hįsr'bootleg” mine caved in.

* * *
‘“Bootleg” coal mines are operated by un

employed miners who dig for tlie coal that is 
near t 
becaiis 
Through the sale of their minec 
just al out able to ward off STARVATION. Not 
having

e surface. They are foi|< 
ib they have no means

Shamokin, Pa.

ced to do this 
of subsistence, 

coal they are

the necessary machinery xnd lumber for 
“propping” the walls it is quite dangerous to 
work tjhese mines. Nevertheless, 

rather than face slow torido so, 
vation.

jobless miners 
,ure from star-

* * *
Alter the death of Klinsky, 

thorities and company officials 
concerned” about the lives of the 
put th}ir noble heads together and out of the 
Vrain-storm that ensued appeared the following 
bright idea: In order to protec; the starving, 

Shamokin miners, all bootleg holes are

Shamokin au- 
became “very 

miners, so they
put th

bright
jobless
to be c ynamited so they can’t be worked!...

*
are loi 
Dually

*
Confidentially: The coal company officials 

ing hundreds of thousands 
by the sale of the “bootie

! of dollars an- 
j” coal.

3rd American Youth. Congress
Th: 

wrong! 
reading the reports and resolutioi s of that con
gress. “ 
this hi 
all tha,t they are politically mat 
can ^iscuss their problems and revise methods 
for carrying out their program.

ree million American yo
Such is the impression

uths can’t be 
one gets by

The youth of America, 
itorical congress has prove

represented at . 
i once and for 
ire, that they

THE STUFFED SHIRT TRIBE ;,

Mi hr: t
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e a* **.

idlin'

?.■!> į i
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Arkr> OVvN

iff', siI

gig

as®
i»l

to the 
«bout lit.

The large part of thę first page is devoted! 
! congress and we urge our i eaders to read!
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Down With Shorts, 
Up With Skirts!

Only automobiles should have visible kned 
action! Such is the contention of Aldermanb 
William E. Slater, of Yonkers ,N. Y. This cru- 
sadex’ for the “legion of decency” sweats at the 
neck, his ears begin to burn, his hands begin tol 
tremble and his face becomes livid with ragę 
when he , sees pairs of shapely legs, strutting 
through the virgin city of Yonkers. Woe bo 
unįo the transgressors who appear on Yonkers 
streets wearing nice cool shorts on a hot sum- 
mer day.

Yonkers is the gateway to the happy hunt-, 
ing, ox* rather hiking grounds. Naturally, city, 
boys and gorls pass through that town and if 
suffices to say, that they don’t wear overcoats. 
The t honorable aiderman passed an anti-shorts* 
ordinance and anyone appearing in Yonkers not 
dressed in the “conventional” manner, is put 
under arrest.

Before entering Yonkers girls now slip on 
skirts and when they leave the city limits, they 
take them off.

’Tis said that the aiderman will campaign, 
for re-election under the slogan of “Down 
shorts, up with skirts”.

Come, come Mr. Aiderman, where is 
sense of decency!

Generals in New Role

with

youxl

of the French 
chemical war-

Two Worlds
In the Soviet Union an army of 15,000,000 

•xin this weekkids a id young people will entr
for car ips, summer resorts, and rest homes. The 
youth 
pošal t

! i at their dis- 
3S.

of the Soviet Union have 
he best recreational faciliti

* ' * *
thę United States very few
s who are out of school fcr the summer

of the 1,200,-In 
000 kid 
will'have a chance to go swimming, fishing, or 
campin 
boys, is 
every 

^cars, wearily calling: “Shine!... Shine!”

i j. Every day the number 
increasing. In New York

subway station 3 or 4 b)ys enter the

An Insult!

of shoe shine 
practically at

Yes, the intelligence of the
has been insulted! In what manner? 

Well, included in one of the World
iweral shots of the Republican presiden

tial nominee, Mr. Landon and of 
their vacation in the beautiful hill. „ __  ___

was ajar&e mansion surrounded by a 
awn, trees and shrubbery and on the 
scling on comfortable chairs and divans 

was ths Landon family. Of course there were 
sęrvant i. who made sure that the re was plenty 
of cool beverages near at hand.

Thę sting came when the ann
Landon and family ‘.roughing it’ in the 

Colorado”.

movie going
public

were s

There 
large 
lawn r

of cool

ed “Mi. 
hills of

’ It 
worker^ 
and het .: 
enjoyin

Events shorts

his family on 
s of Colorado.

touncer declar-

wouldn’t be surprising to see a shot of 
sweating while digging a sewer ditch 

ir an attached announcement of: Workers 
k. the good earth and Moth,er Nature”.

General G. P. E. Pouderoux 
army, outstanding authority on 
fare,

General William F. Graves, 
Army, retired, leadei’ of American Expedition
ary forces in Siberia in 1918,

General Victor A. Yakhontoff, foxiner com
mander in the Russian Imperial Anny, and,

General. Fang Chen-wu, leader of 70,000 Chi
nese to the defense of Chahar in 1933 against} 
Japanese, met in New York the other day.

If the four well-known generals, American^ 
French, Russian and Chinese would have comę 
together to discuss means and ways of waging; 
the next world war, there would have been noth
ing exceptional about such a meeting. But these 

loud, provide for vocational genęrals męt together on a common platform at; 
aining at adęquatę wages, up- a symposium and outlined steps to FORESTALLS

■ war and maintain peace! / ’
If every conscious objector of war, youtW 

and adult, would take an active part in the 
everyday struggles against war—anti-war de
monstration, organizing workers in war indus
tries, etc.—war could be avoided.

or American
Youth Reaffirmed at 3rd Congress

Declaration of Rights

(Continued from page 1) 
immediate improvement in 

condition of unemployed
an 
the 
youth and wę affirm our right 
to be.employed on all relief pro
jects at equal wages for equal 
work.

We who are employed express 
oui’ dissatisfaction with the pre
vailing low wages, long hours 
and the intense speed-up which 
destroys health and stunts our 
development. We insist upon out 
right to highęr wages and short
er hours.:;

For the youth on the farms, 
the right.. to work means the 
right to security in the posses
sion of their farms, free from 
the burden of debts. We stand 
unalterably opposed to any pro
gram which destroys crops and; 
livestock while millions remain 
unfed and undernourished.

While we proclaim the right 
to work for ourselves, we also 
proclaim the right of freedom 
from toil for all children for 
whom laboi’ can only mean phy
sical and mental harm. We 
therefore, demand the abolition 
of child labor with full and ade
quate maintenance for needy 
children.

Our right to work includes 
the right of proper preparation 
for work. Education must be 
available to everyone without 
discrimination, poor as well as 
rięh, Negroes as well as white, 
through free scholarships and 
government aid to needy stu
dents. Our educational system

8 
titraining at Rdęquatę wages, uu- 
<br trade union supervision.

We declare that the workers 
’ hand and brain, the producers 

o’ oui’ wealth, the builders of 
our 
f( rce 
of p 
must 
cogn: 
do n 
ci al 

ms 
mate 
all tlie people. 

■ ■ . I ■
We look at this country of 

oqrs.
e its flesh and marrow. We 

hive 
cf mp 
rc sts; 
er rth 
and 
We 
w j k

o

le

ai

United Stated

country are the decisive 
with which all true friends 

^ace, freedom and progress 
ally them selves. We re- 

ze that we young people 
)t constitute a separate so- 
group, but thąt our prob

and aspirations arę inti- 
[y bound up with those of

We love it dearly; we

roamed its roads; we have 
ed in its mountains and fo- 
; we 
; we 
dug 
lave 
mow

at jt could be a haven of peace, 
cuiity and abundance for all..

have smelled its rich 
have tended its fields 
its earthly treasures, 
toiled in it. Because 
it so well, we know

tii
se<
B icause we love it so dearly, we
de mand that .it be turned over to 

e working and farming people 
America. .

THEREFORE, we, 
peopl 
ri ?ht 
suit

nc< we look forward, to a bet
ter 
freed
di tat ? our lives, our intelligence 
ai d. bur unified strength.

. ’ ' 1

th i 
ol

d<

the young 
e of America reaffirm our 
to life, liberty and the pur- j 

of happiness. With confi-

life, a larger liberty and 
om. To those ends we de-

3

True Enough!

By H. K.
Can you list them? Twenty of^the fcltsf* 

eight States have names ending in A. '
* * *

The original tea rose grew in .China, and 
got its name from the fact that it gave off aif 
odor like tea.

* *
The 'Cold statistics show you’re in greater 

danger in youi’ own bathtub than flying in tart 
airplane.

* ♦ * ' Tf
If any one tells you you’re all wet, he’s 

two-thirds right. For water, found in all cor
poreal tissues and fluids, constitutes nearly 6(J 
pei* cent of the weight of the human body. [

* * * ' >

In this hurry up age: Ethylehe gas will: ri
pen in a few hours, fruit it will take weeks of 
ordinary sunshine to make ediple. The samg 
gas also bleaches green celery qtilckly and 
heightens its flavor. ę

* * , ■

Potatoes were first eaten in Ireland as fl 
substitute for Oatmeal... , i
■■■!.J—!..!.   1 "■li'Tiisr—rgry

i

Communist Party on the Sup me Court of the United States
t- an end to the dictatorial and usurped powers of the“We support a constitutional amendment to pu

Supreme Courd We demand, further that Congress immediately reassert its constitutional powers to enact social 
and labor legislation and to curb the Supreme Court usurpation. (

“We d tampion the unrestricted freedom of speech, press, radio and assembly and the right to organise 
' and; strike. We call upon the people to safeguard these traditional liberties 
“We stand for fe<

callupon the people to safeguard, these I 1 1 • I !• 1*1 •!! J 1 !• 1 It'• ęąll upon the people to safeguard these traditional liberties.
! leral legislation which will establish labor’s full right to collective bargaining, which will outlaw

the company muons, the ipy and stoolpigeon systems, and all other coercion, by employers.”—FROM 1936 COMMUNIST

L
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With Our New Writers
fortunate. No o
anthropist will s^ve us and it is 
solely our own 
plish!

job to accom-

aiiimiiiiiii iiiiniiininiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiMuiiiiuuiiiiiiiuuiuiuii

Dear Reader,
On many occasions I have 

been ąpproached by readers eag^ 
discuss the articles of the 

new lyriters. Many have com
plimented the efforts of ou* 

s—whilst others have Te

“The Lost Generation”
er to

writer 
gistered various types of critih 
cism.

I will again ask you to con
sider the fact, that these new 
writers have never before creat
ed any piece on the numerous 
topics I of the social sciences.

To ihose who have complimen
ted our “works’ I have, to say, 
that We ourselves do realize tha 
our, social articles have been 
quite humble—but ’tis said, tha; 
one can learn the writing game 
only by writing. Since a few of 
the writers have achieved a very 
moderate degree of success in 
other fields of literary effort we 
will endeavor to haul ourselves 
upward over the notches towarc 
perfection in the field of sočia 
articles.

As dor the critics we have al-

i

most paught to state. However 
all constructive criticism was 
and is welcomed eargerly. Of 
coursel we do confess that we 
ran into a paltry handfull whei 
levelled criticism without know
ing much of the subject them
selves.
these few for after all—it’s the

• spice of life.

But the boys forgive

A few thought the articles die 
not balance properly in rhetoric 
and only glided over a few ele
mentally'l* phases. Dear critic,— 
.We find it very hard to dwel 
on all Į the pros and cons in c 
Solitary column!

GRAF ERNEST

Detroit Aido Chorau
News

Therp will be a very impor- 
eeting to be held at the 
Hall on Sunday, July J£very

— „ must be there as it.

tant m 
Porter 
19th af 
rus me 
will be the first meeting of the 
coming season and there are ž 

"great many important questions 
to be decided upon. Please comt 
early so that we can end early

t 9:30 A. M. 
jjmber must b

Remem 
fail.

ber to be there without

Chorus correspondent,
Joseph Adams.

The Future of the Youth
By GERARD COADY 

Member of “Ingenuity Club”

THROWING THE

burden which
on
As

By CHARLES GRUM
Member of Graf Ernests 

Writing Squad
One will say, “Why dwell 

such an unpleasant topic”?
if the question mark standing 
on the path which our youth of 
to-day tread can be treated light
ly ! The ways by which our young 
men earn a living are simply 
nerve-shattering.

Is it a simple question when 
we find jails are just full of de
linquent children whose parents 
could not support them properly. 
To make matters worse we find 
troupes of old maids and other 
idle rich old fossils aroaming 
through these institutions shak
ing their fingers at the inmates 
and wagging their tongues. They 
pose for the news-cameramen 
and have the newspaper print, 
“A study of Mrs. Goozle? Ozzie 
Van Snoop, PHILANTHRO
PIST” Many of these youth at 
some time or other have prob
ably been employed in one of 
the stink-holes of industry from 
whence comes the “philanthro
pist’s” revenue. They were ei
ther laid off or had their wages 
slashed to the marrow and thus 
were driven out into the streets. 
Having wandered to the side of 
that “straight but narrow path”, 
they were hounded, captured and 
as “menaces to the community” 
were sent to jails. Now when 
they are in jail they still have 
to endure the “philanthropists” 
who come to look and scoff at 
them as if at animals in the zoo 
cages!

This generation (both inside 
and outside of jail) is referred 
to as “The Lost Generation” The 
government formed the National 
Youth Administration “for the 
purpose of helping the youth”— 
as if they would have cared if 
they knew that the youth would 
remain silent and not protest! 
A very few have received the 
comfort of this “help”. They 
feel that one should have his, 
face in the gutter before he can 
become a National Youths mem
ber.

All young men and women 
should1 know the facts and prob
lems which the youth of to-day 
do face. We, who do know should 
make it our personal work to 
enlighten the minds of the less

Heavy is the 
the youth of to-day bear. Since 
the so-called “crisis 
the percentage jf unemployed 
has steadily gained (despite de
nials of the politi

Many of our j 
women have rece ved their high 
school diplomas, 
motion of the ja 
ploma”.

<c of 1929”

cians).
oung men and

It is just a 
w to say “di- 

Were these diplomas 
reached just by warming a

What ofbench ?
sacrifices of parents?
tragedy lies in t 
even a high school diploma can 
be secured by a youngster whose 
parents are unem 
young men and 
more op less do< 
falls and emerge 
loge certificate or

One does not have to ask as 
to just I what awaits these young- 

-- -x.- same story-__
4

the effort and 
Many a 

he way before

ployed. Other 
women have 

dged the pit- 
with some col- 
degree.

sters for it’s the 
unemployment.

Of course if y< 
corporation president or a bank
er or similar parasite, then... 
Ah! Examination 
falls for you then because all 
you have to do 
lean’s palm well greased. When 
you come out of college you 
promptly are shipped off to 
pop’s enterprise and you start 
‘at the bottom o 
Pop’s publicity 
the scribes to dash off a 
ibout young so-fcrth and 
your fifteen dollar salary.

What about his 
der car ? What a 
ing yachts and 
‘to regain health 
occupation” ? Of 
boy got them fr< 
imackers! 
vork your 
ih!

Well, we

our pop is a

s bear no pit

is keep the

if- the ladder”, 
manager gets 

story 
about

cylin- 
cruis- 
trips

twelve 
bout the 
vacation 
lost in present 
course, sonny- 

om his fifteen 
You little sole mio’s 
skinsj to the bone,

Well, we youth don’t care a 
hang about your twelve cylinder 
car since you didn’t earn it with 
your own sweat aid blood. We 
do know that we 
receiving a decent 
on. We do know 
own the 12-cylinder buggies are 
the one’s, responsible for 
present plight. And we do know, 
that we ourselves, 
else—will set this 
feet again! We will be the mas
ters of the years

are not even 
wage to live 

that you, who

our

, and nobody 
world on its

Where’s That Chloroform?
HEAD CLERK—“I am very 

sorry to hear of your partner’s 
death. Would you like me 
take his place?”

MANAGER-^‘Very much, 
you can get the undertaker 
arrange it”.

to

if 
to

Life’s Darkest Moment Plus.
“What could be more hazar

dous than leaping from an air
plane with only a parachute 
save you?” asks a writer.

Leaping without one.

to

Once is Enough
“Troubled with your throat, 

eh! Ever gargled with salt wa
ter?”

“Yes. I was nearly drowned 
while swimming last summer.”

A New Havener 
Writes

Well, here we are back in 
New Haven again. And after a 
good nights sleep, or rather I 
should say, a good days sleep, 
’cause it was early morn when 
we got home from that May
nard picnic, we’re back in com
mission again.

It was a dull and dreary 
morning when we left New Ha
ven, with all the appearances of 
a rainy day ahead of us. But I 
guess good Old Sol just couldn’t 
help peeking through the clouds 
to see where all the singing and 
rollicking laughter was coming 
from. u And then seeing a bus 
load of carefree picnickers roll
ing along the road on their way 
to the Maynard picnic, he de
cided to let them enjoy them
selves, and wouldn’t duck behind 
the clouds anymore.

As for the picnic,—there’s no 
use in writing about that. You

we will see to it that no slaves 
exist and that we all are broth
ers, no matter what color, creed 
nor race! We are the torch
bearers of to-day and it is 
through us that the standards 
of to-morrow will unfurl!

Wonse in Reverse
“There is nothing an actor hates 
more than the sound of people 
coming in while the play is in 
progress”, says a critic.

Unless it’s the sound of the 
people going out.

Telling Her Best Friend
“I refused to marry Bob three 

months ago and he’s been drink
ing ever since”.

“That’s what I call carrying 
celebration too far”.a

It’s A Tight Game
CO-ED (at baseball game)— 

“Oh, look, we have a man on 
every base!”

ANOTHER CO-ED — “That’s 
nothing, so has the other side”.

simply can’t describe it. You’ve 
I’m still wondering why J.

Stokonis, A. Gutauskas, F. Alek
sa, and C. Sholunas were look
ing for a girl by the name of 
Harriet.

A fine show of diving tech
nique was exhibited by C. Sho
lunas in the ’Ole Swimmin’ Hole’ 
at the picnic.

I wonder if that girl that J. 
Latvis was talking to, really 
came from Worcester or was she 
only kidding him.

When it came time to go 
home/the New Haveners simply 
couldn’t be rounded up. Once on 
the way, they decided to prolong 
the picnic a little longer. So 
they finished up the night with 
a couple of stops along the way 
in some ‘beer joints’.

And then Home Sweet Home!

Well, that’s that,—but before 
finish up, I would like to hand 

out some information. A cer
tain Waterbury Walt Winchell 
said he would like to know who 
the cute little blonde was, that 
Charlie Sholunas was rushing 
at the Front St. picnic. Well, 
Don, as you call yourself, that 
cute little blonde happens to be 
CHARLIE’S SISTER. Heh! heh!

Jaunas.

I

to come! But

BY GUM,

RUN

GOOD IDEA

Oi

■ 1 ■ -' •' '•
'■■‘•'•IWi:.c‘« '? T • fi

TOO.

AN* SEE

MOW YOU'RE
TALKIN'.
hank!

yels.sir, N\Y 
DANDER'S UP!..

WHOLESALE
FIRIN' IS

LA6T 
STRAW!

THEY CALLED 
UP FROM 

UNION HEAD
QUARTERS 
AND DAO 
WENT 

RIGHT DOWN 
to find out 

ALL. ABOUT

HEADQUARTERS

ABOUT.

I'LL SAY

...WE GOTTA TAKE
SOME ACTI

IT!....CAN'T
FOOL AROUND

ON ON

CALL A 
SPECIAL 

MEETIN' FOR 
TONIGHT AW 

THRASH TH 
tvaing out!

VEH, LET'S MEET 
TONIGHT

AN' DRAW UP A 

final notice 
TO SUBMIT

upstart!

STORV 
QUICKENS 
AS THE 

WORKERS 
ARE ABOUT 

TO PLACE ,
THEIR j 

DEMANDS I 
before J 

upstart!
o* W

SINGLE 
INSTALLMENT.
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Iš Amalgameitų Rūb 
siuvių Konvencijos

teisybę, tiesą, pa- 
už visus tuos da- 
duoda gyvenimui 
garbę. Maršuoki-

tai jums, 
savo akis.
Pakelkite 

šviesą pa- 
Naktis jau

(Tąsa)
Esu dėkingas ir Suvienytų 

Valstijų Respublikai, laisvės 
lopšiui, kuris dar tvirtai stovi 
už tūlus principus, kurie nega
li būti užginčijami ir niekad 
nesunaikinami.

Turėkime savo principus aug- 
štai prie savęs. Išskleiskime 
mūsų rankas visiems tiems, ku
rie kovoja už 
reigą, laisvę, 
lykus, kurie 
prasmę ir jo
me pirmyn po šios organizaci
jos liepsnojančia vėliava.

Šita mano kalba, 
jaunieji. Pakelkite 
Nebūkite nusiminę, 
akis, o pamatysite 
šaulio tvirtumos,
praeina ir nauja aušra socialūs 
teisybės tuojaus užliepsnos per 
visą padangę, (čia publika su
stojo ir lydėjo jį aplodismen
tais.)

H ill manas padėka vo j o Giova- 
nnitti už jo tokią reikšmingą 
kalbą ir perstatė kalbėti kunigą 
Haas, kuris buvo Washingtone 
Darbininkų Patarimo Taryboje. 
Jis kalbėjo gana ilgai, bet jo 
kalba, išsireiškimai jau visai 
kitokio tono, negu tik pasakyta 
prakalba. Vienok pasakė, kad 
Amerikos žmonės—anksčiau ar 
vėliau turės primti darbininkų 
organizacijas, reikalingas ne 
vien darb., bet visai tautai, ši
tas nebus sustabdytas, nes kiek
vienas, darb. ar ne, turi orga
nizacijos palinkimą. Priminė, 
kad organizavimas industriji- 
nio unijizmo, tai nėra vienų 
metų darbas. Pastebėjo, kad 
amatininkas, kuris mokinasi 
darbo 4-5 metus—turi būti ap- 
saugojamas. Jis sakė, jog rei
kia turėti daugiau organizuotų 
darbininkų, kad būtų spėka 
pataisyti šalies konstituciją, ku
ri nustatytų algas ir valandas. 
Amerikos Laisvės Lyga stoja 
už palaikymą laisvės ir inicia
tyvos, bet tai tik savo nariams 
ir jos rėmėjams.

Po kunigui kalbėjo Darbi
ninkų Ratelio generalis sekre
torius—Juozas Baskin. Jis, dar
bininkų judėjimą prilygino prie 
kapitono, kuris šturmuojan
čiose jurose kovoja vėją ir vil
nis ir mano apie tą prieplau
ką, kur laivas yra vedamas. 
Taip ir kovose papuolę darbi
ninkai turi būti vedami linkui 
naujo pasaulio, kur nebus kla
sių ir neapykantos, kur žmoni
ja laisvai gyvuos, socialiai ir 
ekonominiai.

Primta rez., kad būtų pra
plėstas bei sušvelnintas imigra
cijos įstatymas. Priimta rez.,

s. Po perskaitytų pa
lų perstatė kalbėti Bal-

j Rez. Cle- 
Boardo, kad val- 
būtų renkami, o 
Rez. šutrumpini- 
darboĮ valandų, 
dar dirbama 44

Rez. suvienodinimui

kad vėl būtų spausdinama 
l^ortschritt. Rez., kad būtų ve
damas skyrius franjcūzų kalba 
unijos laikraštyje “Advance”. 
Rez., vėl išleidimui italų laik
raščio “H Lavora 
velando Joint 
stijos teisėjai 
ne skiriami.
m ui savaitės 
nes Kanadoje 
valandos.
sutarčių Kanados mdrkcte.

Kalbėjo Philadelphijos im 
partial chairman, (bešališl%is 
pirmininkas) G. Taylor. Jis 
pažymėjo, kad nuo penkių iki 
20% . darbdavių kalba apie nu- 
mušimą algų tūlose sekcijose. 
Taip, jog visai industrijai grę- 
sia numušimas algų. Visą šitą 
padėtį prilygino prie automo
bilisto, kuris greitai’ lėkdamas 
nepaiso į ką jis atsimuš.

Priimta rez. Conm valstijos 
marškininių klausimu). Rez. or
ganizavimui kelninių ir vatos 
drapanų industrijose, idant jų 
darbo sąlygos lygintųsi su žipo- 
nų kriaučių padėčia. Rez., kad 
būtų organizuojama kelniniai, 
nes yra daug neujininių šapų, 
kur dirba nesvietiškai ilgas va
landas ir už mažas algas, taip 
kad unijinės šapos neturi darbo. 
Dvi rez., kad moterų drabu
žių siuvimo unija, audėjų, Am. 
Federacijos pančiakinių ir Am
algameitų unijos duotų finansi
nę paramą organizuot visą kel
ninių industriją. Rez. organi
zavimui odos ir vatos darbinin
kų. Rez., kad būtų organizuo
jama kelniniai *St. Louis, nes 
tenai, nors unija gyvuoja jau 
trys metai, bet darbas, bėgyje 
dviejų metų, nupuolė 35-kiais 
nuošimčiais, kadangi, kontrak- 
toriai bėga su visų darbu į lau
kus. Rez. organizavimui nek- 
taizinių (kaklaraiščių), panai
kinimui kompeticijosc ir nami
nio darbo ir išlaikymo vienodos 
algos. Rez. įsteigimui vienos 
marškinių unijos. Rez. organi
zavimui uniformų darb. Rez. 
organ i z. Montreal todėl, kad te
nai, ypatingai Quebec apylin
kėj dar 50-tas nuošimtis neor
ganizuotas. Rez. organizavi
mui visos Kanados. Ant šitos 
rez. kalbėjo trys Kanados de
legatai, kurie pasakė, jog tik 
apie vieną Ontario apylinkę 
yra 14 neunijinių šaįpų. Rez. 
organizavimui kelninių, kurie 
siuva visokias kelines Montreal 
ir jo apylinkėj.

Po kelių pasveikinimų šeštoji 
sesija užsibaigė iki trečios va
landos, nes daugelis komisijų 
turėjo įvairius susirinkimus.

Septintą sesiją atidarė prez.

Kilimam, 
sveikinin 
timorės impartial charman, Dr. 
E. Israel.
ilgai. Iš jo kalbos galima paim
ti patį branduolį, o jis ve kokis 
yra:

“Kas 
zuotus dhrbininkus, 
tiesiai į 
prieš fas 
miausia politinė problema, bet 
ekonominė, 
liai, aš :: 
kad kai ą 
minės str 
veninio, 
nėra vilties teisingam išrišimui 
ekonomini 
bus

Jis kalbėjo gana

wvoja prieš organi- 
tas veda 

fašistų nagus. Kova 
izmą, tai nėra pir-

mano priete- 
loriu jums pasakyti, 
š pažiūriu ant ekono- 
uktūros Amerikos gy- 
dekvienos šalies, tai

Worcesterieciai Važiuoja į Waterbury
Jie Dalyvaus Bankieto Programoj

šeštadienį, Liepos (July) 11, Waterburyj bus 
“Laisves” naudai vakariene po menulio šviesa. 
Taipgi bus ir puiki koncertine programa, čii dai
nuos Brooklyno Aido Choro Ensamblis, kuris puikiai 
pasižymėjo Clevelande, laike menininkų suvažiavimo.

Bet negana to, atvyksta geriausios dailės spė
kos iš Worcesterio (Mass.) ir mano pralenkti 
Brooklyno dailininkus.

Kartu su dainininkais daug jų rėmėjų iš Brook
lyno važiuoja į tą naktinį, gražiame darže prie 
puikaus ežero parengimą. O kaip su Worcesteriu? 
Ar manote, kad jie užsileis Brooklynui? Ne! 
Worcesteris įrgi dideliame skaičiuje rengiasi važiuo
ti į “Laisvės” naudai banketą Waterburyj.•

šokiai prasidės 8 vai. vakare, vakarienė 11 vai., 
programa laike vakarienės. Po vakarienės vėl bus 
šokiai ir tęsis iki 2 vai. ryto.

Įžanga $1.50, bet štai ką gaunate už tuos pi
nigus: gersit^ ir valgysite kiek tik jums patikš. Tad 
pasirūpinkite iš anksto įsigyti įžangos bilietus.

šis pokilis atsibus Lietuvių Parke, už Lake 
Wood ežero, Chestnut Hill Road, Waterbury, Conn.

ų problemų, pakol ne
darbininkai organizuoti 

iinitu nuošimčių.”
o jo kalbos perstatė Weins- 

teiną duoti raportą industriji- 
nio unijizmo klausimu (indus- 
trijinio urijizmo klausimu buvo 
16 rezoliucijų). Sutrumpinus jo 
kalbą, kai jau daugeliui yra ži
noma, kad Amalgameitų dele
gacija A. | D. Federacijos kon
vencijoj pa 
portą, kur 
100,000 balsų už 
imi j izmą. 
lių unijų.
jiniam organizavimui paskyrė 
$500,000 organizavimui plieno 
darbininkų. Amalgameitų Ge- 
neralė Pild. Taryba pasižadėjo 
duoti savo! dalį. Dar po kelių 
žodžių visa delegacija atsistoji
mu priėmė komisijos pasiūly
mą. Ovacijos tęsėsi 5J<ias mi- 
nutas. Jas užbaigė dainavimu 
“Solidarity For ever.”

Po šitų ovacijų kalbėjo prez. 
Ilillmanas, 
ta konven 
mūsų . orgdnizacijos delegacijai 
ADF konv 
cija primtų šitą politiką ir ne
varžomai i 
ganizavimui 
tik eina masinė gamyba.

Po Hilln anui kalbėjo Weinš- 
teinas, rodos net bereikalingai, 
prašydamas 
imtų komisijos raportą ir pa
siūlymą už 
mą, kuomef 
kai jau minėta, atsistojimu ir 
dainavimu.

H ill mana 
kė: Aš žinau, kad daugelis iš 
jūs norėtumėt dalyvauti disku
sijose išrei 
mento, bet 
mimui šito^ rez., taUviską at
liko. Kas ; 
sigirdo sma: 

Perstato 
zid. suvien 
kų—S. H. Dalrymple. (Audien
cija pasitiko jį atsistojimu ir 
aplodismentais.) Jis sake, kad 
esu linksmas 
kad mes ne 
vome daug 
bu i Akrone 
me. CIO prisiuntė kelis orga
nizatorius net be prašymo ir 
jie išbuvo 5-kias savaites. Pri
klauso didele garbė 
riams, kriai čiams, aliejaus dar
bininkams ir moterų drabužių 
siuvėjoms-jams už tokią pagel- 
bą.

Kalbėjo s 
tų darbinin 
Martinas. J s aiškino, kad 1934 
metais 500, )00 automobilių iš- 
dirbystėj darbininkų 
■$900 į metu 
ar 30c. valąndai. Jie prašo jū
sų moralės 
mos, taipgi 
organizacijąhie sudaužymui Fe
deracijos, bet stoti joje dides
niam judėjimui, 
naudojamus 
kad jie ture 

Hillmanas
nėtiems kalk etoj ams, kad pata
rimai paprastai nėra priimami. 
Jeigu mes 2i> metai atgal būtu
me priėmę senesnių ir išmintin
gesnių patar: 
būtų Amalgameitų. Bet leiski
te man pasakyti jums mažą phx 
tarimėlį, ginpusį iš patyrimo: 
neimkite vis 
kurie jums 
jūs turėsite 
ką—būsite Pripažintais, gi ne
turint jos—kamgi kas nors tu
ri pripažinti

Priimta r^z. Los Angeles sa
natorijos ir 
klausimu.

generalis ofisas, įvairūs joint 
boardai ir unijos lokalai prie
šingi kolektai šapose palaiky
mui tokių įstaigų, tai kad kon
vencija pripažintų uždėjimą 
taksų del Los Angeles sanatori- 
jos. Taigi del Los Angeles sa
natorijos būsime ąpflaksuoti; 
kokiu būdu—dar nėra , žinios. 
Priimta rez. nustatymuĮ algų ir 
valandų wholesaliu 
klerkams. Rez., kad 
tų 52 savaites darbo su dviem 
savaitėm apmokamų vakacijų— 
atidėta iki kitos konvencijos, 
nepaisant, kad clevelandietis 
Barbeck patarė atmesti komisi
jos pasiūlymą laukti kitos kon
vencijos, nes dievas žino, sakė 
jis, gal būt ims tris metus kol 
šitą gausime. Priėmė rez. su
vienodinimui katerių (kirpikų) 

pasipriešino 
sakydamas, 
svarbi, nes 

marketus.
nešimo pri- 

diskusįjas su

palengvinimų nuo savo darbi
ninkiškos valdžios.

Šiuom tarpu čeverykų dirb
tuvėse darbai labai sumažėjo. 
Daugelis darbininkų atsidūrė 
prastoj padėtyj.

Darbininkė.

frau*

drabužių 
garantuo-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Šiai rez.
Ilillmanas, 
yra labai 
skirtingus 
pirmiaus 
turėti

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 kp. rengia smagų 

išvažiavimą nedėlioj, 12 d. liepos, 
Bruožų giraitėj, Wickliffe, Ohio. Tu
rėsim skanių valgių, gėrimų, ir gera 
orkestrą grieš visokius šokius. Ma
šinoms važiuojant imkite Lake Shore 
Blvd, nuo čia imkite pirmą gatvę,. 
Rd., nuo čia važiuokit iki Grand Į _ 
Bryn Mawr ir rasis parkas. Trokasl- 
išeis nuo Liet. Darb. Svetainės, kaip 
9:30 vai. ryto, tad norintieji važiuo
ti su

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DėSoto ir Plymouth Kary
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence- ”, — Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

truku, būkite laiku.
Komisija.

(160-161)
BAR and GRILL

alaikė mažumos ra- 
iam buvo priduota 1, 

industrijinį 
Už jį stoja 11 dide- 
Komitetas industri-

sakydamas, kad ši- 
cija įveda poziciją

encijoj, kad Federa-

(šduotų čąrterius or-
darbininku, kur

, kad delegatai pri

industrijinį unijiz- 
;t deleg. jį priėmė,

,s štai kaip išsireiš-

įkimui šito senti- 
demonstracija priė-

oriešingas? .(Čia pa
rkus juokas).
kalbėti general} pre- 
ytų gųmo darbinin-

informuoti jus, 
sam vieni. Mes ga- 
pagelbos mūsų dar- 

kuomet streikavo-

mainie-

Automobilių suvieny
tų general is prez.

uždirbo
s arba $2.40 dienai

ir finansinės para-
ADF subudavoti

apsaugoti iš- 
Am. darbininkus, 
tų teisę gyventi, 
padarė pastabą mi-

imus—šiandien ne

<ą taip serioziškai, 
priešinasi. Kuomet 
organizacijos spė-

jus?

jai panašių įstaigų 
Rez. pasakyta, kad

prez. 
kad j i 
užima 
Reikėjo,
ėmimui, 
Generale Pild. Tarybą, j Bet ji 
vistiek priimta. Primta rez.
IVVUlieSLVL iv 11 Ulll ltUU lUUČILU 
ir lokalų, kad būtų prisilaikom 
36 vai. savaitėje. Rez. 
savaitės kabinimams ii 
darbininkams. Rez. 36 vai. sa
vaitėje spongeriams, nes 
dar dirba 40 vai. Priiihta mūsų 
rez. Scottsboro berniukų klau- 

kad būtų pmaiky- 
guzikų

11 11Rochesterio ir Buffalo boardų u

simu. Rez 
ta dubeltava mašinai 
skylių darymui.

(Bus daugiau)

a
30 vai.

odos

jie

Haverhill, Mass
(Tąsa iš 2 pusi.)
, 4. . i Įsudurti galo su galu, 

;ba ant’ pragyvenimo, 
apię bedarbius tai nė 
kalbėti.

no- 
o 

ya ką nė 
Jie skursta amžinai, 

o pragyvenimo reikmenys vis 
kyld ir kyla augštyr, viskas 
eina brangyn.

gali

16jLKoresp.,
Birželio 31 ____ T. _

lis bankiętas Eagles svet 
del pagerbimo naujo paš 
šininko George F. MciMt 
kurį nesenai paskyrė 
prezidentas Rooseveltį. 
jas pašto viršininkas jam pas
kirtą vietą užėmė 1 d. birželio,

30 d. atsibiivc dide- 
ainėje 
to vir- 
,mara, 
šalies 
Nau-

S. m.

2 d. birželio paliuosąvo iš 
WPA darbo virš 400 vlyrų dar
bininkų, reiškia, bus; vakaci- 
jos be užmokesčio, | rietaip, 
kaip Sovietų Rusijoj. Ten dar- 
bininkai gauna vakacij'as su 
užmoko sčiu. Aišku, kodėl 
įvairūs dykaduoniai Sovietų 
Rusijos taip labai neapkenčia. 
Mat, ten darbininkai, jųj|ų mo
terys ir vaikai gauna įvairių

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. ,•mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 12 d. liepos, 9 
vai. ryto, Lietuvių Kliube, 4th ir Up
land Sts. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

Sekr. N. Dudonis.
(160-161)

BURLINGTON, N. J.
Laisves Mylėtojų Draugystė ren

gia linksmą pikniką, kuris įvyks ne
dėlioj, 12 d. liepos, parke ant Main 
St., Cambridge, N. J. Bus skanių 
užkandžių, gėrimų ir gera orkestrą 
grieš lietuviškus ir kitus Šukius. Pra
džia 10 vai. ryto, ir įžanga 25c. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti.

V. PALKAUSKAS 
gaspadorjus

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamų kainų.
Parsaindau automobiliuM vestuvėm, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

ir

L.M.D.
(160-161)

WILKES BARRE, PA.
I

ALDLD 12 apskričio nariams pra
nešimas, kad nedėlioj, 12 d. liepos 
yra rengiamas mūsų piknikas, ir kad 
tai bus vienas iš didžiausių žemuti
nėje dalyje Lyndwoodo. čia turėsim 
skanių gėrimų, užkandžių ir orkestrą 
grieš visokius šokius. Tad kviečiam 
visus apielinkės lietuvius dalyvauti 
ir atsiveskite savo draugus ir pažįs
tamus. Pradžia 10 vai. ryto. Visi 
būkime.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais, 
kalni esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

paveiks- 
krajavus

Rei- 
ir

pavienių.ir

Rengėjai.
(160-166)

PATERSON, N. J.
L.D.S. 123 kp. susirinkimas 

nedėlioj, 12 d. liepos, 62 Lafayette 
St., 10 vai. ryto. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi nepa
mirškite ir duokles užsimokčt. Būki
te laiku.

Įvyks

Sekr. J. Matačiunas.

HARTFORD, CONN.
Svarbus pranešimas Lietuvos Sū-1 

nų ir Dukterų Draugijos nariams! 
Kurie dar nesate sugrąžinę tikietukų 
knygelių, tai malonėkite sugrąžinti 
ketverge, 9 d. liepos, 57 Park St.,' 
7:30 vai. vakare, nes tą pat vakarą 
bus ir laimėjimas.

i Rast. J. Kazlauskai

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp.' mėnesinis susirin-! 

kimas įvyks ketvirtadienį, 9 d. lie-J 
pos, 1936, Lietuvių Svetainėj, 315' 
Clinton St., Binghamton, N. Y., 7:30, 
vai. vakare.

Kviečiame visus narius 
ir naujų narių atsivesti, 
svarbių tarimu.

Sekr. H.

i

dalyvauti 
Bus daug

žukiene

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška įapieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne I
A. M. KISH

8701 JOS CAMPAU AVĖ.,

a, negu kitur dabartiniu laiku.

Aptiekorius Savininkas
DETROIT, MICH.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai 
tome greit j jūsų namus. Prašome 
isitčmyti adresų iri telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Brista-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Gleninorc 5-6191

H

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica., 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios iūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš
25 metai.

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausioje

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 1 Dviem kambarys $16.00 

už $5.00 I Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saules be 

jokių ekstra mokesčių.

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 ^ISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAN5* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikai įrengtos dvi koplyčios de
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA A

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 
“Laisves”, ant kampo Lorimer ir JTen Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520
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JNKES ŽINIOS
Šį Vakarą ALDLD Pirmos 

Kuopos Susirinkimas
Ketvirtadienį, 9 liepos, “Lai

svės” svetainėje, įvyks Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 1-mos kuopos 
svarbus susirinkimas. Dieno- 
tvarkyje: delegatų raportas iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
ir ALDLD II Apskričio kon
ferencijos. Taipgi ir kiti rei
kalai.

Iš LAP Kliubo Susirinkimo; 
Prisidėjo Prie Kongreso

laisnėmis, bet ma- 
greitai viskas bus

įstojo pora naujų

Antradienį buvo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo pus
metinis susirinkimas savoje 
svetainėje, 80 Union Avė. Na
rių buvo arti 200. Dabartiniu 
laiku kliubas turi nesmagumo 
su gėrimų 
noma, kad 
sutvarkyta.

Į kliubą
narių. Laike pastarųjų 6 mė
nesių įstojo 19 naujų narių. 
Keletas mirė ir keli išsibrau- 
kė. Dabar kliubas turi arti 
500 narių. Man, rodosi, kad 
daugelis kliubo narių dar turi 
pažįstamų ir galėtų pakalbinti 
juos prie organizacijos.

Jau spaudoje buvo praneš
ta ir tą < komisija pakaltojo, 
kad kliubo metinis piknikas, 
kuris buvo ruoštas 14 d. bir
želio, iš priežasties lietaus li
kosi nukeltas į 12 d. liepos 
(July), tai yra sekamą sek
madienį. Piknikas bus Clinton 
Parke (KlaŠčiaus), Maspeth 
ir Betts Ave., Maspeth. Tįkie- 
tai bus geri tie patys, kurie 
buvo pagaminti 14-tai d. bir
želio. Gerai padarys kiekvie
nas, kuris apsilankys į šį kliu
bo pikniką.

Šiame susirinkime buvo de
legatų išduotas raportas iš 
Amerikos Lietuvių Visuotino 
Kongreso, įvykusio Clevelan- 
de. Raportas priimtas vien
balsiai.

Paduotas sumanymas prisi
dėti prie šio Kongreso su $5 
duoklių į metus. Platokai na
riams padiskusavus už ir 
prieš, 81 balsu prieš 41 nu
tarta prisidėti. Pagirtinas kliu
bo žygis, kad rūpinas ne vien 
čionykščiais reikalais, bet ne
užmiršta savo brolių, seserų, 
tėvų ir giminių Lietuvoje ir 
padeda jiems kovoje prieš fa
šizmą, už atsteigimą demokra
tinės tvarkos ir kartu už Lie
tuvos neprigulmybės geresnį 
apgynimą.

Senas Narys.

Jieško Majoro Krūmuose
Visi piliečiai esam įsitikinę, 

kad miesto valdžia ir jos vir
šininkai gyvena mieste. Jei kas 
jūsų paklaustų: kur, broli, va
žiuotum, turėdamas reikalą 
pas miesto viršininką ? Atsa
kysi : miesto salėn. Pasirodo, 
taip atsakęs pasistatytum ne- 
žinėliu, nes New Yorko mies-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo 3 O-tas Metinis

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ

12 d. Liepos (July)
Grieš 

Retikevičiaus Orkestrą 
|žanga 40 centų asmeniui 

— Bus — 

KLAŠČIAUS CLINTON PARK 
Betts ir Maspeth Avės. 

Maspeth, L. L

Prasidės 1-mą valandą dieną

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

to majoras dabar gyvena krū
muose.

Aną dieną “Daily Worke- 
rio” reporteris norėjo pasikal
bėti su majoru .del 'to majoro 
LaGuardijos uždrausto spaus
dinti raporto apie, padėtį Har
leme. Jis turėjo pusėtinai 
vargo, kol dasikasė >ir surado 
majoro palocių 
gale Bronxo.

Aprokuojama, 
iš miesto dalies 
Richmond turėtų 
valandas subvėmis ir 40 mi
nučių laukais, 
majorą. Bet jo 
žinoma, 
turėtum pereit kordoną mėly- 
nasiūlių ir tarnų, kad gaut lei
dimą pasimatyt, o jis duoda
mas tik parinktiems. Sakoma, 
nuo monarchijos laikų nėra 
buvę tokio viršininko,k prie ku
rio būtų taip sunku prieiti, 
kaip yra prie dabartinio ma
joro. |

tolimajame

kad pilietis 
vadinamos 
važiuot 3

kad pasiekti 
pamatymas, 

neužtikrintas. Pirma

“Laisves” Piknikas Bu
vo Jaunas ir Viltingas

gentkartės 
skaitytojų 

tūkstančiai 
ir daugiau,

Pasidairius po “Laisvės” 
pikniką Brooklyne negalėjai 
nepastebėti vieno labai džiu
ginančio dalyko—pikniko jau
natvės. Čion, apart tūkstan
čių prieškarinės 
lietuvių “Laisvės” 
ir rėmėjų, matėsi 
jaunimo, gal dar
negu suaugusių. Tas rodo, kad 
priaugančiajai kartai “Lais
vė” sava, jinai rūpinasi jos ge
rove, kas duoda viltį “Laisvei” 
gyvuoti ir būti jaunosios gent- 
kartės švietėja.

Pribuvus parkan dar' prieš 
piet sutinku dd. philadelphie- 
čių grupę, atvykusių mašino
mis. Klausiu jų:

—Kur jūsų busai?
—O, jie ateis vėliau. Kas 

liečia sutvarkymą, jaunimas 
žadėjo mumis užvaduoti.

—Ar manote, kad ji^m ta
tai pavyks?

—žinoma, juk jie daugiau
sia ir rūpinasi važiavimu bu- 
sais. Mūsų jaunimas pasitiki
mas ir apsukrus.

Vėliau suėjau ir keletą jau
nuolių. Užklausus, kaip sekė
si kelionė ir jos sudarymas, 
pareiškė, kad gerai. Biskį ne
susipratimo buvę su busais, 
atėję visa valanda vėliau. O 
vienas lyriečių dadėjo, kad 
paskutinėmis dienomis radosi 
daug jaunimo norinčio va
žiuoti su choristais. Bet, sako, 
choristai vieni užimame visą 
busą. Būtume galėję atvežti 
kur kas daugiau jaunimo su 
choru, kad būt daugiąu vie
tos. Pervėlai pamatėm padė
tį ir nebuvo kas daryt.

—Kitą metą 
diskusuosim ir 
kad choristai 
linti visi balsai
busu, tuomet gausim daug to
kio jaunimo, kuris nori va
žiuoti tik su dainuojančiais 
choristais,—pabrėžė jaunuo
lis.

Gražus sumanymas. Be abe
jo, kad jis patiks lyriečiams ir 
kitų miestų chorams.

Neteko plačiai pasikalbėti 
su kitų kolonijų jaunimu-cho- 
ristais. Neabejoju, kad ir jie 
bus darbavęsi suorganizavime 
busų, nes jie sudarė didesnę 
dalį keliauninkų busuose.

New Havenas, kuris sudarė 
busus vykimui į Maynard, 
ir tame darbe daug figūravo 
jaunimas, turėjo jaunimo at
stovą ir Brooklyne. Juomi bu
vo d. Ben Medley. Iš suaugu
siu mačiau dd. Tumosus.

Tolimą koloniją, Rochester, 
N. Y., atstovavo Lilija Ba
rauskaitė.

Jaunimas atleis, kad ner vi
sas kolonijas atžymiu, nes ne

iš anksto ap- 
aš neabejoju, 
sutiks pasida- 
per pusę į du

o susieiti toje mi-

ir brooklyniečiaį.

‘deitus”, kad da
vės” piknike. Jie 

kuris 
alus, ir diena po

su visais vyk 
nioje svieto. 

Neatsiliko
Mūsų jaunimas padeda į šalį 
visus kitus ‘
lyvauti “Lais 
įvertina savo dienraštį, 
gina jų reik 
dienai vis perima daugiau at
sakomybės uĮž “Laisvės 
kymą ir s

išlai-

Rep.

Susirinkimas Brooklyno Ir 
Apylinkės Komiteto 
Kongreso Reikalu

kurį

konfe-
Lietuvių 
prašomi 

susirinkimas
liepos, ketvirtą

jį Lietuvių Ame-

Visi nariai i komiteto, 
išrinko Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių organizacijų 
rencija Amerikos 
Kongreso Reikalu, 
įsitėmyti, kad 
įvyks 23 d. 
dieni o vakare
rikos Piliečių Kliube, 80 Union 
Avė., Brookly

Komitetas t 
nūs sudaryme 
miteto vykinijnui 
nutarimu, kur 
erikos Lietuvių Kongresas De
mokratinei Tvarkai Atsteigti 
Lietuvoje. Toc 
nariai prašom 
me.

u rėš išdirbti pla- 
i pastovaus ko- 

gyveniman 
tuos padare Am-

lel visi komiteto 
i būti susirinki- 

Susirinkimą pradėsime 8 
vai; vakare. Visi būkite laiku.

ils, J. Siurba.Sekretori

Apvogė Lietuvių Šeimyną
Pereitą sekmadienį, Andriui 

Serbentai išvykus su savo šei
ma į Conn, valstiją pas gimi
nes ir pažįstamus, ta proga 
pasinaudodami! vagys įsilaužė 
į jo namus, kurie randasi ant 
Grand St. Išnęšė visus geres
nius daiktus:
dėlius, du nadjus 
sūnų ir kitokii

Skriaudos, s 
ta už du šimtu 
ma, tas padaryta tų, kurie ge
rai žinojo, kur 
važiuoja ir ka 
savo namus.

žiedus, laikro- 
kostiumus 

s daiktus.
ak omą, padary- 
s dolerių, žino-

šeimininkai iš- 
da jie sugrįš į

s. J. B.

Browderis Šaukia Talkon 
Ohrbach Streikieriams

Komunistų partijos genera- 
lis sekretorius 
nurodė, kad “ 
tai kovoja už pačias elementa- 
riškiausias darbininkų- ir ame
rikonų teises.’ 
tų kandidatas
stijų prezidentas šaukia visus 
darbininkus išeiti į masinį pi- 
kietą šio vakaro 6 vai 
pos. Pikietai 
University Plac
šuos prie krautuvės.

Earl Browder
Ohrbach pikie-

Dėlto komunis-
Jungtinių Val-

9 lie- 
susirinks 116 
e ir iš ten mar

Nieko Sau “Tėviškumas”

Henry E. Hein 
su mokiniais, 

'baigi tas “tėve- 
duoti diplomus 

mokiniam už 
entų prieškari-

sušauke 
ją, kuriame kal
votas mokinys

Kampanija prieš Hearstą 
Jdomiai Vedama

Nepriklausomybės Dicųią— 
liepos—didžiajame 

sėkmingai
New4

Yorke sėkmingai pravesta 
kampanija prieš Ilearstą-mrieš 
fašizmą.

Garsiajame Coney Jslhnde 
tūkstantinės minios sveikino 
laivuką, atplaukusį su 50 pė
dų iškaba, ant kurios išpiešta 
Hearstas ir Hitleris, kaipo su
augę dvynukai, karo ir fašiz
mo įkvėpėjai. Ant iškabos bu-

Neskąity-
Ten

vo ryškus obalsis:
kit Hearsto Spaudos!
pat virš minios pasirodė ir or
laivis su šūkiu :
Prieš-Hearstinė

Suareštuoti 3
miteto nariai ir

šiandien yra

Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROm 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street * Brooklyn, N. Y.

Ko-
ne-

<yta

Liaudies 
kaltinami 

tvarkiame elgesyje.
Rockaway rezorte atlai

pora mitingų; viename iš jų 
dalyvavo 5,000, o kitame— 
3,000 publikos. Gi garsiakal
biai išnešiojo prakalbas po 
visą apylinkę, jos girdėta my
lios plote į kiekvieną pusę.

Važiuojantis į pajūrius jau
nimas taipgi atliko savo pa
reigas. Subvių ir eleveitęrių 
sienos ir grindys buvo nurašy
tos šūkiais prieš Hearsto spau
da ir karikatūromis, v

VAŽIUOJANTIEMS 
Į WATERBURY

Šeštadienį, 11 d. liepos 
(July) į Waterbury, j “Lais
vės” naudai parengimą su pro
grama ir vakariene, brookly- 
niečiai išvažiuos 2-rą vai. po 
pietų, nuo “Laisvės” ofiso. Vi
si, kurie esate užsiregistravę 
važiuoti susirinkite ne vėliau 
pažymėto laiko.

i

Sakos “Suspendavę” Streiką
Pirkėjų Moterų Lyga lankė

si pas Pardavėjų Unijos Loka- 
lo 1125 biznio agentą Levine, 
kad sužinoti, delko atšauktas 
toks kovingas streikas be 
streikierių žinios ir pritarimo. 
Agentas išsisukinėjo neturėji
mu fondų. Lyga nepatenkin
ta tokiu sumanymu, pasižadė
jo toliau vesti tyrimą ir padėti 
streikieriam. Streikieriai tęsia 
sėdėjimo pikietą prie Levine 
raštinės.

MIRT YS—L AID OTŲ VĖS

Simanas Karušaitis, 50 me
tų amžiaus, gyv. 15 Ten Eyck 
St., mirė liepos 8 d. Laidos lie
pos 11 d. šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Rasta Piknike
Pikniko komisijai priduota ra 

sekami daiktai:
J. G. liūdymas narystės Brooklyho 

pašalpinej dr-joj.
Nežinomo asmens pundas raktų.)
Nežinomos mergaitės-moters vasa

rinis krepšelis.
Visus šiuos daiktus galite atsiimti 

“Laisvės” raštinėj.
(159-160)

James Monrpe High School 
viršininkas Dr. 
giriasi elgiąsis 
kaip “tėvas”,
lis” atsisakė is 
dviem garbės 
dalyvumą stud 
niam streike.

Bronx gyventojai 
protesto miting 
bėjo diskrimin 
Auerback. Jisai pasakė:

“Mano ‘tėvą;
kad aš esu blogas vaikas, kam 
netikiu į reikalingumą . karo. 
Bet vieton nup
kė, kad aš neti iku gaut diplo
mą.”

s’ man sakė,

lakti, jis pasa-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 

Tad prašau jo pa- 
a jei kas apie jį

secko.

nesiranda tenai.
ties atsišaukti arb;
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 
pouse Avė., Scrant

811 Ca- 
;on, Pa.

(146-160)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Atydai Visų Trijų Apskričių!
ALDLD 2 apskr., L.D.S. 3 aps

kričio, A.L.P.M. 3 apskričio ir Ną- 
cionalio Jaunuolių Komiteto: Visi 
šaukiami dalyvauti posėdžio susirin
kime, bendro posėdžio piknikų rei
kale, penktadienį, 10 d. liepos, 7:$0 
vai. vakare, “Laisvės” raštinėje. Bus 
išduotas raportas iš praėjusio pik
niko, kuris įvyko Eagle Rock, N. J. 
Ir turėsim prisirengti prie paskutinio 
pikniko, kuris bus “Laisvės” naudai 
ir įvyks 16 d. rugpjūčio (August), 
Union, N. J.

(159-160)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinkima s 

įvyks ketvirtadienį, 9 d. liepo 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lorimer 
St., kaip 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite, nes bus išduotas rapor
tas iš Amerikos Lietuvių Kongreso 
ir ALDLD II Apskričio konferenci
jos. Taipgi kurie dar nesate užsimo
kėję duoklių už šiuos metus, ateikite 
ir užsimokėkit.

'3,

Valdyba.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

MEDICINOS DAKTARAS 
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th St»., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8 ; Sekmad.: 11-1 dienq 
Tel.i Algonquin 4-8294

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tęl.: Foxcroft 9-6901

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
........... .... U. N H H H« ..........................

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo* 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Visniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OEq
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra 
Skaniausi.

I čia Parodoma Dalis Varpo. Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.




