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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Sovietų Sąjungoje, Tolimuose 
Rytuose, 6 d. rugpjūčio buvo 
minima penkiolikos metų gyva
vimas karo laivų flotilės ant 
Amūro upės ir Tolimuos Ry
tuos. Ji yra viena iš geriausių 
pasaulyje karo jėgų ant upių. 
Jau 1929 metais ta flotilė skau
džiai supliekė imperialistinius 
Mandžurijos generolus, kada jie 
darė puolimą ant darbininkų tė
vynės. Sovietų spauda atžymi, 
kad tai nenugalimas socializmo 
būdavo j imo sargas.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

KRISLAI
15-ka Metų.
Lenkija ir Vokietija. 
“Krasin” ir “Sadko”. 
Italija ir Anglija. 
Imperialistai Rengiasi. 
Karas ir Pelnai.

Rašo D. M.^OLOMSKAS.

UŽSIDARĖ P KOHERNO KONGRESAS
<■

Lenkijos fašistai susibroliavo' 
su .Vokietijos fašistais naujam 
karui už pavergimą kitų kraš
tų. Bet jie jaučia, kad ne taip 
jau yra milžiniška jų jėga, kaip 
jie manė. Lenkų dienraštis 
“Ludowe Listy” jau dejuoja:

“Tik dabar, kada Lenkija pa
blogino savo santikius ne tik su 
Francija ir Sovietų Sąjunga, 
bet ir kitais savo kaimynais, 
Lenkijos visuomenė pradeda su
prasti, kas laimėjo ir kas pra-

ANGLIJA VENGSIANTI Kongresmanai Stab-
london d® Senato “Neutra-

Anglijos ministerių kabine
tas svarstyt, ką turės da
ryt Anglija, kuomet Italija 
pradės karą prieš Ethiopi- 
ją. Ministerial tariasi ir su 
atstovais Kanados, Austra-

lumo” Pareiškimą
WASHINGTON. — Nors 

senatas priėmė Pitmano 
“bešališkumo” rezoliuciją— 
laikytis nuošaliai nuo karų

ETHIOPŲ VALDOVAS Milžiniškas Komunistų Jėgų Priaugimas V isam Pasaulyj; 7-tas
f! h SS- Komunistų Internacionalo Kongresas Buvo Visų Darbo Žmonių

Vienijimo Kongresas Prieš Fašizmą, už Pasiliuosavimą .
------------- Įvas, sėkmingas marksizmas

t.t
i į

If J

kė, kad iš Italijos karo prieš 
Ethiopiją gręsia išsivystyt 
pasaulinis karas ir pavojus 
visos žmonijos gyvavimui. 
Imperatorius taipgi prana- 

. .. v. Anglijos karui prieš Italiją fas gi, kaip pranešama, da- savo visuotinus negrų susi- 
Tuom kartu Vokietijos fašis- ^el Ethiopijos, kuri esanti r0 spaudimo kad ir atsto- kirtimus su baltaisiais kolo- 
enrla via rliino-inn hnncrinji ,-i ti • • «t . v . .. niinan

11110 oU •

1P0S,.Ėr k!tų savivaldiškųItarp kitų kraštų— tačiaus 
dalių, tūli kongreso atstovų rūmoAnglijos imperijos

laimėjo iš Lenkijos-Vokietijos Pranešama, kad tų kraštų vadai priešinasi tai rezoliu- 
sutarties. bnmici n n inriui nrincinfjeik o m is i o n ieriai priešinasi cijai. Prezidentas Roosevel-

Besikalbėdamas su Associ-! 
ated spaudos atstovu, Ethi
opijos imperatorius Selassie | 
raudojo, skųsdamasis Pries Suvienyto Fronto, Taktika Pritaikyta Persimainiusiai Pade- i nesitenkina taip sau šaltais 
Italiją. Jis pro verksmus sa- v. . u . .. . . n i • • v n/i i • u - i • • i: - 'pareiškimais.... jis reika- . _ / .v i • viniai K aniEo lietimam Pacaiilvia ir Yra Markcictina.l aninienna : f ...čiai Kapitalistiniam Pasaulyje ir Yra Marksistine-Leninistine

tų spauda vis daugiau baugina 
Lenkiją Sovietais ir reikalauja 
nusileidimo Danzige ir Lenkijos 
koridoriuje. Jau net lenkų 
“Kurjer Poranny” pradeda ra
šyti, kad vargiai bus galima su 
Hitleriu gražiai sugyventi. Bet 
kita dalis Lenkijos fašistų re
mia visas Hitlerio avantiūras.

Septyni metai atgal Sovietų 
ledlaužis “Krasin” išgelbėjo da
lį italų oro laivo “Italia” įgulos 
iš šiaurinių ledynų, šiemet po 
tas vietas plaukioja moksliniais 
sumetimais antras Sovietų led

laužis “Sadko.” Nėra tų tvirtu
mų ir keblumų, kuriuos bolše
vikai negalėtų įveikti, aiškino d. 
Stalinas. Tą vis daugiau mato
me praktikoje. Ledlaužį “Sad
ko” Sovietai apie du metai atgal 
ištraukė iš jūrų dugno, kur jis 
buvo išgulėjęs nuo pereito karo.

Rugpjūčio 9 dieną Sovietų Są
jungoje buvo išbandytas jau 
7-tas zeppelininis orlaivis “V-7” 
arba “čeliuskinec.” Sovietai 
jau keli metai kaip budavoja 
šiuos už orą lengvesnius orlai
vius. Prie to darbo nuo 1931 
metų dirba ir italas generolas ir 
šiaurių tyrinėtojas Nobile.

tik “pusiau-civilizuota” 
lis.

Spėjama, kad Anglijos mi- zoliucijos.
nisteriai nenutars ..uždarytį Kongreso atstovų rūmo 
Suezo kanalą . Italijos lai- užsienių reikalų komisijos 
vams,—kas reikštų karą su pirmininkas M c R e y n olds 
Mussoliniu.

Anglija jieško Francijos 
karo laivyno talkos prieš 
Italiją. Bet jeigu Anglų im
perialistams nepavyks pa- 
traukt Franci ją savo pusėn 
prieš Italiją, tai ir Anglija 
nedarysianti griežtų žings
nių prieš Mussolinį; tuomet 
Anglija eisiant netoliau 
kaip Francija, kas liečia 
stabdymą Italijos karo prieš 
Ethiopiją.

Tuo pačiu laiku Anerliios 
politikai pripažįsta, kad Ita- racijos vadai išmetė iš jos 
lijos užkariavimas Ethiopi-' suvažiavimo kovingą dele- 
jos sudarytų pavojų Angli-.gatą Angelo Severino nuo 
jos valdomam Aigiptui ir 
Anglų viešpatavimui Vidur
žemio marioje.

sa- Vų rūmas užgintų Amerikos 
“bešališkumą” sulig tos re-

Italai Masiniai Bėga 
IŠ Mussolinio Armijos 

reikalauja tūlų stambių re-j_ LJUBLJANA, J u goslavi- 
zoliucijos pataisymų. Jis be ju.—-Vis daugiau ir daugiau 
kitko sako, kad Amerikos 
ginklų sulaikymas visiem 
kariaujantiem esąs netiks
lus dalykas.

Išmetė Kovotoją iš N. Y. 
Federac. Suvažiavimo
ALBANY, N. Y.—Joseph 

Ryan ir kiti geltonieji New 
Yorko valstijos Darbo Fede-

Italijos kareivių perbėga į 
Jugoslaviją, vengdami karo 
orieš Ethiopiją. Italija ap
svėrė sieną spygliuotų vie
lų tvoromis Ir tirštai apsta
tė sargybiniais, bet pabėgė
liai naktį, pilvais prašliau
žia.

Terorizuoja Ethiopijos
Užtarėjus .Franci jo j

Paryžiaus policija žvėriš
kai užpuolė ir išdaužė de
monstraciją negrų iš Fran-

Earl Browder ir Wm. Z. Fo
ster nuo Amerikos Komuni
stų Partijos ir Gil Green 
nuo jaunųjų komunistų. 
Skaičiuje Kominterno Pil
dančiojo Komiteto kandida- 
tų'-alternatų yra ir negras 
drg. James W. Ford iš Ame
rikos.

Drg. Ercoli paskui per
skaitė vardus 20 draugų į 
Tarptautinę Kontrolės Ko
misiją; ir jie taipgi vienbal
siai išrinkti.
Drg. Dimitrovo Užbaigia

moji Kalba
Vokietijos darbininkų kla

sės karžygis drg. Dimitrov 
pasakė užbaigos kalbą, 
trumpai peržvelgdamas šio 
kongreso darbus. Vienu 
tarpu jo kalbą pertraukė 
vienas delegatas nuo Vokie
tijos Komunistų Partijos. 
Jis vardu savo Partijos ir

Nusišovė Siamo 
Valdovas

BANKOK. — Revolverio 
šūviu j gerklę nusižudė ku
nigaikštis Anuvatana, kuris 
buvo laikinas Siamo kara
lystės valdovas vietoj dar 
nesuaugusio karaliuko. Prie 
to jį privedė liga ir kritika 
iš pusės buvusio, atsistaty- 
d i n u s i o Siamo karaliaus

Mussolinis baisiai įžeidė Ang
lijos imperialistus pareikšda
mas, kad jis į pusę valandos su
daužys Anglijos karo laivų 
prieplauką Viduržeminėse jūro
se, Maltą, užims Aigiptą, Sue- 
zo kanalą ir Gibraltaro perlają.

Anglijos karalius nesenai da- prajadhipoko. 
rė peržvalgą jūrų laivynui. Taip 
pat nesenai apie 500 karo orlai
vių darė manevrus ant Londo
no.

Užmušta 14 Plėšikų

jyiūrininkų Unijos lokalo 
37-to. Daugelis delegatų 
prieš tai sukėlė trukšmin- 
gus protestus. Ryan ataka
vo “raudonuosius” abelnai 
ir ypač San Francisco lai- 
vakrovių streikų vadą Har
ry Bridges. Jis taipgi užsi- 
puldinejo Tarptautinę Kai- 
liasiuvių Uniją už tai, kad 
ji susiliejo su kairiąja In-! ja nuo raupų, karštinių ir 
dustrine Unija. | tūlų kitų ligų..

MASKVA. — Užsidarė is
torinis Komunistų Interna
cionalo Septintas Pasaulinis 
Kongresas vidurnaktį rugp. 
20-21 d. Jis tęsėsi 25 dienas.

Paskutiniam posėdyje iš
davė raportą mandatų ko
misija. Iš jo pasirodė, kad 
nuo Kominterno šešto Kon
greso 1928 m. iki dabar 

(Skaičius Komunistų Partijų 
I narių pasaulyje išaugo nuo 
1,676,000 iki 3,148,000. Ka
pitalistinėse šalyse, nežiū
rint krizio ir buržuazijos- 
fašistų teroro, komunistų 
armija padidėjo nuo 445,300 
iki 758,500.

Laike šešto Kongreso Ko- 
minternas turėjo 65 Komu
nistu Partijas, o dabar turi 
jau 76 Partijas.

Šiame nat kongrese į Ko
munistų Internacionalą tano 
npimtos Filiuinu. Peru. Co- 
lo'mbiios. Puerto Rico. Costa 
Rica ir Vpnezuelos Komu-1 Vokietijos darbininkų įtei- 
nistų Partijos.

Imant sykiu Komunistų
cijos afrikinių kolonijų. Jie ̂ Partijas ir Jauninu Komu- 
demonstravo prieš Italiją, oinistų Sailings, 1928 metais 
už Ethiopijos apgynimą, i buvo 3 ^35 000 narių, o da- 
Keli negrai sužeisti.’

lauja suburti visas jėgas 
veikliai kovai prieš naujo1' 
imperialistinio karo pavojų. 
Šis kongresas buvo Kongre
sas kovos už darbininkų 
klasės vienybę.”

Drg. Dimitrov nurodė di
džiąją pareigą — panaikint 
politinį darbininkų klasės 
susiskaldymą, kuris paeina 
iš socialdemokratų politic 
kos, sandarbininkaujančios 
su buržuazija. Jis pabrė- ; 
žia būtiną reikalą dartyo 
unijų vienybės, reikalą, taip 
sakant, surast bendrą kalbą 
su visais mūsų klasiniais 
broliais kovoje, ypač su dar
bininkais, p r i k 1 ausančiais: ’ 
prie Amsterdaminio Inter- . • 
nacionalo (kuris kitaip va- . r 
dinasi k Tarptautine Darbo 
Unijų Federacija). ( r

“Komunistų kova už dar
bininkų klasės vienybę nėra 
koks manevravimas, bet 
klausimas ateities likimo vi
sam darbininkų klasės judė
jimui.

“Šis Kongresas davė nau-> 
ią ir praktišką Komunistų 
Internacionalo nusistatymą. 
Mūsų Marksizmo-Leninizmo 
nozicija yra nepajudinama. 
Kongresas nadarė permainų 
mūsų taktikos nusistatyme, 
pritaikydamas ja prie per
simainiusios padėties pasąu- t • 
Ivie, ir tai padarė būtertt 
Marksizmo-Leninizmo gyvo
je dvasioje.”

Prieš Atsilikimą
Toliau kalbėdamas, drg. 

Dimitrov kritikavo atsiliki* 
mą (vilkimąsi iš paskos)1 
nuo įvykių ir darbų, kurių 
tie įvykiai reikalauja: jis ‘ 5 
sykiu smerkė sektantizrrtą, 
užsidarymą nuo darbo mi
niu; ir sakė, “mums reikia' 
geležinės bolševikiškos dis- . 
ciplinos, kad galėtume įvyk- (į 
dyti tuos didžius ųždąvjį 
nius.”

“Partija yra augščiau vi&r 
ko. Ir .šis Kongresas yra 
Kongresas didžiosios mobi
lizacijos visų Komunistų 
Partijų veikimo, prirengi- 
mui laimėjimo pasaulinei 
proletariato revoliucijai.

“Dabartiniai kapitalisti
nio pasaulio valdovai yra 
tik tūlą laiką tegyvuosianti 
žmonės. Tikrasis pasaulio 
viešpats yra proletariatas. 
Mes, Markso, Engelso, Le
nino ir Stalino mokiniai, tu* 
rime būt verti didžiųjų sa
vo mokytojų.

“Tegyvuoja prole tarini 
pasaulio revoliucija!”

• >

• r ‘ 5 I

kė drg. Dimitrovui knygą, 
kur surašyta žygiai revoliu
cinių darbininkų, mirusių 
kovoj už laisvę.

Kongreso Role
“Ką reiškia šis Kongresas 

komunistiniam judėjimui ir 
visai darbininkų klasei pa
saulyje, visai darbo žmoni
jai?” nradėj’o drg. Dimitrov 
ir atsakė:

“Šis kongresas reiškia pil
ną laimėjimą vienybės tarp 
proletariato šioje pergalin
go socializmo šalyje, Sovie
tų Sąjungoje, ir proletaria- 

’to kapitalistiniame pasauly
je, kur jis dar tebekovoja 
už laisvę. Pasauliniai-isto-

b^ 6.800.000.
Po mandatu komisijos ra

porto. sekė raportai komisi
jų delai rezoh’uciiu na taisy
mu. Nous buvo nadarvta 

mu, bus įčiepyta visa armi-ttūl.ų pataisvmu. tačiaus nei 
vienas iš iu neprieštaravo 
pamatinei lim’iai. kuri buvo 
pravesta pradiniai įteiktose 
rezoliucijose. Visi ranor- 
tuotoiai pabrėžė nilną politi
nės b’niios vieningumą šia
me Kongrese.

Pildantysis Komitetas

Čiepija Ethiopus
EthiopijfA valdžios įsaky

LIETUVOS ŽINIOS
PASAULINIS LIETUVIŲ 

s KONGRESAS
Fašistinis “Lietuvos Aidas’’

rašo, jog pasauliniame lietuviųžinoma, kad Anglija yra Piaxtloj, Meksikoj, polici-
galingesnė už Italiją ir nedova- ja užklupo ir iššaudė ketu- kongrese būsią iš viso apie 100
nos už tokį jžeidimą. rioliką p 1 ėšikų-žmogžudžių i igahotų delegatų: iš Jungtinių 

ir suėmė nemažai jų ginklų. Valstijų, Argentinos, Brazilijos,
Urugvajaus, Paraįvajaus, Ka- 

, Francijos, Palestinos, 
Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, 

Vien >iš 
rašo, kad tai buvo Anglijos or-;goj-irno lai\ų> kurių taipgi daug Amerikos esą aPie 50 dele8'atU- 
ganizuotas sukilimas. Mat, da- budavojama/ Gi tie iki 350 to- Apart delegatų, susidarysią 
bar Albanija labai tampriai su- nų karo lai*vai bus naudojami šiaiP svečiM iš užsienių - iki 
sirišus su Italija karui prieš Ju
goslaviją.

Albanijoje buvo įvykęs sukili
mas, bet greitai jį nuslopino ka- nų karjnįus laivus jie nepriskai-1 ^Ta<J®s’ 
ralius Zog, kuris yra Mussolinio (prje karo laivyno; tuos pri- 
sėbras. ‘Sovietų spauda plačiai. skaito tik prie pakraščio apsau_ Estijos ir • Anglijos. 
ma 1» o % v A r* 1 i M A n r* i K i

ganizuotas sukilimas. Mat, da- budavojama. Gi tie iki 350 to-:APar^ 
A1k«r»i-in lohct Inrnnri'H ail— ’ • .... ...

*• v K7V4M 41VV V4 V«\Z I lt J>

daugiausiai submarinų naikini- I>900. 
mui.

Jungtinių Valstijų imperialis
tai ir vėl pradėjo budavoti 13 
naujų karo laivų. Kada tam 
bus galas? Kiek dabar yra bu
davojama, jau sunku ir pasaky
ti. Pirmiaus budavojo 73 ka-,__, _ _ _ ____ _ ______ ____
ro laivus, vėliaus pradėjo darais laivus budavojo. Fabrikan- 
budavoti 24, o dabar 13, tai vi- į tai džiaugiasi iš karo ruošimo, 
so susidaro 110 naujų karo lai- kuris baisiai greitai artinasi, 
vų. Dalis jų jau baigti, kiti!Karas grūmoja dešmtims milio- 
baigiami, bet į jų vietą nauji nų darbininkų gyvasčių. Visų 
ruošiami budavoti. Dar daly- pareiga prieš jį išplėsti smar
kas yra ir tame, kad iki 350 to- kiausią kovą.

Kongreso pradžiai buvo pa- 
___ . skirta iškilmingos pamaldos 

Schwabas ir kiti turčiai trina'Kauno katedroje rugpjūčio 11 
rankas iš apsiginklavimo. Iš dieną.
13 naujų pradėtų budavoti ka
ro laivų jo fabrikams teko trys 
užsakymai veik $40,000,000 ver
tės, o jau pirma jo fabrikąi ke-

Rugpjūčio 15 d. buvo ruošia
ma delegatams karo lėktuvų ir 

| įvairių armijos dalių parodos- 
mankštos, kariniai pratimai.

Kongresui įtaisyta didelė puo- 
;šni vėliava su Lietuvos vyčio 
ženklu. ,

Kaip rašo tas pats “Aidas”, 
“Į piunąjl pasaulio liėtuvių 

kongresą atvykusi atstovė dr.

Baltrušaitienė apsilankė vyriau
siame skautų štabe ir jiems per- 
lavė Baltimorės ir Pittsburgo 
Amerikos lietuvių skautų svei
kinimus.”

Fašizmo Pumpavimas
Smetonos valdžia ir jos tar

nai, kaip .matome, visą kongre
są stengiasi pergerti fašistine 
dvasia.

Italijos Komunistų P arti- Sovietų Sąjungos pro-
jos vadas Ercoli perstatė 46 ]etarįat0 pergalė įkvepia pa
narins į Komunistų Interna- sįfji^ėjimo širdysna visų ša- 
cionalo Pildantįjį Komitetą t proletariato.
ir 33 kandidatus (alterna- 
tus). Kuomet buvo persta- “Šis Kongresas padėjo pa

,tytas drg. Stalinas, pakilo matus tokiai plačiai mobih- 
Pne to prisideda ir. didžiausias entuziazmas su zaeiiai darbo žmonių jėgų 

Pittsburgh0 daktare Johanna, §auksmais. “Tegyvuoja Sta- prieš kapitalizma, kaip dar 
Baltrušaitiene. Ji savo laiku (Rnas įvairiomįs kalbomis, niekuomet pirmiau ištisoj
socialistavo, paskui buvo vadi- . . - . . , , ,.
namųjų. extra-kairiųjų rėmėja;|lr buvo sudainuota. ei 
pagaliaus, “sugrigaitėjo,” ir da-<Punktai Internaclonalo. 
bar nuo fašistinių Amerikos ■ Taipgi karstai buvo^ SVeijKl- 
skautų perdavė linkėjimus Lie
tuvos fašistukams.

Nežmoniški Vakaruški
ninkai

UKMERGĖ.—Panoterių vals
čiaus vieno kaimo vakaruškinin
kai beišdykaudami nuvertė na
mo kaminą, supjaustė darželyje 
buvusias kambarines gėles ir 
smarkiai aplaužė vaismedžių ša
kas. Nukehtėję ūkininkai i va
karuškininkus padavė teisman.

narni vardai Manuilskio, Di
mitrovo, M. Rakosi. Ernst 
Thaelmanno, W. Pieck’o, 
Ercoli, Maurice Thorez’o,

darbininkų judėjimo istori
joj. Jis pastatė darbininkų 
klasei didįjį uždavinį — su
telkt visas savo jėgas. Pats 
gyvenimas verčia šį uždavi
nį vykdyti...

“Tiesioginiai s u v i e nyto
Andriaus Marty ir kt. Visi'fronto tikslai yra užkirst 
perstatvtieii tapo vienbal- kelią reakcijai ir fašistinei 
šiai išrinkti.
Amerikiečiai Pildančiajame 

Komitete
Tarp Komunistų Interna

cionalo naujo Pildančiojo 
Komiteto narių yra drg.

ofensyvai, išgelbėt jaunąją 
karta nuo kūniško ir dvasi
nio išsigimimo, išgelbėt pa
saulį nuo fašizmo ir barba
rizmo.

“Šis Kongresas prieina 
prie kovos nauju būdu. Gy-

‘ <•
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’ Programa Kovos už Darbininkų
V Klasės Vienybę

Puikus drg. Jurgio Dimitrovo prane
šimas Kominterno kongreso delegatų 

I svarstomas jau ketvirta diena. Svarsto
mas pats gyviausias klausimas, intere- 

‘i suojantis viso pasaulin proletarus, visus 
darbo žmones. Prieš darbininkų klasę, 
prieš darbo žmones pastatyta alterna
tyva: fašizmas arba socializmas, taika ar 
kar&s, laisvė ar vergija, duona ar badas.

s į Fašizmo puolimas gali būt atmuštas ir 
jo laimėjimo buržuaziniai demokratinėse 
šalyse gali nebūti tik prie tos sąlygos, 
jeigu proletariatas ir visos antifašistinės 
jėgos susiburs bendram fronte remdamo- 
sios revoliucine veikimo programa, nu- 

j kreipta prieš antiliaudiškus viešpatau
jančių klasių sumanymus ir planus. Vie- 

! ' nybė—toks momento įsakymas. Komu
nistai yra motoras, judinąs pirmyn visų 

* antifašistinių jėgų vienijimąsi, pirmyn 
f prie nugalėjimo susiskaldymo darbinin-

■ s kų klasėj, prie profsąjungų vienybės, 
1. prie tarptautinio proletarinio veikimo 
‘Į vienybės.

Drg. Dimitrovas smulkiai išanalizavo 
sąlygas ir sunkumus įgyvendinimui ben
dro proletarinio fronto ir antifašistinio 

j( liaudies fronto. Vokietijos darbininkų 
klasės pralaimėjimas, fašistų viešpatavi- 

i mo Vokietijoj prityrimas parodė darbo 
masėms, prie ko privedė klasių bendra
darbiavimo politika, kurią skelbė Vokie-

■ tijos socialdemokratija ir kurią skelbia 
ir vykdo socialdemokratijos lyderiai eilėj

i kitų šalių. Tuo pat metu viso pasaulio 
darbo masės turi prieš save Sovietų Są
jungos pavyzdį, ir jos savo akimis gali 
įsitikinti, prie ko privedė bolševikų po
litika.

Darbininkų masėse prasidėjo pasuki
mas nuo reformizmo prie bendros kovos 
su komunistais. Ir jeigu bendras prole
tarinis frontas, liaudies antifašistinis 

I frontas dar neįgyvendintas visose šaly
se, tai tas paaiškinama daugiausia II In
ternacionalo ir jo sekcijų vadų priešini
musi. Drg. Dimitrovas smulkiai išnag- 

Irinėjo bendro fronto su komunistais prie
šininkų prieštaravimus. Ir kiekvienas 

* doras darbininkas, kiekvienas darbo 
žmogus, kiekvienas antifašistas gali įsi
tikinti, kiek tie prieštaravimai nepagrįsti 

1 ir dirbtini.
Kominternas neštai^) jokių sąlygų vei

kimo vienybės sudarymui, be vienos, — 
kad ta vienybė būtų nukreipta prieš fa
šizmą, prieš naujo imperialistinio karo 
Pavojų, prieš kapitalo puolimą.

Komunistai pripažįsta galimybę ir rei
kalingumą, jeigu darbininkų klasės rei
kalai to pareikalaus, sudaryt , bendro 
fronto vyriausybę, vyriausybę kovos 
prie& liaudies priešus. Komunistai neat
meta ir kitų bendro fronto formų, su ta, 
vienok, būtina sąlyga, kad jis būtų nu
kreiptas prieš fašizmą, karo pavojų, ka
pitalo puolimą. Komunistai nebijo atsa
komybės. Jie reikalauja kovos su dar
bininkų klasės priešais. Jie reikalauja, 

■kad bet kokia priimtina bendro fronto 
i forma padėtų įtraukti į kovą su fašizmu 

plačiausias darbo mases.
Komunistų Internacionalas atvirai pa

reiškia, kad jis už politinę darbininkų 
klasės vienybę, už vieną revoliucinę pro
letarinę partiją remiantis revoliucine 
programa ir taktika, remiantis socialde
mokratijos atsisakymu nuo bendradar
biavimo su buržuazija. *

Prieš komunistų partijas pastatyta ei
lė uždavinių, kurie nūsūko esmę, pobūdį 
ir kryptį jų kovos už mases. Prieš kiek
vieną partiją pastatytas uždavinis dau-

giau negu bet kada tai buvo susiartinti 
su masėmis, daugiau negu bet kada tai 
buvo išvystyti darbą visose masinėse or
ganizacijose, nepriklausomai nuo to, kie
no jos sukurtos ir kokiems tikslams.

Visi, kas kliudo išplėtimui ir sustipri
nimui komunistinio avangardo ryšių su 
plačiomis darbo masėmis, turi būt paša
linti iš kelio. Didžiausia kliūtim užka
riavimui masių Komunistų Internaciona
lo pusėn yra sektantiškumo liekanos ir 
tradicijos, į kurias drg. Dimitrovas ir sa
vo pranešime sukoncentravo negailestin
gą ugnį.

Kartu visiškai aišku, kad nėr ir negali 
būt jokių receptų, gatavų schemų1 ir šab
lonų masių užkariavimui. Įvykdymas ši
to centralinio uždavinio konkrečiose 

1 kiekvienos šalies apystovose, savotiškose, 
greitai besikeičiančiose kiekvieno darbi
ninkų klasės kovos etapo sąlygose, — 
štai, kas dabar reikalaujama nuo kiek
vieno vadovo, nuo kiekvieno komunisto 
kovotojo. ’ S Ų i ; • i . i i ■;; * . ■

• s \ M ; : : ; t i ! ' t \ ' i ' ' i ' ■
Darbo masių gyvenimas ir kO va visų 

mažiausia panaši į schemą ir visų ma
žiausia įterpiama į gatavus šablonus. Ko
munistams neturi būt svetima niekas, kas 
jaudina liaudies mases. Rūpinimasis pa
čiais, pirmu žvilgsniu smulkiaisiais, kas
dieniniais darbo žmonių reikalais, mokė
jimas budriai prisiklausyti prie masių 
nuotaikos, mokyti tas mases ir mokytis 
iš jų,—čia dabar patikrinamas komunis
to kovingumas ir revoliucingumas.

Komunistai žino, kad buržuazinė de
mokratija negali nors kiek pastoviau ap
rūpinti proletariato ir darbo žmonių rei
kalus. Jie žino, kad tik proletariato 
diktatūra, tik sovietų valdžia yra vienin
telis išsigelbėjimas darbininkų klasei nuo 
išnaudojimo jungo, nuo kapitalistinio 
barbariškumo, vienintelis ir SSRS paty
rimu patikrintas kelias prie socializmo.

Bet kaip tikri liaudies draugai komu
nistai išstoja prieš buržuazinės demok
ratijos pakeitimą atvira teroristine mo
nopolistinio kapitalo diktatūra, prieš 
naujas nelaimes ir kančias, kurias ji ne
ša darbo masėms.

Objektyvinės sąlygos patogios Komin
terno obalsių pasisekimui, obalsių, jau 
radusių plačiausį atgarsį masėse. Nule
mia žmonės. Neveltui kongresas taip 
audringai plojo drg. Dimitrovo žodžiams 
apie tai, kad dabar kiekviena partija pri
valo mokėti palukioti audringuose klasi
nės kovos vandenyse, o ne būti stebėtojo 
ir registratorio rolėj ant kranto laukiant 
gero oro. Prieš kiekvieną partiją pasta
tyta klausimas: kur einančios paskui jus 
masės, parodykite savo mokėjimą vesti 

' tas mases paskui save, užkariauti jų pa
sitikėjimą. Kaip tik toks dabar svar
biausias rodyklis politinio partijos su
brendimo, stiprumo ir jos pasisekimų.

Drg. Dimitrovo pranešimas—tai kovin
ga veikimo programa, dar griežčiau ir 
naujose sąlygose pasukanti Komunistų 
Internacionalo partijas veidu į mases, 
programa, išvedanti partijas į vieškelį 
kovos už komunizmą. Ši programa pa
tikrinta mūšiuose. Ir ji privalo būt įvyk
dyta. Laimėjimas turi būt pasiektas, nes 
nuo jo priklauso mūsų klasės ateitis, so
cializmo ateitis,- žmonijos ateitis.

(“Pravda”, už rugpj. 6, 1935)

si a n dartinės Leningi/ado 
srities grūdų (javų) kultū
ros bus čia auginamos. Gre
ta žemės plotai bus užsėti 
ryžiais “Kara-kilčag,” kau- 
čuko augmenimis “krim-sa- 
giz” efiriniais augmenimis, 
tabakų kolekcija, Naujosios 
Zelandijos linais.

Dideliam žemės plote pa
sodinta Mičurino vaisme
džiai ir uogų krūmai. Štai 
obelis “Bessemianka” (“Be- 
grūdė”), išauginta didžiu 
sodininku gibridizacijos ke
liu, štai garsioji ' “Belfler- 
kitaika,” “A n t o n o vka”— 
pus antrasvarė, “kandil-ki-

1 taika,” įvairios Mičurino rū
šys kriaušių, slyvų, vyšnių, 
serbentų, aviečių ir kt.

Mičurino sodno lankytojai 
turės galimybės čia susipa
žint (vaizdžiai) su tais me
todais, kuriuos taikydavo ^iamo ore 

wHanuHuo' Mičurinas; savo įdomiuos sierarukscia (vitnvuohum) I , • , 1
donFc ” darbuos.

’ Iškilmingas sodno' atida- j
Vėliau vasaros sodne bu- rymas paskirtas 10 rugpjū- 

vo įrengta paukštinė, kur čio.
narvuose (klėtkose) buvo S-s.
uždaryti areliai, juodieji -------------------
starkai ir gervės. Atskiram N V
•namelyj buvo surinkti kar- 11. I.
vėliai. Iš žvėrių sodne buvo 
laikomi spygliuotis, sabalas 
ir lapė.

1741 metais Persijos ša
chas Nadir’as atsiuntė Pet- 
rapilin 14 dramblių, kuriems 
buvo pastatytos klėtis ap
šildomos krosnimis. Tais pat 
metais drambliai dukart su
traukę saitus pabėgę .• mies
tan, pakelyj sulaužė daug 
trobesių. Vienas jų suspėjo 
net pasiekti Vasiljevo salą.

Zoologijos sodnas atida
rytas Petrapily j 1 rugpjū
čio 1865 m. Dabar sodne 
daugiau 700 ekzempliorių 
žvėrių ir paukščių iš visų 
pasaulio kraštų.

ĮDOMUMAI
70 Metų Zoologijos Sodnui

Leningradas, 1935-VIII-2. 
•Leningrado Zoologijos sod
nas švenčia savo 70 metų 
jubilėjų. Ryšy j su tuo gam
tos apsaugojimo draugija 
surinko įdomių davinių apie 
organizavimą žvėrynų se
name Petrapily  j (Peterbur
ge) ir apie Zoologijos sod
no praeitį.

Žvėrynai šitie pradėjo at
siras! pradžioj XVIII šimt
mečio, kuomet Petras I su
darant garsiąją Petro kun- 
stkąmerą davė įsakymų at
gabeni Petrapiliu retos veis
lės paukščių ir žvėrių. Rašte 
buvo pasakyta, kad išsiųs
tų. “opšras (barsukus), iš
lupę jų nagus ir išnaikinus

prezidento Smetonos ir dvar
ponių rėžimą, o už įvedimą 
Lietuvoj Sovietų.

Del palengvinimo jūsų ken
tėjimų Lietuvos koncentracijo- 

skiriam jums auką $12.07 į 
Kapsuko fondą.

•Rezoliucijos Komisij
O. Girnienė, 
I. Klevinskas,
P. Šlekaitis.

ŠYPSENOS
Penktad., Rugpjūč. 23, 1935

3B9331

Gal Paaiškins?
Andai “Tėvynė” pareiškė, kad “jau 

trečia savaitė, kaip SLA Centrė daro re-
viziją Pennsylvania Valst.Apdraudos De
partment© viršininkai... Paprastai tokios 
revizijos būna daromos kas antri metai 
ir jos užima apie savaitę laiko.” Mūsų 
draugų dienraštis “Vilnis” prie to stato 
šitokią pastabą:

Kodėl šį sykį taip ilgai užima? Ar kas 
nepaprasto yra su SLA turtu?

Kalba, kad p. Vinikas padidinęs labai 
lengvu būdu SLA finansinį stiprumą,- per
keldamas iš kitų skyrių, kitų fondų pini
gais pirktus gerus bonsus, į apdraudos fon
dą, kuris nustato “solvancy.” Bet juk išmai
nius iš vieno fondo gerus bonus į kitą, ten
ka gerų vieton prastus perkelti, turte tad 
nėra jokių , atmainų, tik ant popieros “sol
vancy” padidėja.

( Ištikro, apie tai p. Vinikas turėtų pa
aiškinti. .1 ,

se,

a:

dantis.”

skait- 
drau-

nebu-

Newark, N. J
Pajieškojimas

Jieškau Newark o korespon
dentų ir jų tvarkytoj aus — 
pranešėjo-paragintojo draugo 
D. Kreipiu- atydą, kad nepa- 
pultume ir Newarko miestas 
ant negyvųjų listo, ar miegan
čiųjų, ir kad nesurūdintų mūsų 
korespondentų netik plunks
nos, bet ir smegenys šiame šla-

Sodnas-Paminklas 
Mičurinui

Leningradas, 1935 m. VIII 
1. “Leningradskaja Prav
da” praneša:.

žemė s-ūkio socialistinės 
rekonstrukcijos m u z ė j us, 
Turgaus aikštėj įrangė di
delį sodną—paminklą di
džiam sodininkui Mičurinui. 
Mičurino sodnas bus įdo
miausia e k s p e rimentaline 
laboratorija, kur bus ilius
truojami moksliški metodai 
gyvais pavyzdžiais.

Naujam žemės klode, ku
riuo aikštė padengta per 
lį metro, pasodinta iki 450 
įvairių žemės ūkio kultūrų.

Puikūs kviečiai /‘Novin- 
ka” išauginti selekcijos sto
ties (Dietskoje-Selo), avi
žos “Aukso lietus” ir kit.

Liepos 28 d. ALDLD 20 k p. 
surengė pietus pas V. Kamins
kienę del priėmimo XII aps
kričio delegatų. Taipgi 
lingai dalyvavo vietinių 
gių-gų.

Kadangi pinigų ižde
vo, tai buvo nutarta parinkti 
aukų del V. Kapsuko fondo. 
Sekami aukotojų vardai: II. 
Blinketięnė $1; A. Zmitra, A. 
ir J. K. Navalinskai, A. Ma- 
trūkas, J. Klevinskas, R. Janu- 
šaitis ir A. Dūda po 50 centų; 
M. žvirblienė 28c; H. žukienė, | 
U. Kaminskienė, L. šimoliu- 
nas, J. Strolis, B. Zmitraitė, F.

I Andriulis, L. Tvarijonas, J. 
Gabužis,' K. Dzidulionis, E. 
Vitartienė, M. Bogarienė, I. 
Vėžis, E. Žemaitienė, V. Kapi- 
čauskienė, H. Vėžienė, H. Pa- 
giegalienė, E. Strolienė, J. Ka
minskienė, P. Mikalojūnas, K. 
Vaicekauskienė, V. Zmitraitė, 
R. Gabužiūtė ir J. D. Chamo 
po 25 centus; A. Kaminskas ir 
O. Girnienė po 20 centų; smul
kių $1.54; viso — $12.07.

Varde ALDLD 20 kp. XII 
apskričio tariu darbininkišką 
ačiū už aukas Lietuvos politi
niams kaliniams.

H. Žukienė.

Korespondentas “No. 4’’ 
j nors ir pamiegojo neblogai, ta- 
čiaus bemiegant jam sapnavo* 
si, kad jo mėnesis—liepa jau 
baigiasi, tai šokęs iš sapno, 
kuris kam priminė neatliktą 
darbą, ir nepradėtą užbaigt. 
Gi korespondentas “No.- 5” 
veikiausia nepradės, nes bai
giasi jo terminas ir paskui sa
kys, kad “užmiršau,“ o kodėl 
man korespondentų tvarkyto
jas nepranešė, neparagino. Na, 
korespondentas “No. 1“ irgi 
galės pasakyt, kad mūs tvar
kytojas draugas D. nepranešė. 
Ir pamaži šliaušim i pakalnę, 
iki iššliaušim iš listo ir nuo 
žemlapio.

Sutaupys 25 Centus
Žmogus, atėjęs pas barz

daskutį, atsisėdo kėdėn ir 
klausia:

“Meldžiu man pasakyti, 
kiek tamsta vokuoji už plau
kų kirpimą?”

Barzdaskutis sako: “Pen
kias dešimtis centų.” .

“O kiek už nuskutima?” 
—vėl klausia žmogus.

■“Už nuskutimą dvidešimt 
penki centai,” atsako barz
daskutis. ’ T

“Tai prašau man galvą 
nuskusti.”

Surinko F. P. Malkaitis.

Tri'ksas.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Iš Moderniško “Melagių Dė
dės” Pasakų

“Man sakė, jog Arizonoj 
yra tokių karštų vietų, jog 
tenykštis numirėlis, eida- • 
mas į pragarą, nešas su sa
vim patalus, idant pragare 
neužsišaldytų.”

. “O aš girdėjau, jog Sibi
re yra taip šaltų vietų, jog 
jeigu tenykštis žmogus, iš
gėręs kvortą pieno, išeina 
lauk tik ant kelių minučių, 
jo pilve pasidaro ameriko
niškas aiskrymas.”

SurinkoJ. šilingas^

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Ar Greit Džiova Žmogų 
Nukankina ?

kad vien tik plaučiai nusilpę. 
Aš negaliu suprasti: vieni gy
dytojai sako šiaip, o kiti ki
taip.Ir aš prašau atsakyti per 

“Laisvę”. Kaip daug laiko iš
eina žmogui, sergančiam plau
čių džiova, visiškai nusilpnėti ? 
Ir abelnai sakant, kaip ilgai jo 
gyvenimas jam galėtų tesėti? 
Mano draugas sergą džiova, ir 
gydytojai sako, kad jojo la
bai mažytis gabaliukas plau
čių tėra sveikas, ir sako, kad 
jojo dienos gali būti suskaity
tos. Bet, pažiūrėjus ant ligo
nio, visai nepanašu c jis links
mas, juokauja ir valgyt gerai 
valgo, tik labai sublogęs. Vie
tos gydytojas jį gydė netrum- 

„ . pa laiką, bet nesakė, kad jis 
jums turi džiovą. Paskui, jam nuė- 

linkė- jus į valdiškas kempes, g“ydy- 
jiftius už jūsų ištvermę ir pa- tojai surado, kad jis turi džio- 
siryžimą kovot prieš Lietuvos vą, o vietiniai gydytojai sakė, geraj jeį gydytojas pats tik

Užuojautos Rezoliucija Lietu
vos Politiniams Kaliniams

Mes, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos XII apskričio delegatai, 
laikyto j konferencijoj 
hamton, N. Y., varde 
šimtų narių siunčiam 
draugai, ko geriausius

Bing- 
dviejų

Atsakymas

Taip, Drauge, su gydytojais 
bėda, kad jie ligos dažnai ne
pasako ligoniui. Kartais taip 
ir išpuola, taip reikalauja me
dicinos etika, ypač jei ligonis 
jau gerokai ligos sunaikintas. 
Jeigu jam tiesmukai pasaky
tum, kad va tau jau visai blo
gai, tai jį ta žinia da labiau 
priplūktų, ir jis da greičiau 
numirtų. Bet padrąsinimas, 
viltinga nuotaika padeda ir 
sunkiam ligoniui ilgiau pasilai
kyti. Sakote, vietos gydytojas 
Jūsų draugą gerokai gydė ir 
nesakė, kad džiova, o tik kad 
plaučiai nusilpę, čia jau ne-

šitam autom'oblliuj Japonai įtaisė kalvę', kuri būs gabenama su armija laike ka
rti) prieš J StfVieių Sąjungą. Tokių motorizuotų kalvių5 Japonijos imperialistai 

turi daug.

‘rai žinojo, kad džiova, tai jis 
neteisingai darė, būk tai “gy
dydamas” džiovą, nors ligo
niui apie džiovą nie minėt ne
minėjo. Vis viena tai labai 
nesąžininga. Reikėjo ligoniui 
kuo greičiausiai pasakyt, kad 
jis kur nors greit išsikeltų, kur 
į sanatoriją, ar šiaip į laukus, 
į kalnus. Tuomet, kai ant grei
tųjų; greičiau būtų ligonis pa
sveikęs. Juk vaistų džiovai nė
ra.

Jūsų draugas linksmas, val
go gerai. Tai puiku. Ypač jei 
dą tebegyvena kur laukuose, 
ant tyro oro. Kaip ilgai džio
vininkas da galėtų gyventi, ta
tai tik ant vietos gydytojas, 
gerai ir dažnai apžiūrėdamas, 
maž-daug galėtų numatyti, ir' 
tai netikrai. Džiova turi viso
kių pasisukimų.- Kartais ir ge
rokai įsisirgęs, pasitaiso, o 
kartais prakiūra kokia krauja
gyslė, ir kraujaplūdis greit pa- 

Įdaro galą. Jei džiovininkas 
kraujavimų didelių neturi, tai 
jis daugiau turi galimybių pa
sveikti, nors ir netaip greit.

I
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SOAK THE RICH?

Leadership of Youth 
Stressed in Report

GOVERNMENT TO DESTROY 
OLD TEXTILES MACHINES

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

who shall be in the 
distribution of ye- 

of this bill stated! 
be administered end

AMERICAN YOUTH CONGRESS DRAWS 
UP BILL FOR REAL YOUTH RELIEF

SURVEY SHOWS WHO PRO 
F1TED MOST BY NRA

Along 
he attempted to steer the

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Party away from its loyalty to the 
Communist International. He and 
his followers, in the period of the 
relative and temporary stabilization 
of post-war capitalism, capitulated 
to the bourgeois ideology of the 
strength of capitalism and the im
possibility of revolutionary struggle.

During and after the Sixth World 
Congress of the Communist Interna
tional there developed a group un
der James P. Cannon that tried to 
swing the Party to the position of 
counter-revolutionary Trotskyism, de
nying the possibility of building so
cialism in one country, and deny
ing that capitalism hąd entered the 
Third period of its post-war decline. 
Their slanders of the Communist 
International and the leadership of 
the Communist Party of the Soviet 
Union, under the leadership of Com
rade Stalin, furnished ammunition 
for the anti-Soviet and intervention
ist plans of the capitalist world in 
trying to solve their contradictions 
at the expense of the Soviet Union. 
Their attempts to swing the Party 
from the course of Marxism-Lenin
ism to the counter-revolutionary po
sition of Trotskyism Idd to their ex
clusion from our ranks.. Since then 
aconsiderable numebr of honest work
ing class elements, who realized their 
Trotskyist errors and the path on

(Continued on page two)

In regards to 
control of the 
lief, section 4 
“this Act shall 
controlled and the minimum compen
sation and conditions of work shall 
be adjusted by the YouthHKrnpJpy- 
ment Commissions”. These»«wlmims-r 
trative bodies, set up under Tfils Act 
shall consist of at least one-third of 
elected representative^ of youth or
ganizations, one-third from organiz
ed labor and the rest from local ser
vice, educational or consumers’ or
ganizations.

At every new stage in the post
war decay of capitalism there arose 
in the Communist Party, a$ well as 
in other Parties of the world, oppor
tunist elements that, yielding to the 
pressure of the bourgeoisie upon the 
proletariat, sought to evade the 
struggle. The purging of the Party 
elements that, tried to carry in
to our ranks the ideology of a hos
tile class has been imperative on a 
number of occasions.

In 1922 it was Salutsky (now J. 
B. S. Hardman), one of the bureau
crats of the Amalgamated Clothing 
Workers, who wanted to make the 
Party an appendage to the Hillman 
and AFL machines and who refus
ed to carry out Party policy in a 
labor conference at Cleveland, ,who 
had to be expelled from the Party. 
Since that time he has gone over 
completely into the camp of the 
enemy as a social-fascist.

Ludwig Lore, from 1922 to jthe 
time of his expulsion in 1925 was ac
tively trying to force the Party to
ward an ..opportunist Social-Democra
tic course. He refused to carry out 
the correct policy of submitting the 
German paper of which he was edi
tor, the - “Volksxeitung”, to Party 
control, striving to keep it as an or
gan carrying out his opportunist line 
in opposition to the Party, 
with this

The latest scheme of the. textile 
capitalists in their campaign of plan
ned destruction of the means of pro
duction is embodied in the program 
of the new Committee for Economic 
Recovery. This committee has pro
posed to the Cabinet Committee on 
Textiles (another Roosevelt investi
gating body) that a huge corporation 
be set up.

This corporation, among other 
things, would buy and destroy what 
it calls “obsolete” machinery. ■ This 
means machinery that can still be 
expected to turn out useable yarns 
and fabrics which workers need to 
coyer their backs. But operation of 
these machines ,under capitalism, is 
likely to cause “considerable disrup
tion.” That is, it causes “over-pro
duction” and tends to “weaken the 
market”, cut prices and reduce prof
its of the exploiters.

The Roosevelt- government is be
ing asked, through the Reconstruc
tion Finance Corporation, to finance 
this corporation to destroy machin
ery. •

Robert H. Jackson, counsel for 
the Internal Revenue Burtau, is 
shown as he presented data for a 
graduated corporation income tax 
to the Senate finance committee 
in Washington. Evidently, he 
would soak the rich.

At a special meeting, the National Council of the Ameri
can Youth Congress drew up a bill1 which provides a genuine 
program of work relief, student aid and vocational training 
for needy American youth. This bill, known as the “Ameri
can Youth Act”, opposes the miserable allowances made by 
the National Youth Administration in the cases of unemployed 
youth. When the final wording of this bill is completed, a 
nation-wide campaign will get into action to rally the youth, 
behind the bill and introduce in Congress.

The scales of wages on all projects shall be the same as 
the prevailing union rates, but will not be less than 15 dollars 
a week plus 3 dollars for each dependent.

Projects undertaken must 
be of real use to the communi
ty, with no interference from 
military or private industry
aiding nature.

Funds are to be appropria
ted both from the Treasury 
and from taxes on inheritance 
gifts and from individuals or cor
porations making $5,000 a year' or 
over. Students attending college will, 
receive a minimum work relief wage 
of $25 a month at prevailing scales, 
while the school childrenget 
direct relief of 
month.

THE PARTY STRUGGLE AGAINST 
OPPORTUNISM

Research and planning division of 
the NRA, which released the devas
tating material on the conditions of 
the workers in the automobile indus
try, recently reported confidentially 
on another subject of great interest.. 
The following are some of the offi
cial admissions that show clearly 
what class has benefited from both 
the “Old Deal” and the “New Deal”.

“Profits, though still less than one- 
half of their level in 1926, have 
shown a greater recovery in 1934 
over 1933 than have payrolls.”

“From 1925 to 1929 labor income 
rose 20% while dividends and inter
est rose 65%. But what had gone 
up highest did not come down first 
nor most. In fact, labor income be
gan its precipitate decline in 1929 
and in 1933 reached a level 65% of 
that in the years 1923 to 1925 . Di
vidends and interest* did not begin to 
go down until 1930, and in 1931 
reached a level still 93% of that 10 
years previous:

Then the report points out what 
anyone familial’ with the workings 
of capitalism could have forcast. It 
declares that “capital is separated 
from bearing a proportionate share 
of the risks of business fluctuations, 
for while laborers participated fully 
in the decline in national income, 
those receiving dividends and inter
est found their incomes not only in
creasing faster than national income 
during the boom, but declining less 
than national income during the de
pression”.

“Corporate financial policy 
succeeded rather admirably in 
ing that which it was designed to 
accomplish, namely, maintaining di
vidends and interest payments....The 
play of economic forces (under ca
pitalism—Ed.) is not permitted to 
cut the wages of capital as easily 
as it cuts the wages of labor.”

DUSSELDORF—The regional lead- 
of the Lower-Rhine Labor Front, 
Bangert, addressed an appeal to the 
Labor Front stating that member
ship of a Catholic Workers’ organi
zation is incompatible with mem
bership of the Labor Front.

Anyone who is still a member of 
a religious society will be expelled 
from the Labor Front.
Catholic Clergyman Sent to Prison

COLOGNE—The Assizes at Cob- 
lence have sentenced a Catholic priest 
to six months imprisonment for 
“abuse of the pulpit”, in his ser
mon the priest had “thrown con- 
tempt on the institutions of the’state 
in a manner dangerous to peace.”

Amidst thunderous applause I 
O. Kuusinen of the Executive 
Committee of the Communist 
International, took the floor 
as the last speaker at the Se-1 
venth Congress of the Com- | 
munist International.

Kuusinen stated that the 
creation of a strong mass 
youth movement was of de
cisive importance in the fight 
against fascism and the war 
danger. He stressed the fact 
that the bourgeoisie was unable to 
give bread to the greater part of 
youth but needs them for war pur
poses and herds them into barracks.

“The young generation” said 
Kuusinen, “is the most oppressed 
stratum among the people. This of
fers especially broad opportunities 
for developing a real People’s Youth 
Front. The question is now to use 
these possibilities because good res
olutions are not enough. Sectarian
ism is often covered by good Bol
shevik resolutions.

“The experiences in France show 
that where comrades boldly take 
up the challenge of the fascists who 
always speak of a front of the 
young generation, we have good re
sults. The French fascists lost all 
desire to say anything more about 
a People’s Front of the young gen
eration.

Cites Example in United States
The American comrades achieved 

great success recently by reason of 
the fact that they cast aside sec
tarian misgivings about participat 
ing in a Youth Congress initiated 
by a fascist group and by their ac
tion at this Congress won the con
fidence of masses of youth. They 
have learned much from the masses 
of non-Communist, above all the 
popular, fresh, expressive language 
of' youth. They have converted 
some of them into centers of prole
tarian influence. All this is possible 
in other countries.”

Kuusinen stated that a similiar 
path had been adopted by the Eng
lish comrades, altough belatedly. 
In many countries, he stated, the 
Young Communist Leagues place 
too many demands on new mem
bers. A great flunctuation in mem
bership is nothing else than criti
cism by sympathizing masses of sec
tarianism, he asserted.

Unity With Socialist Youth
“The Socialist and Communist 

Youth organizations together could
(Continued on page four)
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Death of Sam Bnxlkin 
Unlike Will Rogers’

— By Frank Witkus —•
Comrade Sam Brodkin is dead; 

He died an accidental death, although 
not a spectacular one like Will Rog
ers—he was killed while fixing a 
flat tire.

He and his parked car were run in
to on a dark road neaę Chatham. Sam 
was not vacationing like Will, still 
he enjoyed his trip—he was organ
izing cadres for the Daily Worker 
financial drive. He- now lies in an 
inexpensive, simple pine-box coffin 
resembling a mummy’s case. .

The sharp features of his face 
are accentuated 
lips, in spite of 
in a determined 
Brodkin is not 
nation does not 
as, according to 
per headlines, it does Will’s, 
are crowds milling about the doors 
of the C. P. headquarters on -the 
Boulevard anxious to get a glimpse 
of Sam, as they undoubtedly will be 
when Will’s body reaches the States. 
Only comrades, singly and in pairs, 
quietly pay their last tribute to a 
fighter stolen from their ranks.

Hung on the wall where Comrade 
Sam’s lifeless body lies, in black and 
white letters, is the force that kept 
Sam and will keep others going: 
“Workers, Join in the Struggle 
Against Imperialist War!”

Will Rogers died a spectacular 
'death and made the headlines. The 
entire nation mourns his loss; makes 
fuss and funfare over him. Not so 

• with Sam .Brodkin; ,he wanted none 
.of it; saw no need for it.

But Will, poor will, shall be for
gotten, despite all the inflated grief, 
inside a year. But Sam, our Sam, 
will continue living in the hearts 
ajpd deeds Of the black, white,'young 
an'd Old comrades he leaves behind! 
He can never beforgotten! Because 
What he has helped to sow will 
withstand drought and fire to1 bloom 
into a flower called Soviet America, 
to remain in the memory of him. and 
other working class leaders who 
fought and worked towards this end.

by death; and his 
death, are still set 
line. Comrade Sam 
Will Rogers. The 
mourn his passing 
the solemn newspa- 

Nor

'GOINGS ON IN 
WORD,CONN

DON’T FORGET AIDO’S 
SOCIAL TOMORROW

Greetings and such from Hartford, 
dear readers! May I • blame the ■ hot 
weather for my failure to write 
more frequently, (you may not—Ed.) 
or must !I be: a man (?) and take 
my punishment accordingly? Well, 
anyhow, these warm, sultry days 

’ have made yours rtruly considerably 
lazy.

Let’s start right in, then, with 
some good news. I’m certain all of 
you who are acquainted with our di
rector, Biruta Ramoška, will be plea
santly surprised when you hear that 
she is well on her way to becom
ing a radio star. We heard her 
sing for the first time over the air 
on Monday, August 12, and the re
sponse of the radio audience was not 
at all a small one. So, all you radio 
fans, tune in on WNBC, New Bri
tain, each Monday at 1:15 P. M. 
and get an earful of our own com
rade’s songs.
We’re still wondering:

How Donnie is epjoying herself 
in New York, and whether she has 
forgotten all of us back here in 
Hartford ?

Where Agnes was last Wednesday 
night? Confess, now, Aggie, and we 
want the truth.

How soon Eddie will condescend 
to let us hear his voice also over 
the radio. Is it modesty, Eddie, or 
just shyness ? ? ?

The chorus is holding this social, 
for* the* benefit. of • raising some mo
ney to help cover the expense for 
the bus trip to Laisves Picnic in 
Wesville, N. J. on September 1, 1935.

There will be loads of tempting 
^sandwiches and plenty of cooling 

I drinks including fruit punch (with a 
kick to it) and ice cold beer on 
draught. We’re having crisp pota- 
toe chips also, to go with the beer. 
There will also be an excellent dance 
orchestra, and a good program too.

Come down and support the Aido 
Chorus which always supports all 
our organizations. Don’t forget to
morrow night, August 24th,—dancing 
commences at seven—donation is on
ly 10 cents.

Against Opportunism

H. K. —

nie, that makes you Irresistable.
D’ja ever notice the cute grin 

on Vatsie Sadauskas? And his 
traordinarily white teeth?

The best money collector in 
outfit is “Toots” 
coax a donation 
waddo, himself, 
a Spare Safety 
Gandhi League”,
a raffle ticket, first prize 
zen brass-plated baby spoons.

ex-

our 
Kelley. She could 
Out of Mr. Tight- 
for the 
Pin for 
and then

“Provide 
Mahatma 
sell them 
half do-

Since so few members of the cho
ruses were present August. 11th at 
■Waterbury, and since the <choruses 
could not “show their stuff” indi
vidually, Dainų Diena will be held 
on October 6. Let’s hope 'the 'rain 
(or snow?) will not intervene again.

So long, dear’ readers, be seein’ 
you again soon.

Art Norkus, at our last meeting, 
in attempting to reduce the num
ber of nominees in a committee 
asked if anyone wanted to “recline.”

Giddy-Goings-On-The iniation Fri
day night -was some stuff! Her
man and Saul almost caused a riot 
when they insisted on dolling up and 
going outside to pass out their per
sonal greeting cards (printed on the 
smoothest, finest paper made).

THIS ‘N THAT FROM 
PITTSBURGH, PA

New Machine—Tractor 
Stations in U.S.S. R.

During the first half of 1935 five 
•hundred and fifty-six new machine, 
and tractor stations were organized; 
for the collective farms of the Soviet] 
Union.

These stations are technically 
thoroughly equipped, and possess 13,- 
366 tractors, including a'large num
ber of powerful caterpillar tractors, 
further 12,236 tractor* ploughs, 1380 
combines, and a large number of 

other agricultural machinery.

Doggone, I thought I got a soft 
job when T got elected for this re
porting business, but everybody 
keeps asking when 'I’m gonna write, 
so I’ll have >to .put something jn, 
Here goes:

i Helen Miceikas pulled a prize one 
at our last meeting. When the 
chairman announced the next point, 
on the agenda as “Good and Wel
fare of the Club”, Helen pipped up, 
“Oh, do we get welfare?” (Arid 
they hang pictures!)

A certain yo.ung lady (mention
ing no names), confided to me that 
she thinks Connie is the answer to 
a maiden’s prayer, why girls < leave 
home, -etc.

I guess it’s that swell tan, Con-

(Continued from page one) 
which it was leading them, have 
been readmitted to the Party. To
day there are a few working, class 
elements in the ranks of the Trot
skyites; but they have attracted to 
their support a number of intellec
tual and adventurist elements who 
have blossomed forth as distorters 
and perverters. of Marx. They play 
a particularly vicious role today in 
striving to disrupt working class ac
tion in defense of the Soviet Union - 
and to cripple the fight in defense 
of the German masses, the fascist 
terror, by the vilest slanders of the 
leadership of the Communist Party 
of Germany, which alone has con
ducted a consistent and heroic fight 
against Hitler, 
carry out an 
against these 
elements.

, Įt is necessary to 
uncompromising fight 

counter-revolutionary

than one year after

Wonder why they call Art Nusser 
“Flash” ?

Ask Al Kairys - why he .wouldn’t 
dance at the; picnic Sunday.

Speaking of the picnic, Saul must 
■have gotten sort of tired dancing 
all of a 'sudden. -When a certain 

•brunette named Mary appeared, he 
jseemed quite twilling, in fact quite, 
eager, to try some benchwarming. ■

Quite a few remarks were made, 
on L 
dance together. Somebody suggested 
they try adagio < dancing, 
there’s an idea, boys.

It was less
the expulsion of the Cannon-Trotsky- 

.ites that the Lovestone-Brandlerite 
factionalist elements began an as
sault upon the Party and the Com
munist International. They develdp
ed a theory of the unexampled might 
of American imperialism, and held1 
that the United States was an ex
ception to the rest of the capitalist 
world. Hypnotized by the relative 
stabilization of capitalism, then ra
pidly approaching its worst crisis, 
they saw in.the United States what 
they regarded as only the continued1 
strengthening, the “new golden era” 
of capitalism. In the Soviet'Union, 
just entering the Five Year Plan 
of Socialism construction they saw 
only insurmountable difficulties and 
thus came to the support of the 
Right opportunist element in the 
Communist Party of the Soviet 
Union, as well as of the Brandlerite 
renegades in Germany. They came 
to the aid1 of the Social Democracy 
by denying that the leadership of 
the Second International. and of its 
various sections was social-fascist 
—objectively aiding the bourgeoisie 
to introduce fascism.

Through mechanical methods the 
'Lovestone clique turned the Sixth 
Convention of the Communist Party 
of the United States (March, 1929) 
into a forum for attacks on the fun-uite d lew weic inauc, ( .

how well Herman and Connie ' į>me"tal Ma™t Leninist line-of 
I I1 the Communist International. For 

Now Pers*sting in their anti-revolutionary

Stil Ispeaking of the picine, aren’t, 
the Three Smoothies really smooth?, 
Wonder why all musicians are so 
goofy ? (

Somebody certainly had a good 
(Continued on page 4)

policy and their repeated defiance of 
the Communist 
were expelled. 
Trotzkyites the f

YOU’RE IN T HE ARMY NOW

There Are Others
‘'But I corildn’t give you enough 

work to' keep you occupied.”
Missus, you’d1; be surpMsed .wot a : 

little it takes to keep me occupied.”

International they 
Like the Cannon- 
Lovestone-^Brandler- 

ites objectively aided the Anti-Sov.
plots of the imperialist intervention
ists by trying to weaken the working 
class in its defense of the Soviet 
Union. Among the small number 
that followed them out of the'Par
ty, most of the working class ėle- 
ments have seen the direction in 
which they were traveling, have ad
mitted their errors, repudiated their 
actions in support of Lovestone and 
have been readmitted to the ranks 
of the Party.

The lovestone renegades have 
sought to ally themselves with all 
sorts of social-fascists and left so
cial-fascists, making, alliances with 
the Musteites against the- Commu
nists in strikes. Their 'followers in 
the needle1 trades in New York align 
themselves with the worst reaction
aries in actively betraying workers 
fighting against the sweat shop and 
aid in supporting the Roosevelt pro
gram.

In all these conflicts with hostile 
anti-Party elements the Communist 
Party of the United States has had 
the assistance and guidance of the 
World Party—the Communist Inter
national.

These members of the U. S. Military Academy at West . Point got their first taste of army life 
When they took a long hike near Round Pond, N. Y. Army life means more than talking walks fn 
the woods ,these soldiers will soon find out. ' . t
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Ne Wine 'to iHls Cart By Meridel Le Sueur SETE NCE
----- By X-Ray------

STUM CORNER
Stella jiggled the phone, the con- nis court, everything all made by 

nections in these rural telephones Arnold. Oh, Stella has made a good 
were always difficult. “^7 
weren’t they in town when some- ; 
thing important was happening, and 
no papers until tomarrow morning. 
Such a hot day too...“Hello...Hėllo...
I want to get Minneapolis... yes, yes 
the stock exchange. What is the 
matter—Arnold Gregory—the stock 
exchange.”

Stella looked at Henrietta, the 
housekeeper, who stood in the door. 
The two women looked, at each other 
while Stella listened at the phone. 
Henrietta seemed to be listening too. 
“I was wondering how the strike 
is going”, Henrietta said. The two 
women looked at each other. “That’s 
what I am trying to do, get my hus
band,” Stella said. Henrietta looked 
at her. She thinks I don’t know 
anything about strikes, Stella 
thought, my father was in many 
strikes. Both women looked out the 
window down the hill to the lake. 
It was cuch a hot day, the hills 
stood still in the heavy tawny sun
light. The com was ripening in the 
garden, the long silky leaves shining 
quite still like green swords in the 
sun. Stella watched the tiny fisher- ] 
men on the lake and listened to j 
the small sounds in the black space į 
of the phone. From where she was ■ 
sitting at the phone she could look , aL x,e ^gns of the zodiac 
straight from their glassed room 
down both sides of the hill, on one 
side sat the fishermen, on the other 
side, beyond the tennis courts She 
could see the Sicilian wine cart Ar
nold’s father had brought back 1 from 
Italy. All morning she had looked 
from time to time, at the fishermen 
sitting quite still on . the glassy lake 
and not once had they .pulled up a 
fish. They looked burned to; a char 
with their. black poles out over the 

.shimmering water. She watced, but 
no, , they never once pulled in a fish, j 
Weren’t there any fish in that lake į 
but surely Arnold would have fish 
in his lake... it wasn’t possible. 
“Henrietta, >I wonder if there are 
any fish in the lake?” she said, hold

ring down ‘the receiver; “111 ’ have' to 
call again, why is there no answer?” 
The silence was thick with heat; 
sit seemed as If something were 
about to spring out of it right be
hind your shoulders, as if someone 
were spying in the still heat.

ifl hope they catch something,”’ 
Henrietta, said. Stella looked at the 
fishermen. “I know that they are 
pretty hard up, they’re probably1 
fishing for their supper.”

Stella’s heart gave a start. For, 
some reason it had not occurred to 

‘her that they were not playing a 
game, fishing for* sport. “Hello, 
hello,” she said, “.Yes yes, yes that’s j 
my connection. Hello...hello...” she 
strained every nerve to hear, the 

• voice came muffled, 'from far, far 
away. “Arnold... Arnold...” a she cried, 
“Hello, yes this is Stella. Listen I 
want to know something. »I want to 
find oiit about the strike... yes... 
the strike.” He mumbled something 
she couldn’t hear, then repeated it, 
“Yes, Oh yes this evening. I know 
but I want to know now. What, 
what?” she shook the phone in ex
asperation, “I can’t -hear a word,” 
she shouted, “Whaat? I know I’m 
shouting but I want to hear. What? 
Yes...Hello...Hello... He’s gone.” A 
terrific rage swept through her, why 
had he hung'up like that? Why 
had he mumbled. She felt like 
screaming, like tearing the handsome 
room apart. “Get whatever you 
(want (for supper Henrietta, I don’t 
-care what it is, and ’I don’t want 
to‘take the baby out this afternoon. 
I don’t care what it is, and‘I don’t 
want to see anybody. If anybody 
calls I’m not here. JI’m not here 
at; all.”

When (Henrietta 'left she stood in 
the room like an imbecile she stared 
at the bowl of Chinese waterlilies, 

ent tjie . windows down 
> lawn, the lake, the ten*

i e ■ w;--1;c

Bacteria. Helps Make Better Clay
It has been by Dudley P. Glick 

of the Colorado ‘State 'College that 
the presence of bacteria in Clays'im-- 
proves them for use in pottery 
making.

Pottery workers have long held 
the theory that bacteria caused an' 
improvement in the strength and 
workability of clays that had been 
aged before being molded into wares. 
Mr. Glick’s researches were directed 
at determining the validity of the 
theory.

He divided freshly prepared clays 
into two series. The samples in one. 
series were sterilized and all of 
them were then incubated at tem
peratures favorable for the growth 
of bacteria. He discovered that the. 
quality of the unsterilized clays im
proved as much in one week as the 
sterile ones did in two months.

Bacteria, activity was greatest in 
clay having an organic matter con
tent from five to six per cent. Mr. 
Glick stated that the other influences 
were at work, but their effect is

Why, why marriage, an excellent marriage, 
what a break for a girl like that, 
a Yale man, plenty of money. It 
was a break to marry money...still 
these fishermen did not catch a 
thing. Arnold had made the lake 
and had fish in it but perhaps'they 
were all gone, yes they must bd, 
she had not seen them draw in a 
single fish. 1

Yes, she had everything she want
ed, the heir to the Gregory millions 
lay upstairs, about to have his din
ner but she didn’t want to see him 
today. You went along for days, 
did things, had fun, then suddenly 
you collapsed. You could not move 
an eyelash; everything was meaning
less and you thought way back six • 
months before^ and you wondered i 
what you had been doing all that 
time and you could think of a dress 
you had gotten, something good to 
eat, some conversations like a dream į 
and for the rest, gone, gone without 
a trace.

She had to get out of the house, 
so šhe went down towards the old slight when compared to the activity 
wine cart which she loved. Every 1 of the bacteria, 
little man so gayly painted on it 
reminded her of her own father. The 
great colored wheels were bright

I in the .sun. She climbed up and' palluting streams and the adjacent : 
> šiems nf t.hp 7.ndinr» country side with their waste pro-<j

Į ducts. One of the major resour- j

Pollution for Profits
For years sttel plants have been

painted in the center, and every-| 
where were the faces of men like 

Į her father’s—ancient, long, forgotten 
workmen .picking .grapes, carving, 
hammering, carrying faggots, and 
women nursing babies, cooking, bend
ing, lifting. A gaiety seemed all 
around the . car, you could feel the 
surge and1 push of many men and 
an . active abundant life of bustle j t0 convert this steel mill waste into, 
still .around the cart. Why ;had1 
Arnold’s father brought it back from 
Sicily, had it meant something to 
him ? Or was it only a. curious, pos
session. When she was lonely for 
the raucous, hand to mouth, terrible 
and yet abundant life of her . parents 
she -.went down to the wine . cart.- 
All the curious little painted men,' 
the wide mouths, the workman’s , 
body, like her father’s. The body of 
a workman was the same every
where,, the cart-was. covered with the 
tiny bright figures in every pos-; 
ture and attitude, striking an anvil 
to shoe a horse, -gathering, tread-, 
ing the grapes,—■-the šame sensitive 
body .moulded close to its labor, a 
worn tool.

She sat up bolt in the bright sun. 
Why had Arnold’s body been dis
tasteful to her, his white hands, his; 
white narrow chest, self conscious, 
without use. Making money never 
made use of man’s : body, the Smell 
of it got on him. Perhaps a 'woman 

I never really could love the body of. 
:a money making man...could it be 
true ? She put her hand .down on 
the burning wood of the wine cart 
and eried. The sun lay warm on 
her hair, Ahflbulders, in-the pit of her 
back. She did not know when she 
stopped crying but she lay still in 
the bottom 
Warm sun 
There was 
stood quite still. The sunlight-mov
ed-over her hair, her body. ’Every
thing but the sun seemed to-stand j 
quite still. In the spring when they 
had.come out from the city there 
had been larks everywhere making 
the 
ing the sound that came up out of 
the misty spring like bubbles break
ing over them but since the 'heat, 
and no rain there‘hadn’t been a bird 
sound. There was not a I bird how..., 
still, as a mouse.

There seemed to be a presence

ces of this.pollution was the “pick
ling” solution used in steel mills. 
Now it seems that some of this 
waste will no longer be discharged 1 
into streams where it virtually des-' 
troys all form of life. As is usual 
in such cases the cause is not hu-( 
manitarian one—it is now profitable

Why do Communists fight against 
imperialist wars when it is from 
such wars that, revolutions come ?

The Communists fight against Im
perialist war, because workers have 
nothing at .all to gain from wars 
fought in the interests of the capi
talist class. It is not necessary for 
millions to die, before a revolution
ary struggle to overthrow capitalism 
can be carried out.

By fighting and exposing the war 
aims of the capitalists now; by Show
ing and convincing the workers that 
the way to defeat capitalism and 
its war program is to struggle 
against war and fascism now, it is 
possible to rally and organize the 
masses for the overthrow of capi
talism, before it plunges the na
tion into war.

Besides revolutions are not inevi
table by-products of imperialist wars. 
To be able to turn an imperialist 
war into a revolutionary civil war, 
it is necessary to carry on anti-war 
work before the actual outbreak of 
war. If this work is carried out 
properly, then it is possible to lay 
the basis for a revolutionary civil 
war, in the event that the masses are 
not sufficiently roused and organiz
ed to do away with capitalism be
fore the beginning of hostilities.

.Without a constant struggle 
against imperialist war there can be 
no successful proletarian revolution.

BALTUWORELETSUSINON 
A FEW THINGS

usdful products. * e .<
The Titąnium Pigment Company 

of Saint Louis has been treating 
waste ferrous sulphate with success 
and profits. A process has been 
developed which i turns [ferrous sul
phate into sulphuric acid arid a resi
due Cinder of iron oxide is used for 
many purposes, including cheap red 
paints.

By using the new process many 
plants. will be able to make part of 
their sulphuric acid, -which hitherto 

Shad been purchased in large quanti
ties by thousands of manufacturers; 
Other forms of industrial pollution 
will have to wait for šimiliar profit
able production Of by-products, be
fore the owners of factories will lift 
a finger to do away With the evil.

A New Germ Streptococcus
A new member df the dangerous 

■ germ family—-the streptococci, has 
been found in the throats of per
sons suffering from rheumatic in-į 
Section and a certain type of kidney, 
disease. Drs. P. H. Long and E. A. 
Bliss of the John Hopkins /Medical 
School report that the new strep
tococci are much smaller than the 
other members of their family. But 
the frequency with which they are 
found in the throats of victims of 
the diseases mentioned above in
dicates ■ that they may I be as * harmful 
as their larger relatives. ‘It had 
been thought that the larger strep- 

! tococci v^ere the causes of rhėu- 
I matic infection, this particular kind 
of kidney trougle and various other 
diseases.

The Hopkins investigators found 
in two instances that the sole cause 
of pus infections was the smaller 
streptococci. They -were ‘found in 

‘ the throats ■ of four^fifths of a group 
of patients suffering from a par-t 
ticular. kind of kidney disease, And 
in the ,throats > of half the patients 

. having rheumatic infection. They
creeping on the town. She_ thought ,,we, rarely found )n the . throats ot 
if she sat up and'looked .she would | Mient8 S1f,disėa 
see some colossal force without face ; inf U In people who are 
slowly rise up the lawn, pluck •the . ----- • r .. .
house like a vile weed and crush it'];' 
and leave the bald pate of the hill 
with < the trees silently growing. She 

(Continued on page four) ,

of the wine cart and the 
seemed to drown her. 

not a sound, everything

air seem like water for carry-

misty spring like bubbles break-

The orily thing some of us can.get 
on our radios is dust.

Bald-headed men have less hair 
to comb but more face to wash.

Most farmers are gentlemen—the 
only ‘thing they Can raise is their 
hats.

'Most blondes are suicide blondes—< 
dyed by their own hands.

Matrimony is not a word but a 
sentence.

Some cause happiness wherever 
they go; others whenever they go;

Bridge players learn to take it 
on the Shins.

If we all knew where we were'to 
die, we would never go near the 
place .

'Many young fellows these days 
look like accidents going some plac
es to happen.

He who laughs—‘-lasts.
Some people are impressionable 

as a new 'sheet of carbon paper.
Crowds coming from the subways, 

ooze out just like toothpaste.
— The Big Red —

USEFUL HINTS
If the kitchen range is wiped care

fully with newspaper, after cooking 
greasy food, it can be kept bright 
with little difficulty. /

To remove a scorch stain, place' 
the scorched article in the sun. If 
the stain. is deep, rub chlorine water 
into the spot with a linen cloth. •

Buy the cheapest grade of cotton 
thread for basting, and have dark 
and light cblors so that light thread 
may be used , on dark fabric and the 
other way around.

•If, you are cutting onions for sea-/ 
sonihg, try this method, and the 
juice will not get in your eyes: Wet 
a cloth and lay it on1 the table,‘then 

•place onion on Cloth and cut with, 
shprp knife.

well ‘the .'number of the small aterp- 
toeooci is.only.from one-third to 
brie-half of the big germs. But in 
.persons suffering [from ‘the 'diseases 
that have beep, mentioned, the mip-

ute organisms greatly outnumber 
the larger streptococci, lltris thought 
by ‘Drs. Long and : Bliss that their 

‘findings »may have considerable im
portance in determining the causes 
of the kidney disease and the rheu-



Page Four -LAISVE” Friday, August 23, 1935

How The Mind Helps 
Build Muscle

The Road These Times Must Take
— BY C. DAY LEWIS —

Leadership of Youth 
Stressed in Report

By The Naturalist

No Wine In His Cart
(Continued from page three)

the pres

For Broadest United Front

Arnold

FAT ELIMINATION
worry

Guess Again
was- visiting an'

the

guess where Center Strate
spat

Unknown Quantity
Uncle

LENGTHENING OF LEGS

down

the Com-
take all

is due 
people

Mark him. He is only what we are, mortal. Yet from the night 
Of history, where we lie dreaming still, he is wide awake: 
Weak, liable to ill luck —yet rock where we are slight 
Eddies, and amid us islands the spring tide beginning to made. 
Mark him, workers, and all who wish the world aright— 
He is what; your sons will be, the road these times must takę.

ishing. Avoid highly-spiced and rich 
food, strong .condiments, strong tea' 
or coffee, and alcohol. You should 
not study right up to the time of 
retiring, nor read too exciting li
terature.

once she had 
stairs looking 
door at a tea, 
again and let

youth 
for the first time, 
pedėstrian to learn 
destination.

Yes, why do we all, seeing a communist,-feel small? That small 
Catspaw ruffles our calm—how comes it? The touch of storm 
Brewing, ‘shivers the torches even in this vault ? And the shame 
Unsettles a high esteem ? Here it is. There fall 
From him shadows of what he is building bold and tall—~ 
For his sun has barely mastered the misted horizon—they seen. 
Indeed he casts a shadow, as among the dead will some 
Living one. It is the future walking to meet us all.

lake. An awful
She

“Look at those fishermen 
there?” he said. <

(Continued from page two) 
time at the picine. In fact, their 
exuberant spirits carried them into 
the ditch on the way home. But 
never let it be said that Lithuanians 
are not chivalrous. In a wild burst 
of willingness to help, all of the men 
tumbled out of the truck, and mill
ed around while good old Sollly 
tied a rope to a car, and with a 
Yo Heave Ho, the truck pulled the 
whole works out of the ditch.

A smart 
other city 
stopped a 
way to his

“Say, Pat, can you tell me the way 
to Center Street?”

“An how did yez know me name 
wor Pat?”

“I guessed.”
“Ye’re good at guessin’ sor?”
“Fine1
“Thin

“Haven’t I been looking at 
all afternoon?” he moved 
and looked annoyed at her.

muscle and contract 
resistance, repeat with 
hand, then with both

(Continued from page one) 
represent a leading force in the 
mass development of youth in the 
fight against fascism,” he said. 
Dimitroff therefore called for the 
formation of an anti-fascist asso
ciation of Communist and Socialist 
youth leagues. This does not ex
clude the organizational unity of 
Socialist and Communist youth in 
various countries. *

j Arnold’s young shrubs and trees to 
j be wilting. The house had been 
a wedding present so the ancient 
trees stood outside the sharp cut 
trimness of the paths and hills, 
and beyond the brush and the strong 
upmounding hills with their soft 
fur like on animals. She felt as 
if spying on them. She always felt 
that Arnold’s shrubs and things 
belonged to the social world and 
not to the natural one anyway. She 
tried to see into the trees to see 
if she might spy a bird waiting for 
rain but she could only see the heat 
far inwards permeating the tree so 
its seemed to swim in the danc
ing air.

Henpeck: “You boys of to
day want to make too much money. 
Do you know what I was getting 
when I married your aunt?”

Nephew: “No, and I’ll bet you 
didn’t either.”

them 
away

“A most criminal 
prepared through a 
lutionary attack on 
Soviet Fatherland,”

She felt so curiously as if she 
were spying as if some little peek
hole opened up and she would see 
into something, like 
sat on the back 
through the butler’s 
now she lay down 
herself spy on Arnold and she saw 
his fine surface but what was in 
him? She had a great excitement 
as if about to draw something out. 
You could go on living with Ar
nold for a thousand years,- pleasant
ly, even gaily and you would never 
know anything about him, you would 
never have a quarrel, you would 
never grow into something different, 
even into a beast. It was as if he 
were manufactured like his silly 
little estate. She felt excited as if 
she had discovered something. Thę 
perfect husband, she thought, he is 
the perfect husband and no hus
band at all. In the heavy summer 
stillness it was as if her mind did 
had shouted this. and she waited 
to be shot for treason but the 
world did not shift nor move, the 
furry hills, tawny, curved, ached 
towards the sun.

had 
see

SLEEPLESS NIGHTS
—Although employed on a job that 
demands a fair amount of physical 
effort, and apart from this,* I de
vote thirty minutes every day to ex-, 
ercise, at night I find the greatest, appearance, 
difficulty to sleep, waking in the, for 
early hours of the morning and un 
able to regain sleep.—“Worried” 
Worcester, Mass.

It is possible that hunger keeps1 head, bend down to touch the toes, 
you awake in the early hours. Try , keeping the head in line with the 
taking a biscuit and warmn milk be-1 arms and knees straight. Stand 
fore going to bed. Before trying to Į erect with the hands linked above 
go to sleep try relaxation. Lie on j the head, let the body fall sharply 
the bed imagine you are falling: forward from the waist, keeping the 
through it, lift each arm in turn and 
let it fall by its own weight com
pletely ralaxed. Let the legs re
lax also, and the head and neck; in 
time you will be able to relax all 
your muscles'at will.

A short walk before retiring is 
often helpful. Your last meal should 
be taken about two hours before re
tiring, and should be light an^ pour-

I would very much like to in- 
crease—the length of my legs so as 
to give-^ny figure a more balanced 

Thank you in advance 
your advice.—“Kit(y”„ B’klyn, 

To increase the length of the legs 
practice the following exercises: 
Stand erect, arms extended above the

knees braced. Stand erect, hands 
on hips, swing each leg in • turn 
backwards and forwards to the full
est extent several times. Lie on 
the floor, arms extended above the 
head, sit up without lifting the heels^ 
and in one movement bend forward 
to touch toes ,keeping the knees 
straight and carry them up till , the 
toes touch the floor above the head.

She stood up as if drunk, in the 
wine cart, and recalling some ga- 
minry of her childhood, she 
at the ouse.

Arnold came home at six. 
didn’t look as if the heat 
touched him. She seemed to 
him too clearly, as if she had ne
ver -seen him before. He kissed i 
her and She drew back but he didn’t 
notice. He smiled at her. He car
ried himself very tall as if he was 
always being' what he thought a 
man ought- to be, a Yale type per
haps. “Listen, Arnold, for heaven’s 
sake not so close, it’s so hot and 
Pm all in, there hasn’t been a breath 
of air,”

Quite an amount of fat has ac
cumulated on my chest. I would like 
to know of some exercises that will 
reduce this.—E. R., Cleveland

You should practice the following 
exercises to reduce your chest. Stand 
erect with the hands in front of the 
chest palms down, force the should
ers back three times in quick suc
cession, then fling the arms widely 
open and repeat.- Stand erect with 
the clenched fists close to the arm 
pits, work the elbows with a back
ward rotary motion while pressing 
with the fists against the chest-wall. 
Sit on the floor with the spine 
pressed against a wall and the head 
well up, fling up each arm in turn 
till the back of the hand touches 
the wall above the ehad. Sit up and 
press one hand against the opposite 
pectoral 
against 
opposite 
gether.

every leaf on 
She had the 
on something.
seemed to her 
the fishermen

could bear it no longer and sat up, 
her head seemed thrust up into a 
golden syrup of heat. The stillness 
was awful, not a sound. The hills 
seemed to loom dark in the heat 
and she could see every leaf 
the tree distinctly, 
impression of spying

Playing a game, it 
in half drowse that 
far down must be pulling in fish 
when she wasn’t looking, 
had everything, he certainly would 
have fish in hiš 
grin seemed to split her face 
thought if she would look away and 
then back quickly she would see 
them pulling in a fish but there 
they sat as if carved out of burnt 
Wood, smoking a little in the heat.

Stealthily she looked at the warm 
bodied hills in smooth mounds and

war is being 
counter-revo- 
our common 

he concluded, 
“This demands the mobilization of 
millions of youth in a united front. 
The revolutionary youth movement 
must be at least ten times broader 
than the parties and the united 
front of youth a hundred times 
broader than the parties. Only im
portant success in this question 
will justify us in saying that we 
are preparing the masses in a Bol
shevist manner against imperialist 
war.”

There was tempestuous applause 
as Kuusinen dedared: “Long live 
the Bolshevist young generation! 
Long live our Soviet fatherland and 
our great leader Stalin!” The final 
ovation lasted several minutes.

“Many comrades have objections 
against revising slogans to include 
liberty, peace and democracy in the 
fight for the united front. Liberty 
was revolutionary in the era of the 
bourgeois revolution, then it be
came reformist ,and then counter
revolutionary, but such slogans 
must not be discarded because they 
acquire a hew content in 
ent period.”

Kuusinen declared that 
munist Parties must not 
capable youth leaders away from 
youth work and employ them in 
Party work.

“This heat is unheard of,” he said, 
“such a prolonged spell.”

She felt she still had one eye 
closed as if cunningly Spying on him. 
Yes, she thought, I’ve married above 
me. Those fishermen can’t be real
ly fishing, it’s all a part of the 
game. “Won’t they catch anything?” 
she said.

“What is it dear??’
. (Continued next week)

As Usual
There was an old woman of Burston 
Who thought her third husband, the 
worst’un, . .
For he justly was reckoned <
Far worst than her second, 
And the second was-worse than the 
first ’un.

PITTSBURGH, PA

The influence of ’ mind over the 
body, particularly in regard to mus
cle-building; is nothing less than 
amazing, and should be more wide
ly known. For the development of 
greater mental powers has a tran- 
quillising effect on the more ner
vous, highly-strung, psychic type of 
man today.

The rude, rugged health of the 
male of more primitive times was 
directly due to the animal-like na
ture imposed by surrounding condi
tions. This caused his body to be 
completely governed, by the instinc
tive, or subconscious mind. The less 
complicated type of humanity are 
not so prone to be effected by spir
itual disharmonies, mental storms 
and the like of which haunt the 
more advanced type of man.

At one time we had chanced to see 
a great many types of lunatics, and 
it was quite remarkable to note how 
excellent their physical health was. 
The subconscious mind was wholly 
ruling the body; and plans, ambi
tions, fear-complexes, hates and 
griefs were now unknown. They 
were obviously happy, but, of course, 
in an imbecile way.

The man of today, with a normal, 
but oversized and under-descipliped 
mind, needs no vaccines or seruifis. 
All that is required he can attain 
with his mental aid, provided he 
will firsts set out to attain serene 
bodily health. Most people are 
strangers to the art of living.

Minor ailments as rheumatism, 
neuritis, indigestion, headaches, sleep
lessness, beset them. Or they may 
Hot be actually ill, but belong to 
the type that is not hearty or com
pletely well. No ecstasy or sud
den joy is ever theirs;, they merely 
exist, strangers to the joy of liv
ing.

Once you have enlisted the aid of 
a well-planned course of exercise the 
m^nd comes to the body’s aid, it is 
normalized, stimulated. The 
habit dies down.

This interesting interaction 
to the gland with which few 
are thoroughly acquainted.

Just behind1 the junction of the 
optic nerve fibres is a small but 
important nerve structure, intimately 
connected with processes of growth. 
It is the pituitary gland. One of 
its functions is the production of a 
secretion which passes into the blood 
and markedly stimulates growth, es
pecially of the bones. It also has a 
powerful normalizing function.

Those who would possess, not only 
perfectly-proportioned muscular pow
er, but a fine physical asset in the 
form of a strong, proportioned bone 
structure, should avail themselves of 
the illiigitable resources that are un
leashed by the subconscious, mind, 
which has extraordinary powers and 
intelligence.

QUESTIONS AND ANSWERS
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Ohio Jaunuoliu Piknikas

Cleveland, Ohio
Komitetas.

i/

1

A. Jakaitis.

Worcester, Mass

J. Baranauskas.

■ę

PRANEŠIMAI Iš KITUR Komisija.

Philadelph. Žinios(Daugiau bus)

i

vilkių, VI. I .MV V UI. V C4. IY .

svarbią rolę gali suvaidinti ir I Lietuvių Dafb. Svetainėje,, 920 E. 
jie suvaidins darbininkų kovo- Į 79th S^. Visi nariai atsilaikykite,

mais-

jeigu 
būna

nes tufint daug svarbių dalykų ap- 
svarsyti.

didelės 
ir vais- 
kosulių 
močiu- 
cibulių

V

pikniką, kuris atsibus Laude- * 
giraitėje.

per “Laisvę” pranešti apie tai. 
P. Puodis.

(199-200)

Karą 'ir 
rugpjū- 
m. Pra- 
Roudge

ant lietu-

Tat, gerbiamį lietuviai, esate 
kviečiami užeiti pas mus. ir 
persitikrinti, kaip viskuom pas 

mus būsite patenkinti.
Stasiukaitis Lunch and 

Service Station 
ROUTE 26,

MONMOUTH JCT., N.

Karalius Stasiukaitis
UŽLAIKO

GĖRIMŲ ĮSTAIGĄ 
IR

LUNCHROOM
Gaminu valgius iš savo 
augintų vištų, ančių, kra- 
likų ir kitokių gyvuliukų.

sportiškų žaislų, gėrimų, *- 
valgių ir gera orkestrą šo- ■
Prašome skaitlingai atsilan

už žemą kainą, tik 30c.
Kviečia Jaunuoliai.

Kviečia Komitetas.
(169-200)

di- 
Valstijoš jaunuolių pik- 
Chesnut Beach Park, 7 
Akron, šį pikniką ren- 
Youngstown ir Clevelan- 

jaunuoliai. Clėvelandiečiai

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. susirinkimas įvyks pirma

dienį, 26 d. rugpjūčio, 7:30 vai. vak.

J , 1 *■ •

Pipirhinka^ arba Corn 
Muffins,i

Pieno štiklas.

svarbių reikalų
susirinkimui visi važiuosim į Lyros •
Chbro
man’s

Penkfad., Rūgpjūč. 23, 1935

Kelionė iš Amerikos į Kauną
*J. Mažeika,

(Tąsa)
Prasidėjo pardavimas-siūlymas tikietų. 

Nemaža dalis keliauninkų juos pirko. Pa
sibaigus pardavimui, stewardo pagelbi- 
ninkas paprašė tųdviejų merginų berti 
kauliukus. Jos beria. Kauleliai rodo: “3 
ir 1.” Su tokiaįs num. kelia “žirgelius” 
ant pirmos linijos. Turiu pažymėti, kad 
pirmą nei nepastebėjome, kad priešakys 
skaityklos subraižytas, t. y. grindys su 
12 ženklų pusiau lanku. Taip beria kau
liukus, kol nepasiekia pirmas “žirgas” 6 

^brūkšnio. Jam pasiekus, lenktynių mana- 
džerius paskelbia, kokios spalvos tikie- 
tai laimės šiose lenktynėse. Po to, einama 
prie pabaigos. Laimėjusiem išmokama. 
Bet mažas skaičius buvo laimingų.

Ir vėl, kaip iš pradžios: siūloma, par
davinėjama tikietai. Jau mažesnis skai
čius beperka.

Antrom “lenktynėm” einant, patėmy- 
jome, kad čia yra apsukrus raketas, iš
naudojimui lengvatikių keliauninkų. III 
kl. stewardas su kitais valdininkėliais iš 
to gražiai pasipelno.

Parduoda 3-jų spalvų tikietus. Kurios 
spalvos mažiausiai išperka, tąją spalvą 
skelbia laimėjimo spalva. Tai kuklus trik- 
sas, kurio nepastebi tikietų pirkėjai. Po 

*šijį “arklių lenktynių”, sekė šokiai.
O mes, susipažinę su francūzų rake

tų, ėjom gulti.
Daugelis Interesuojasi Sovietų Sąjunga

Penktadienį (12 d. liep.) su d. Abeku 
praleidome besižvalgydami po keliaunin
kus, kad maždaug patirti jųjų kelionės 
tikslus. Pirmiausiai puolė akin žydų rabi
nas, kurio vadovystėje važiavo apie 20 
žydų. Jie krūvoje laikėsi ir gavo košerną 
maistą. Visa didžiuma buvo iš New Yor
ko. Važiavo aplankyti Palestiną ir, maž
daug, tenai pasilikti—baigti savo dienas 
“Pažadėtoj Žemėje.”

Ant galo paklausiau rabino: “Ar nebū
tų jiem geriau važiuoti į Biro Bidžaną, 
Sovietų Rusijoje, autonominę žydų ko
loniją?”

“Viskas būt gerai, — jis pasakė, — 
jei tenai nedraustų tikėjimft” Pagaliau 
pridūrė, rodydamas—“va, ana pora va
žiuoja, be Palestinos, ir Rusija aplanky
ti.”

Palikęs religinį žmogų, nusidaviau 
prie nurodytos poros. Išsikalbėjus, pa
sirodė, kad moteris buvo iš Odesos, ma
ža Amerikon atvežta, 0 vyras—Arabijos. 
Vienas norėjo labiau Palestiną aplankyti, 
antras—Sovietų Sąjungą. Kad abu lygiai 
būtų pasitenkinę, nusitarė abi šalis ap
lankyt.

Tą pačią dieną po pietų užtikau ke
turis keliauninkus, besimokinant iš rank- 
vedžio rusų kalbą. Kuomet pabaigė lek
cijas, užklausiau jų—kam jiems reikalin
ga rusų kalba, kuomet daugelis iš rusų 
moka anglų kalbos; prie to parūpinama 
vertėjai? Jie man atšovė: “Mes nenori
me, kad kas mus už nosies vedžiotų. Mū
sų užduotis sužinoti pačią tikrąją padėtį. 
Amerikos laikraščiai plačiai rašo, kad 
nuvažiavusiem turistam vertėjai aiškina 
ir rodo tą, kas yra Sovietų valdžios pri
rengta rodymui.”

—Na, lai būna ir jūsų tiesa, tai kodėl 
Sovietų valdžia negina patiems turistams 
.eiti, važiuoti ir klaustis, kur ir kas jiems 
patinka?—pridūriau.

Sutiko vėliau, kad laikraščiai perdeda, 
o ypač Hearsto ir žydų “Forward.” Du 
paėjo iš Galicijos, ir po vieną iš Vokieti
jos bei Rumunijos. Visi buvo pasirengę, 
be savo šalies, aplankyti darbininkų šalį 
ir savo locnomis akimis pamatyti, kaip 
ten žmonės tvarkosi be ponų ir kapita
listų.

nuo silpno regėjimo ir nuo ner
vų susierzinimo. Ir jis paskui 
taip pat pasigydė namie tinka
mesnių maistu. Vienas New 
Yorko daktaras įstatė jį į svei
katos kelią, paskirdamas gerti 
po dvi kvortas pieno kasdie
ną, apart žalių daržovių, grū
dinių valgių, vaisių ir trupučio 
mėsos, retkarčiais valgomos.

'Daug pieno buvo jam pas
kirta gerti todėl, kad silpnas 
jo regėjimas nurodė, kad jam 
trūksta Vitamino A, o pienas 
savyje turi labai apsčiai šio vi- 

. Pienas taipgi veikia

Mokslas Pripažįsta Pie- 
(na Vaistu Nuo Daugelio

Ligų Viduriniame 
Amžiuje

Rašo Frances Kay Johnston
Yra bent vienas maisto mok

slininkas, kuris užsiima klausi
mu, kaip galima būtų prailgin
ti bent desėtku metų tą žmo
gaus gyvenimo laikotarpį, ku
ris vadinamas viduriniu amžių. I ’ J ’

žmonės, pergyvenę 4|) metų tamino.
amžiaus, yra tankiausi gydy- prieš rūgštis kūne, ir jis ypač 
tojų lankytojai. Jie jieško vai- naudingas išvystymui Lactoba- 
stų nuo vidurių išpūtimo, nuo'cillus acidophilus reikalingųjų 
jų surūgimų, nuo dujų vidų- bakterijų žarnose. Tas tarnau- 
riuose, nuo nervų ligų, nuo ja žarnų sveikatai ir paliuo- 

• blogo regėjimo ir nuo vidurių suoja nuo naudojimo vaistų, 
sukietėjimo. Abelnai jie mano, | vidurių plovimų ir kt., 

'ikad tie nesveikumai galima ’ 
pagydyti tiktai vaistais. O iš- 
tikrųjų dažnai jiem nereikėtų 
jieŠkoti ‘gyduolių toliau, kaip 
savo virtuvėj.

Mes pažįstame vieną gydy
toją, kuris yra 75 metų am
žiaus, bet atrodo toks jaunas 
ir yra toks veiklus, kaip vidu
tinis žmogus 45 metų. O sa
vo palaikymą jaunu jis aiškina 
tuom, kad jis pasirenka tinka
mą maistą ir vidutiniai pasi-; 
mankština.

Kitas mūsų pažįstamas ap- jimui svpikų raudonųjų krau- 
keliavo visą Europą, bejieško- ’ jakūnių. Sėlerai taipgi yra ge- 

4 damas specialisto, /kuris pagy- ras vaistas, prieš reumatizmą, 
dytų jį nuo vidurių nedirbimO, j nervingumą, gėlimus ir kt.

kiti maistai prie pieno 
taipgi gerai parinkti.

Yra patirta, jog kai 
tui trūksta Vitamino A, tai 
akys silpnėja. Tas vitaminas 
yra reikalingas pačiai gyvybei 
palaikyti, kaip parodė eilė pa
darytų bandymų su pelių mai
tinimu. Pienas yra svarbiau
sias šio vitamino šaltinis.

Morkos yra geresnis vaistas 
i negu goYčiai kokių vaistinių 
stiprylų. Jos yra turtingos 
geležia ir tarnauja subudavo-

Lyros Choro Piknikas
ĮVYKS

Nedėlioję, 25 d. Rugpjūčio - Aug., 1935 
: LAUDEMAN’S GIRAITĖJE (SHENANDOAH, PA.).

PRADŽIA 10 VAL. RYTE. ZEIKŲ ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS.

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia linksmą 

pikniką, kuris įvyks 25 d. rugp. ant 
Babi'chek fafmoš, ant Pans Ave. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Vietinė ko
munistų p ar f i ja’ turi daug svarbių 
darbų atlikti, o be finansų niekas 
negalima nuveikti tad prašome visų 
sąmoningų daYbihirikų atsilankyti.

Draugai, paremsite netik finansiš
kai, bet ir tuom pat kartu linksmai 
laiką pralėisitė, nės turėsim skanių 
valgių ,gėrimų ir getą orkėstra šo
kiams.

Komunistė.
(199-200)

Programa bus visiems įdomi, dainuos Lyros Choras ir bus kitokių pamarginimų. Todėl vietinius ir iš 
apielinkes kviečiame dalyvauti šiame piknike.

Cibuliai ištirpdo šlapimo 
rūgštį ir ištraukia nuodus. Jie 
turi neįkainuojamai 
svarbos kaipo maistas 
tas nuo nemigęs, nuo 
ir krupų ligos. Mūsų 
tės labai pasitikėdavo 
sirupu, bet ir šiandien moks
las dar nieko geresnio nerado 
šioj srityj. Mums pranešama, 
yra pagydoma žmonės ir nuo 
visiško nervų sukrikimo, nau
dojant tokį maistą, kuris žy
mia dalim susideda iš cibulių.

Ananasu (pineapple) sultys 
yra vadinamos tikra “vaistų 
šėpute,” ypač nuo vidurių ne
tvarkos; šios sultys taipgi pui
kiai pagelbsti gydytis nuo ger
klės skaudėjimų ir kt.

Obuoliai paliuosuoja žmogų 
nuo reikalo šauktis gydytoją! 
sako patarlė. Jie gerai veikia 
į kepenis, apvalo nūo kenks
mingų bakterijų žemutines 
žarnas ir yra vieni iš sveikiau
sių vaisių.

Salotos yra puikūs daiktas 
nervams raminti.

Pienėse ir žaliuose kopūs^- 
tuoše yra geležies ir fosforo; 
jie naudingi kaipo maistas ir 
vaistas mažakraujams.’ Pienės 
ypač gerai veikia į inkstus.

Šiandien galima būtų val
gyt šitokius sveikus pietus ar
ba vakarienę:

Cream of Spinach sriuba, 
Salotos—daržovės, 
Šviežias Pineapple,

Pirmas Jaunuolių Piknikas
Pirmas jaunuolių piknikai, 

kurį rengia trijų miestų—Ak
rono, Clevelando ir Youngs
town lietuviai jaunuoliai, atsi
bus sekmadienį, 25 d. rugpjū
čio (August), 1935 metais. 
Pikniko pradžia 1 vai. po pie
tų.

Iš Clevelando važiuoti rei
kia No. 14 Rd. ir važiuokite 
iki Rd. No. 43, čia važiuokite 
į Brimfield ir tuo pat keliu už 
Brimfieldo pavažiavę 4 mylias 
sukite po kairei. Ten yra už
rašyta ant lentos: “Chestnut 
Beach Park.” Dar pavažiavus 
1 į/2 mylią bus ir pikniko vieta.

Visi ir visos yra kviečiami 
atsilankyti ir paremti jaunuo
lius.

Šį vakarą, 23 rugpjūčio, A. 
O. H. svetainėje, Trumbull St., 
įvyks mašinistų, toolmeikerių 
ir foundrių darbininkų masinis 
mitingas. Kalbės Andy Over- 
gaard, Federation of Metal 
and Allied Unijos Distrikto 
sekretorius.

Kadangi tūkstančiai lietuvių 
dirba tuose amatuose, tad lie
tuviai ypatingai yra raginami 
dalyvauti tame mitinge ir ap
svarstyti, kaip išgauti geres
nes algas, kurios dabar dauge
liu atvejų yra ne didesnės už 
nelavintų darbininkų algas.

Ką Veikia Shenandoriečiai del 
“Laisves” Pikniko

Netik iš Shenandoah atva
žiuoja Lyros Choras po vado
vybe Zdaniutės ir Mainierių 
Kvartetas, bet drg. St. Kuz
mickas praneša man, kad jie 
garsina ir garsins ant radio 
kas nedėlią “Laisvės” pikni
ką. Mainierių Kvartetas duo
da programą kas nedėlią pa
gal “day light” laiką 15 mi
nučių iki 2 vai. po pietų, kl. 
1403. Nusistatykite kas sek
madienis savo radio ir pasi
klausykite Mainierių Kvartetą. 
Nors trumpą jie laiko progra
mą, vienok jie duoda labai ge
rą programą. Drg. St. Kuz
mickas yra radio garsintojas ir 
M. Kvarteto narys.

Toliau reikia pasakyti, kad 
mainieriai darbininkai labai i

je. Nev'ien. tik kovoj, bet ir 
dailės srityje, kur perduoda 
oro vilnimis, visiems klausyto
jams kasyklų kolonijose sava, 
darbininkiškas dainas, o tai 
svarbus darbas. Darbininkai 
ga;li išpildyti programą ant ra
dio, kada ten kitos sriovės to 
negali padaryti ir neturi spė
kų. •’

Mes, Phila. darbininkai, tų-, 
rsime kaip nors atsilyginti 
mainiėrian)s, jei ne kitaip, tai 
nors Skaitlingu atsilankymu į 
jų parengimą.

Reporteris.

Ohio valstijos jauriuoliai vėl 
žengia pirmyn ruošdami vieną 
iš geriausių, didžiausių ir sma
giausių piknikų. Piknikas at
sibus Chestnut Beach Parke, 
septynios mylios į rytus nuo 
Akrono. Jis įvyks sekmadienį, 
25 dieną rugpjūčio. Pikniką 
rengia bendrai Akronę, Cleve- 
lando ir Youngstown LDS kuo
pų jaunuoliai. Piknikas yra 
rengiamas tikslu sutvirtinimui 
Akrono, Youngstown LDS kuo
pų ir visų Ohio valstijos jau
nuolių supažindinimui bendra
me darbe.

Pikniko vieta yra labai gra
ži, bus proga visiems maudytis 
švariame vandenyje, lošti viso
kius žaislus, greičiausi ir mi
kliausi gaus.geras dovanas.

Clevelando LDS jaunuolių 
201 kuopa prirengė troką, ku
ris išvažiuos nuo Lietuvių Dar
bininkų Svetairiės, 920 Ė. 79th 
St., 10:30 valandą ryto. Tro
kas nuveš į pikniką ir atgal 
parveš už stebėtinai mažą mo
kestį—tik 30 centų ypatai. Į 
pikniką įžanga yra 15 centų, 
tai visur labai pigu.

Prašome visus draugus ir 
drauges, jaunus ir suaugusius 
paremti šį jaunuolių pikniką.

Kelrodis yra: Imkite Rd. 
No. 43 arba bile kelią • iki 
Brimfield, Ohio. Iš Brimfield 
imkite Route No. 43, pavažia
vus kelias mylias į pietus jau 
rasite iškabas nurodančias pik
niko vietą.

Kviečia Bendras Komit.

HARTFORD, CONN.
Didelį naktinį pikniką rengia B. 

D. O. K. iš Hartford, Conn. įvyks 
subatoje, rugpjūčio' 24, 1935. Prasi
dės 6 vai. vakare, Baukau's Parke, 
Buckland Corner, Buckland, Conn.

Bus gera muzika šokiams, viso- 
' kių gėrimų ir valgių, žodžiu sakant, 
tai visko bus, ko tik širdis panorės.

KELRODIS: Imkite Ročkville bu- 
są ant kampo State ir Market Sts. 
ir važiuokite iki Buckland Corner. 
Busas eina kas 15 minutų po valan
dai. Autoniobiliais taipgi važiuokite 
Rockville keliu, iki Buckland Comer.

(199-200)

CLEVELAND, OHIO.
Nedėlioj, 25 d. August, atsibus 

delis Ohio 
nikas ant 
mylios nuo 
gia Akron, 
do L.D.S. 
gali važiuot troku, kuris išvažiuos 
nūo Liet. Darb. Svet. 920 E. 79 St. 
10:30 vai. ryto trokas nuveš ir par
veš

WILKES BARfcĖ, PA.
Wilkes Barrio Aido Choras rengia 

išvažidvi'm’ą, kuris atsibus 1 d. rug
sėjo (Sept.), A;’Valančiaus farmoje. 
Kurie dar neturite tikietų, tuojaus 
įsigykite, neš kitaip nėžinosim kiek 
tilps į būsą, ir kiek būšų reikės iriiti*. 
Tikietus galini a gauti- pas bile choro 
narį. Gal bus mūs paskutinis $iai 
vasarai išvažiavimas, tad choristai 
gaukite ir naujų narių, nes po šiuo 
išvažiavimu’ prasidės pramdgos..

Kviečiam kaip vietinius taip ir iš 
apielinkes skaitlinga dalyvauti.

Kviečia Aido Choras.
(199-200)
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SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠ

p’hitADELPttiA, Pa.
Demonstracija, kuri turėjo įvykti 

17 d. rugpjūčio, tapo atšaukta, ir 
įvyks 2 d. rugsėjo, tai yra Labor 
Day, Kapitalistine šventė, bet mes 
tos dienos ne švęsim, bet demons-; 
truosime, prieš kapitalizmą ir bur
žuaziją. Visos' organizacijos, unijos 
sykiu su bendru frontu susirinks ant 
Reyborin Plaza, 2 vai. po pietų, ir 
demonstruos tam tikroms nuskirtoms 
gatvėmis. Lietuviškos organizacijos 
neatsilikite, bet išeikite su savo ūbai
siais, taipgi įtraukite ir savo drau
gus, ir visus simpatikus.

Draugai nepykite, kad nebuvo pir- 
miaus pranešta apie perkėlimą de
monstracijos bet perkėlimas įvyko tik 
prieš 17 d. rugpjūčio ir nebuvo laiko 
jau

BRIDGEPORT, CONN.
Visi “Laisvės” skaitytojai ir sim- 

patikai, gyvenanti Bridgeporte, Fair- 
field, Stratford, Devon ir Milford 
yra kviečiami dalyvauti svarbiam su
sirinkime ,kuris įvyks subatoj, 24 d. 
rugpjūčio, 407 Lafayette St. 8 vai. 
vakare: Čia bus apkalbama planai, 
kaip p'aminėsim “Laisvės” jubilėjų 
(25) metų. Taipgi kaip prisirengsi
me prie “L.’ vajaus ir kaip daugiau
sia prisidėt prie spaudos išvažiavi
mo, kuris įvyks 2 d. rugsėjo (Sept.). 
Po susirinkimui bus pasivaišinimų. 
Visi dalyvaukite ir atsiveskite savo 
draugus.

Kviečia “Laisves” Draugai.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kp. mėnesinis susi- 

rihkinias įvyks nedėlioję, 25 d. rug
pjūčio, 10 vai. ryte, Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyti, taipgi kurie dar 
nesate užsimokėję duoklių už šiuos 
metus, greitai užsimokėkite.

Sekr. J. J. Bakšys.

MINERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D. 14 kp. spėcialis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 26 d. rug
pjūčio, 7 vai. vakare Darbininkų sve
tainėje. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyti. Taipgi bus nominuoja
ma viršininkai į centro valdybą.

Kp. Sekr. K. Rušinskienė.

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. kuopa rengia didelį pikniką 

nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, ant Clauss 
farmos, delei sukėlimo finansų ap
gynimui Angelo Herndon. Išimtinai 
getą programa bus tai dienai: New 
Theatre grupe perstatys veikalą 
“The Chain Gang”, ir po to seks 
eilė visokių kitų parodymų ir žaislų. 
Taipgi bus ir keletas kalbėtojų, žy- . 
miausias iš jų bus patsai Angelo 1 
Herndon, kuris yra neteistas 20 me
tų į Georgia’s Chain Gang. x Visi 
kviečiami dalyvauti, ir išgirsti šį jau
nuolį kalbant, taipgi galėsite links
mai laiką praleisti.

KELRODIS.: Važiuokite Frankford 
EI. iki Margaret Stoties, ten paim
kite 59 karą ant Rhawn St. ir pa
sukite į kairę, arba paimkite karą 
num. 50 ir važiuokite iki Rhwan St., 
ten sukite po dešinei.

A. Ramanauskas.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
JeVsėy Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 Soūth 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. P ra i ome 
įsitėniyti adresą ir telefonu.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJĄ) 

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

. Puslapi Penktas

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. 

įvyks 25 d. rugpjūčio, 
302 So. Main St. Visi 
nėkite dalyvauti, nes 

apsvarstyti.

susirinkimas 
10 vai ryte, 
nariai malo- 
turim dapg 

Po

DETROIT, MICH.
Draugišką išvažiavimą rengia Detroi- - 
to Lietuvių Komitetas Prieš 
Fašizmą. įvyks sekmadienį, 
čio (August) 25 dieną, 1935 
džia 2 vai. po pietų. River 
Parke, arti Joy Rd. tilto 
vių kalnelio”. ;

Detroito ir apielinkes lietuviai!
Visus kviečiam dalyvauti į šį drau

gišką išvažiavimą, nes ten bus labai 
įdorfiu pasiklausyti prakalbų. Bus iš
duoti raportai iš Lietuvių Visuotino 
Suvažiavimo prieš karą ir fašizmą. 
Raportus išduos delegatai buvę ta
me suvažiavime. Po raportų bus dis
kusijos.

P. S. Jei būtų lietinga diena, tai 
prakalbos bus svetainėje, tuo pačiu 
laiku po pietų, 4097 Porter Street.

Visus Kviečia Komitetas,

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 25 d. rugpjūčio, 10 
vai. ryte, 298 E. Moyamensing Avė. 
Visi draugai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, taipgi nepamirškite užsi
mokėti duokles už 1935 metus. Ku
rie turite paėmę “L.” pikniko įžan
gos tikietų malonėkite sunešt, nes 
Sept, 1 įvyks piknikas—turim visus 
surinkti.

MONTELLO, MASS.
Draugijų Sąryšis ir Visuot. Liet. 

Suvažiavimo komisija rengia didel) 
pikniką, kuris įvyks subatoj, ir ne- 
nedėlioj, 24 ir 25 dd., rugpjūčio, Lie
tuvių Parke. Subatoj bus šokiai nuo 
8 vai. iki vėlumos; turėsim skanių 
užkandžių ir gėrimų. Nedėlioj pik
nikas prasidės 12 vai. dieną; turėsim 
visokių 
skanių 
kiams. 
kyti.
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Irią, jis sako, uošvė išviliojus’ 
nuo jo del religinio nesusipra-^ 

!timo. Jinai yra žydų tauty-/ 
bės.

Miesto Projektų Taryba Pasmerkė WPA 
Ataką Ant Uniją ir Bedarbiu

Miesto Projektų Taryba pa
smerkė Works Progress Admi
nistraciją už atsisakymą išpil
dyti streikuojančių WPA pro
jektų darbininkų reikalavi
mus, taipgi už atsisakymą iš
mokėti užvilktas algas balta- 
kalnieriams darbininkams.

Miesto Projektų Taryba at
stovauja 90 projektų organi
zuotų baltakalnierių darbinin
kų ir 22 jų organizacijas.

Pasiųstoj generolui Hugh 
Johnson rezoliucijoj skaitome:

Kadangi visiems baltakal- 
nieriams darbininkams WPA 
projektuose bėgiu pastarųjų 
kelių savaičių sulaikytos algos,

Kadangi visiem baltakalnie- 
riam WPA projektų darbinin
kam nukirstos algos nuo $1 
iki $6 į savaitę,

Kadangi nuo visų baltakal
nierių darbininkų WPA pro
jektuose atimta ligos laike ai-■ 
ga, kuri darbininkų pastango
mis buvo išgauta prie pirmes
nės administracijos,

Kadangi visiems baltakal- 
nieriams WPA darbininkams

atimta apmokamos vakacijos,
Kadangi WPA administra

torius atmetė streikuojančių 
Amerikos Darbo Federacijos 
darbininkų reikalavimus, ir 
kadangi projektai nepaliečia
mi ir neduodama galimybės 
visiems WPA darbininkams 
dirbti,

Už tai Taryba pasmerkia 
administraciją ir paduoda se
kamus reikalavimus:

1— Tuojau pilnai išmokėti 
užsilikusias algas.

2— Panaikinti algų kapoji
mą.

—Mokesties ligos ir vaka
cijos metu.

4—Unijinių algų streikuo
jantiems ADF unijistams.

5—Praplėtimo projektų, 
kad visus bedarbius aprūpint 
darbais.

Tuos reikalavimus baltakal- 
nieriai WPA darbininkai pa
rėmė trijų valandų stapičium 
pereitą trečiadienį. Aišku, šis 
jų žygis ne paskutinis kovoje 
už unijines al-gas.

kirsta virš 15%. Jei B—2 ša- 
pa pasiduos, kitos bus seka
mos. Dėlto ne vien-B—2 ša
pos, bet visų Gbldmano šapų 
darbininkams bendrai reiktų 
turėti mitingą ir ten visiems 
paremti B—2 šapos darbinin
kų reikalavimą panaikinti al
gų nukapojimą. Juk mes mo
kam po $12 nepaprastų mo
kesčių, kad jais unija galėtų 
mus apginti nuo algų kapoji
mo ir valandų, liginimo, tai ir 

‘ reikalaukim, kad gintų, o ne 
įkalbinėtų priimti algų kapoji
mą. . • '. ' ' •

Darb.

Suareštavo 80 Pikiehj
Prie Dumont Electric Co., 

514 Broadway, antradienio po
pietį suareštavo 50 pikietų, 
trečiadienį suareštavo dar 30. 
Juos palaikė keletą valandų ir 
paleido, tuom prašalindami 
juos tą dieną nuo pikieto li
nijos. Jie pradėjo streiką pir
madienį, po to, kaip kompa
nija norėjo išmesti darbinin
kus, sakydama, kad kraustys 
dirbtuvę į kitą miestą, tikslu 
numušti algas.

Pasilinksminki! Su Aidinčiais

Visoms Choristėms
Visos Aido Choro nares 

merginos-moterys šiandien pri
valo pribūti j choro pamokas 
anksčiau, lygiai 7:30. Vaikinai 
gali susirinkti paprastu laiku, 
8 vai.

Helena Mantuska.

Centralbrooklyniečiu Atydai
Pranešam, kad Į philadel- 

phiečių rengiamą “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks ned., 1- 
mą dieną rugsėjo (Septem
ber), aštuntą valandą ryto, 
nuo 40 Hudson Xvenue išeis 2

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARčlUKAI

Trumpos Žinutės
Anthony Stucchio nesijautė 

gerai ir nuėjo pas gydytoją, 
D’Amato, 471 Carroll St., kad 
išegzaminuotų. Jis jau buvo vie
ną syk egzaminuotas ir dakta
ras sakęs, kad koks negeras su 
jo. širdžia, liepė imti antrą eg- 
zaminaciją, bet Stucchio širdis 
sustreikavo—jis mirė daktaro 
raštinėj.

busai.
1-ma diena rugsėjo, tai yra 

labai gera diena važiavimui į 
pikniką todėl, kad ant ryto
jaus bus švente.

Taigi, visi centralbrookly- 
niečiai, kurie norite važiuot į 
minėtą pikniką, pasiskubinkit 
nusipirkti tikietus, kad turė
tumėt užtikrintas vietas bu- 
sūose. IŠpardavus gi dviejų bu
sy tikietus daugiau tikietų ne
bus galima gauti. Taigi pasi
skubinkit.

‘ Tikietus galima gaut pas J. 
Jušką, 79 Hudson Ave., Cen
tral Brooklyne. Tįkietų kaina: 
pavieniam $1.75, porai $3.00.

Rengimo Komisija.
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Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Brownsvilles darbininkų or
ganizacijos šaukia konferenciją 
šį vakarą, 1731 Pitkin Ave., 
kur išdirbs planus, kaip iššluoti 
iš apielinkės teatrų Hearsto 
Metrotone News.

Brooklyniečiai Būriais 
Rengiasi Į “Laisves” 

Pikniką
Kur tik pasisuksi, visur eina 

kalbos apie didįjį “Laisvės” 
rudeninį pikniką, kuris įvyks 
1 d. rugsėjo (September), 
Westwille, N. J. Jį rengia Phi- 
ladelphijos ir tos apielinkės 
organizacijos.

Bušų kapitonai sako; kad 
\ižsįsakoma daug vietų bosuo
se. Tikimasi šiomis dienomis 
dar daugiau užsakymų. Ta
čiau prašo perspėti visus, kad 
užsisakytų vietą tuojau, nes 
tolimesnėms kelionėms busus 
reikia užsakyti iš anksto ir pa
vėlavusiems gali pritrūkti vie-

Bušo tikietas $1.75 vienam 
ir. $3.00 porai. Išvažiuos 8 vai. 
ryto. Grįš 7 vai. vakaro. Se
kamą dieną yra tautinė šven
tė, tad bus proga pasilsėti.

Piknike bus tūkstančiai Phi- 
ladelphiečių, taipgi būriai bal- 
timoriečių, iš Chester, Easton, 
Shenandoah apielinkės ir ki
tur. Dainuos 5 chorai, dova
nos, skanūs valgiai ir gėrimai.

L. Island Apgyvens 
Beždžionės

Beždžionės išėjo apžiūrėti 
puikią Long Islandą. Gal būt 
nugirdę, kad ten daug ponų 
gyvena, užsimanė ir jos papo
naut!. Tartum susitarę, net 
150 jų, apleido . Massapequa, 
L. I., zoologijos parką, kur jas 
laikė uždarytas.

Tą šposą jos iškirto, kada 
darbininkas atėjo jų “namus” 
apvalyti ir paliko lentą, kuria 
jis perlipo užtvarą. Beždžionės 
tuojaus susiprato ja pasinau
doti. Už kokių trijų minučių 
jis apsidairė ir pamatė visą il
gą eilę jų paskubomis keliau
jant j laisvę. Pranešta polici
jai, bet viso labo jai pavyko 
“areštuoti” tik dvi, o 30 pačios 
sugrįžo. Kitų tebejieško.

JAUNAS PLĖŠIKAS 
PAPUOLĖ

Policija pagavo jauną plė
šiką, Joseph Fishiere, 17 metų, 
kuris apiplėšė auksorių, krau
tuvę, 309 Grand St., Brookly- 
ne. Tapo pavytas net East 
Sidėj. Tuojau po apiplėšimo 
jis pasigavo taxi ir liepė vežti, 
paskiau ji išmetė taxi draiverį 
ir pats važiavo apie mylią, ke-

1 lio, o policistas radio kare vi
josi šaudydamas. Pagavo tik 
! sužeista, fe

Užstreikavo 3 Dresiy Šapas
ILG*WU 91 lokalo nariai už

streikavo Hirsch and Sons, 56 
Boggart St., kur samdoma 200 
moterų; S. L. Hoffman, 1 Carl
ton Ave., kur dirba 400; ir 
Max Ulman, 114 Forest St., 
dirba 100 darbininkių. Visos 
šapos Brooklyne.

Be Pinigu Ne Ilgai Ponausi

Du jaunu vyruku, neturėda- 
mu pinigų, sumanė vis vien po
niškai pagyventi. Jie Coney 
Islande pasisamdė vietą Half 
Moon viešbutyje. Sumanė pa
sivažinėti—viešbutis pašaukia 
taxi, prašo valgio ir gėrimo ir 
to pakankamai pristato, o iš
laidas saskaiton rašo, fe

Galop jie pasisamdė orlai- 
vistą į Atlantic City nuvežti 
ir susiderėjo $55. Sugrįžus, jis 
pareikalavo užsimokėti. Jiedu 
pasiūlė čekį, jis paprašė pini
gais. Kelionė pasibaigė teis
me ir, vienam, kalėjime, kitą 
paliuosavo. Sakoma, jiedu la
bai puikiai apsitaisę, tad visur 
pripažino už tikrus ponus. 
Vardo ir antrašo nesisakė, tad 
policija juos pavadino Crispi 
ir Lemer.

Aido Choras rengia linksmą 
pramogėlę šeštadienio vakarą, 
24 rugpjūčio “Laisvės” svetai
nėj. Grieš gera orkestrą šo
kiams. Taip pat būsim prisi
rengę pasitikti svečius su ska
niais užkandžiais ir gėrimais.

Mes tikimės matyti savo pa
dengime visus tuos, kurie nori 
linksmintis, taip lygiai ir tuos, 
kurie nori girdėti chorą gra
žiai dainuojant “Laisvės” pik
nike Philadelphijbj. Jei tėn 
mažai choristų bus, choras 
silpniau tegalės dainuoti, tad 
bus nemalonu patiems choris
tams ir visiems brooklynie- 
čiams. Gi daug jaunį cho
ristų yra bedarbiai ir neišgali 
užmokėti pilną mokestį už ke
lionę, dėlto choras ir rengia šį 
vakarą, kad visi choristai ga
lėtų nuvažiuoti į “Laisvės” 
pikniką.

Mes tikimės, kad šeštadienį 
jūs visi linksminsitės ne kur 
kitur, bet su mumis, kad mes 
visi vėl galėtume linksmintis 
“Laisvės” piknike.

Choriste.

Valizų Unija Laimėjo Streiką

Kriaučiams Kapoja Algas •

Wm. P. Goldman šapoje, 
Varet ir White Sts., Brookly- 

| ne, kur dirba apie 5 šimtai 
' darbininkų, pradėta algų ka
pojimas. Pirmiausiai užklupo 
B—2 šapą, kurioj siuvą ©ver
kautus. Unijos viršininkai al
gos kapojimui pritaria: vieton 
akstinti darbininkus į kovą 
prieš kirtimą algos, baugino, 
kad turim dirbti už tiek, kiek 
duoda, arba mūsų šapos darbą 
atiduos kontraktoriams, kurie 
dirba už pigiau.

Bet čia aiškus skymas nu
kapoti algas visiems, prade
dant po vieną šapą atskirai, 
nes visas šapas kartu bijo pa
judinti. J

Jau dabar matosi, kad nu

Valizų ir panašių odinių da
lykų dirbėjai streike laimėjo 
40 valandų darbo savaitę ir 
mažiausias algas sekamai: mo
kiniams nuo $14 iki $15; pa- 
gelbininkams nuo $19 iki $20; 
mechanikams nuo $27 iki $28; 
pridėjo po dolerį visiems iki 
šiol gavusiems iki $19; po $1.- 
50 gavusiems virš $19 ir 6% 
visiems dirbantįems nuo kaval- 
kų. * Laimėjimas'paliečia 800 
darbininkų, 70-tyje šapų.

ALDLD 1 Kp. Išvažiavimas
____ i— ;

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 1 
kuopa turės smagų išvažiavi
mą šį sekmadienį, Forest Park 
giraitėje. Veikiausia, aldiečiai, 
ne tik patys dalyvaus, bet ir 
pažįstamus bei draugus pa
sikvies. O aldiečių šeimyna 
didelė. Kaip žinia, ALDLD 
1 kuopa rengiasi apvaikščioti 
savo gimtadienį, dvidešimties 
metų sukaktuves nuo įsikūri
mo. Gi dalyvaujant išvažiavi
me ir bus gera proga apie tai 
pakelbėti, pasilinksminti ir sy
kiu pasidaryti finansų, kurie 
bus labai reikalingi rengiantis 
sukaktuvėms.

Aldiete.

/

, • . r

Int. Ladies Garment Workers 
Cutters. Lokalo 10 manadžeris 
nori taip vadinamus “inside” 
kirpėjus, dirbančius darbus duo
dančios^ firmose, išskirstyti po 
visas šaputes. Eiliniai nariai 
protestuoja, nurodydami, kad 
tas reikštų išmetimą iš darbo, 
didesnę paskubą, ilgesnes valan
das, mažesnes algas ir tas neitų 
naudon ne tik kirpėjams, bet 
visiems to amato darbininkams.

Jūrininkai laikinai laimėjo 
teisme kovą už unijos konstitu
ciją. Unijos viršininkai šablo
nu norėjo pravaryti naują kon
stituciją, kuri atima nariams 
Visas teises. Jie taip pat reika
lavo, kad ją pradėtu pildyti, kol , 
dar formaliai; nepriimta. Teisė
jas Steuer patvarkė nesilaikyti 
jos iki sekamo kvotimo, kuris 
bus 3 rugsėjo.

Brotherhood of Sleeping 
Car Porters apvaikščiojo savo 
dešimties metų sukaktuves. 
Turėjo paradą Harleme, ku
riame dalyvavo ir Bedarbių 
Taryba. Paskiau turėjo masi
ni mitingą Salem bažnyčioj. 
Nors negrai darbininkai, tos 
unijos nariai, yra didžiumoj 
nusistatę prieš majorą La- 
Guardiją, kurio administracija 
diskriminuoja negrus, tačiaus 
unijos viršininkai pasikvietė 
majorą kalbėti mitinge.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo New Yorko Distrik-j 
tas išleido 50,000 atviručių,! 
kuriose reikalaujama, kad ma
joras neleistų persekioti Bre
meno demonstracijos kovingus 
jūrininkus. Darbininkai priva
lo užsisakyti tų atviručių.

1 ' <  "■■> ■ ■
Laundry Workers Int. Unija 

teismo keliu iškovojo atmokė- 
jimą $5,000 algomis 175 dar
bininkams, • dirbusiems Inde
pendent Laundry, Inc., 36 
Herzl St., prieš ipaskelbimą 
bankrūto per kompaniją.

Edwardui Coogan kainavo 
$20 nevalgyti, piętūs. Jisai 
juos užsisakė pas Michael Ka- 
zuk, 912 Manhattan Avė. Ji
sai laukdamas valgio pasidarė 
nekantrus del ilgo nepadavi- 
mo, tad iš protesto sudaužė 4 
cukrines, stiklinį stalo viršų ir 
3 kėdės. Užtai teisėjas O’Dwy
er pareikalavo užmokėti $20 

, nevalgius, nei gerus.

, Teisėjas McLaughlin eis pas 
kunigą ir pas rabiną “rodos” 
gauti, Jauri’as katalikas nau- 
javedys, Peter Migliccio, pa
reikalavo pdr teismą, kad jo 
uošvė, Mrs.j MarlUwftz/ ati
duotų jam Jauną žnoną/ku-

REIKALAVIMAI
DARBO PAJIEŠKOJIMAI
Automobilių mechanikas, turintis 

2o metų praktikos prie automobilių 
taisymo, taip . pat dirbęs ilgai prie 
gasolino stoties, norėtų gauti darbą 
arba eit į partnerystę j 
iš virš minėtų biznių.

Geo. Minkauskas, 2479 
Ave., Brooklyn, N. Y.

bilę vieną

Coney Is.
(197-203)

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Coffee Pot” restau

rantas prie dokų. Vieta gera del biz
nio, kostumeriai yra visokių tautų. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kas norite, gera proga pada
ryti pragyvenimą greitai atsišaukite 
sekamai: 151 Furman St., Brooklyn, 
N. Y. Galite matyti savininką nuo 
6 vai. ryto iki 6 vai. vakare. Sekma
dieniais uždaryta. (197-199)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti Į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.'
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

S Telefonas: “Evergreen 7-7770 g

PAUL GUSTAS
I LIETUVIS GRABORIUS |

3 Senai dirbąs graborystės pro- b
3 fesijoje ir Brooklyno apielin- g
5 kėj plačiai, žinomas. Tik dabar i
5 atidarė savo ofisą ir patarnauja g
3 balsamavimu ir palaidojimu g
5 mirusių. S

Veltui Chapel Šermenim |
3 Parsamdo automobilius Serme- g
5 nims, vestuvėms, krikštynoms S
3 ir kitokioms parems g
Y šaukit* dieną ar naktj %

3 423 Metropolitan A ve. g
3 Brooklyn, N. Y. g
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDftLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. STagg 2-3438
, Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Ąfarcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
MMm Kainos

Vedybių 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn. < 

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

j Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumat, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpt 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r fn iai Hr 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio 
Žarnų L i gos, 
Mešlažamės Li- 

Į gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

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

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

i O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.
I MES KALBAME LIETUVIŠKAI




