
Valstiečių Ginklai.
Lietuvos Komunistai.
Delegatai iš Kauno.
Nevykusi Pranašystė.

Sukilę prieš nepakeliamai 
sunkius mokesčius ir prieš be
galiniai pigias nustatytas far- 
mų produktų kainas, Lietuvos 
valstiečiai turi daug ginklų.

Iš kur jie daugiausia gavo tų 
ginklų? Suprantama, kad iš šau
lių savo sūnų.

Tuos jaunuolius Smetona

mo apgynėjus ir apdalino juos 
šautuvais. Dabar gi šimtai, gal 
tūkstančiai tu šautuvu £ra at
kreipti prieš fašistų policiją.

Neabejotina, kad ir pačių šau
lių yra sukilėlių tarpe.

Nežiūrint kruvinos priespau
dos iš fašistų puses, slapta Ko
munistų Partija Lietuvoj nesi
liovė veikus nei vienam 
men t u i.

Aišku, kad komunistai
buojasi ir tarp sodžiaus varguo
menės.

mo
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(First Lithuanian 
Workers’ Daily)
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Italija Pasiruošus Karau su Tautų Lyga DARBININKAI IR INTELIGENIAI SMERKIA
Bei Anglija, jei Jos Bandytą Užkirst 

Mnssolinini Kelią į Ethiopiją
ROOSEVELTO GRŪMOJIMĄ SOVIETAMS

ITALIJA REIKALAUJA IŠMEST ETHIOPIJĄ 
TAUTŲ LYGOS KAIP NECIVILIZUOTĄAmerikos lietuviai darbinin

kai greitai išgirs gyvą teisybę 
apie dabartinę Lietuvos san
tvarką ir darbininku ir valstie
čių būklę, šį šeštadienį sugrįžta 
iš kauniškio pasaulinio lietuvių rjus Mussolini, sušaukęs ne- 
kongreso draugai Abekas ir J. paprastą savo ministerių su- 
S. Mažeika. O kiti du delegatai, sirjnPima išdirbo kariškos r _ _....i.

politikos planus. Jo pasiry
žimas užkariaut Ethiopiją, 
žinoma, tapo užtvirtintas.

..........         Mussolini pareiškė, kad 
patirs, kaip skirtingas yra šian- jeigu Tautų Lyga ar kas ki- 
dieninės Lietuvos vaizdas nuo tas mėgintų ginklais * sutu- 
to, kokį jiems piešė fašistiniai, rėt Italiją nuo Ethiopijos 
pereivos arba Smetonos pakali-1 užkariavimo, tai Italija yra 
kai. Paskui išgirs ir apie So- pasiruošus kariaut su visais, 
vietų Sąjungos naujus pasieki- jcurįe bandys jai taip pastot 
mus.

J. Ormanas ir Kelienė, dar vyk
sta i Sovietų Sąjungą.

Jiems rengiamuose masiniuo
se susirinkimuose - prakalbose 
tūkstančiai lietuvių darbininkų

IŠ

tūlų Amerikos imperialistų 
reikalavimus nutraukt poli
tinius ryšius su Sovietų Są
junga.

CLEVELAND, Ohio. —
BOLZANO, Italija. —Ši

čia, pačiame centre didžiųjų 
armijos manevrų, diktato-

kelią; o iš to galėsiąs išsi- 
vystyt naujas pasaulinis ka
ras.

Kadangi Anglija žada
Prūseika-Butkus kovojo prieš' 

lietuvių darbininkų delegatų, 
siuntimą j kauniški kongresą irj 
rašinėjo savo “Naujojoj Gady-j Tautų Lygos Tarybos susi- 
nėj” apie jų “susiliejimą” su'rinkime rugsėjo 4 d. veika- 
smetoninkais.

Bet iš vakar įtalpinto “Lais- veiksmų) prieš Italijos pa-j 
vėjo” tų draugų pareiškimo tu-jsimojimą ant Ethiopijos, tail 
ri ir sklokininkai įsitikinti, jog 
darbininkų delegatai ten ne tik 
nesusiliejo su fašistiniais ele
mentais, bet jie buvo beveik vie
natinis balsas, reikalaujantis 
demokratinių teisių ir laisvės 
Lietuvos darbo liaudžiai.

laut “sankcijų” (ginkluotų
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Mussolini stengiasi “užkal-1 
bėt dantis” Angliiai, ir sa-

šėrų bei bonų, turi tas 
skolas bei Šerus pervesti sa
vo valdžiai, o valdžia už tai 
išduos jiems valstybės bo
nus, už kuriuos mokės 5 
nuošimčius palūkanų. Itali
jos valdžia taipgi apriboja 
savo šalies kompanijų pel
nus 6 nuošimčiais ir uždeda 
10 nuošimčių taksų ant pel
nų, gaunamų iš šėrų ir bo- 
nu.

Kad nereikėtų tiek pini- ( 
gų išmokėt už gazoliną, įve- oseveltas su 
žarną iš kitų kraštų, Musso
linio valdžia nutarė, jog 
nuo 1937 m. gruodžio 31 d. 
turės būt vartojama auto
mobiliams pagaminamos iš 
medžio dujos, vietoj gazoli
no.

Nušauti Du Valstiečiai ir Policininkas; 
Keli Tūkstančiai Sukilėlių, Daugelis Su 

Ginklais, Įsidrūtinę Miškuose
UŽKERTA KELIĄ VEŽIMUI PRODUKTŲ Į KAU
NĄ; SMETONA PLANUOJA GRIEŽTUS VEIKSMUS

pa-

Japonija Veš Ginklus
Ethiopam prieš Italus

KAUNAS. — Associated 
Press žinių agentūra prane
ša, kad eina platyn valstie
čių sukilimas prieš ūkio pro
duktų kainų pigumą.

Susikirtimuose tarp vals-

WASHINGTON.— Prezi- 
I dentas Rooseveltas tariasi 
I su savo užsienių reikalų mi- 
nisteriu Hull’u ir kitais, ką 
turėtų daryt bei kaip atsa
kys į Sovietų notą. Tąja no- Amerikos Mokytojų Federa- 
ta Sovietų vyriausybė atme- ei jos suvažiavimo delegatai 
tė Amerikos protestą. O, Dr. Charles Henley ir pres- 
Amerika, kaip jau rašyta, I byterionų kunigas Claude C.J 
grasinančiai protestavo So- Williams šaukia visus kovot 
vietams už amerikinių dele- prieš Amerikos politinių ry- 
gatų kalbas Komunistų In-i šių nutraukimą su Sovie- j tiečių ir policijos užvakar 
ternacionalo Kongrese Mas-1 tais. į tapo nušauta du valstiečiai
kvoj. Tas kalbas Roosevel- - •
tas išsiaiškino, kaip “kiši-iGreulich, 
mąsi į vidujinius” šios ša- Į vietinio lokalo Elektros iri Apstoję kelius valstiečiai 
lies reikalus. i Geso Darbininkų Brolijos, stabdo valgių gabenimą į
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tūkstančiai valstiečių įsidrū- 
tino miškuose; daugelis jų 
yra ginkluoti. Jie užkerta 
kelius iš abiejų pusių, ne
leisdami gabent produktų į 
Kauną.

“Prezidentas” Smetona 
nusigandęs sušaukė ant 
greitųjų nepaprastą susirin
kimą savo ministerių kabi
neto. Tariasi daryt aštrių ir 
skubių žygių prieš besiplė- 

Yra suprantama, jog Ro- persergsti, kad Roosevelto Katinu Taip valstiečiai su-Jojantį valstiečių sukilimą.
su savo ministe- protestas prieš Sovietus ga-'sjteikę ne tik paties Kauno I Smetonos ministerių ka

riais dabar suka galvas, I H būt pradedamasis žings- apielinkėj, bet ir per daugelį binetas jau nusprendė baus- 
kaip padaryt Sovietų Sąjun-! nis pasmarkinto slopinimo ' 
gą ir Komunistų Internacio-1 ne tiktai komunistų, bet vi- 
nalą “vienu ir tuo pačiu da-! sų pažangių žmonių. Jis 

” : šaukia siųst protestus Ame
rikos State Departmentui, 
Washington, prieš tokią po
litika.

CARMEL, Calif. — Žy
mus rašytojas ir laikrašti
ninkas Lincoln Steffens pro
testuoja Roosevelto valdžiai 
prieš jos išsišokimą prieš 
Sovietus.

LORAIN, Ohio. — J. A. Į įr vienas policininkas. Bent 
vice-prezidentas keliolika sužeista.

Smetonos ministerių ka-

mylių toliau nuo Kauno.

lyku.
Darbininkų ir Inteligentų 
Protestai prieš Roosevelto 

Politiką
PITTSBURGH, Pa. — Al

legheny pavieto Socialistų 
Partijos pirmininkas Wil-

ti maištininkus valstiečius 
Pranešama, jog už 20 my- po 3 mėnesius kalėjimo ir 

lių į pietus nuo Kauno keli 500 litų piniginės pabaudos.

: Popiežius Mike ioja Francija Nesiprieši

ADDIS ABABA. — Ethi- liam Adams smerkia Roose- 
ko, kad Italija niekur ne- opijos valdžia užsisakė iš,velto protestą Sovietams ir 
kliudysianti Anglijos impe- Japonijos šautuvų, kulkas-, 
rijos reikalų. ; valdžių, revolverių,jų šovi-'

i Mussolinio valdžia įteiks kitos smulkios amy- 
i Tautų Lygos Tarybai kalti-1 njcBy°^\ Ethiopijai užtek-1 

__ - nimus prieš Ethiopiją: kad šešiems mėnesiams gin-j
|h 'f- O T įvairiose tos šalies gentyse !^s 1}l\° Italijos. Pagal da-zV L X cL ♦ Jyra vergai perkami ir par-partinį Ethiopų apsigynimo

na Mussolinio KaruiApie Italijos Karą
ROMA. — Popiežiaus or

ganas “Osservatore Roma
no” išspausdino jo kalbą, 

j kurią “šventasis tėvJs” pa
sakė delegatėms katalikių 

;eso. 
Tiesioginio grobimo karą jis 
vadina “neapsakomai liudnu 

i ir baisiu dalyku.” Bet ka- 
■dangi Mussolinį išvedžioja, 

ADDIS ABABA. — Bū-! būk jam reikią “apgint” 
rys plėšikų įsiveržė iš Fran- Italijos kolonijas Somalilan- 
cijos valdomo Somalilando į dą ir Eritrėją, idant Ethio- 
Ethiopiją, kad parsivaryt pija “nedurtų Italijai peiliu 
sau ethiopų gyvulių bandas.; iš už nugaros,” tai popiežius 
Susikirtime tapo nušauta 60, išreiškia pageidavimą, kad 
įsiveržėlių. Kiek žuvo ethi- «
opų, nėra pranešimo.

UNIJOSE VYSTOSI ETHIOPAI NUŠ0VE'?Š'~32=
KOVA PRIEŠ KAR4 60 JSIVERŽELIŲ

LONDONAS. — Daugu-
_____  I davinėiami; kad centralinė P]amb sunkiosios kanuolės moję Europos šalių įvyko 

SUGRĮŽTA DELEGATAI Ethiopijos vyriausybė palai- jiems busiančios nereikalin- komunistų-socialistų bendro
________g°s- . . •

Įvadu įvairiose srityse; kad Ethiopai dainuoja tokią 
Ethiopija nesilaiko sutar-. dainą apie Angliją ir Fran
ciu, padarytu per paskuti- ciją: 
nius 10 metu, ir tt. m 1 \ ™ 55
Mussolini sako, kad Ethiopi- i 
ja turi būt išmesta iš Tau-I 
tų Lvgos. kaipo “necivili
zuota” šalis, neturinti tvir
tos, tvarkingos valdžios. — ’ Tigras toj dainoj reiškia

Iš PASAULINIO LIETU- ,da ir negali suvaldyt genčių
VIŲ KONGRESO

Nuo garlaivio “Champ
lain” vakar “Laisvė” gavo 
radiogramą nuo dd. Abeko 
ir Mažeikos, dviejų darbi
ninkų delegatų kauniškiame 
pasauliniame lietuvių kon
grese. Jie praneša, jog šį 
šeštadienį jie bus jau New 
Y01^e- 'pati Italija anąmet reikalą- ciją.

;vo priimt Ethiopiją į Tau-|

Todėl, i “Ko jūs galite tikėtis iš tig
ro, kuris nuduoda esąs jū
sų draugas?

“Tik tų pačių triksų, ku
riuos daro beždžionė.”

fronto vadovaujamos de
monstracijos prieš karą. 
Visur darbininkų unijose 
svarstoma apie visuotinus 
streikus prieš naują skerdy- 
nę. Net dešiniausiose unijo
se vra tariamasi kovot priešOt Vlcl Lcll ietį ličio 1 1XUVUL pilCoĮ * •

ginklų ir amunicijos gabeni-1 Chicagos Policija Neleidžia 
mą Italijai.

Anglijos Darbo Partijos
į Čia Mussolini užmiršta, jog Angliją, o beždžionė—Fran- va(įas George Lansbury pa

PARYŽIUS. — Francijos 
ministerių kabinetas įgalio
jo savo pirmininką P. Lava- 
lį Tautų Lygos Tarybos su
sirinkime rugsėjo 4 d. kovot 
prieš bet kokius sumany
mus, reikalaujančius panau
dot ginkluotą jėgą prieš 
Italiją. Francijos valdžia, 
reiškia, palieka Mussoliniui 
pilną valią ~ apsidirbti su 
Ethiopija.

Anglijos Piliečiam Paliepta 
Kraustytis iš Ethiopijos

LONDON. — Anglijos • 
valdžia įsakė savo konsu
lams per keturias dienas iš
kraustyt visus civilius savo 
šalies piliečius iš Ethiopijos.

Visiems vyresniems Ang
lų armijos tarybos nariams 
paliepta pasilikti Londono 
apielinkėj, idant valdžia ga
lėtų juos bile momentu pa- - ; 
šaukt karo planams svars-

Italija tokiame “apsigyni- 
Ime” nenueitų pertoli, kad 
laikytųsi saiko, nes kitaip 

l “apsigynimas galėtų būt nu- 
i sikąltimas.” O jeigu Itali
jai reikia daugiau žemių 
daugėjantiems jos gyvento
jams; tai popiežius pataria 
to tikslo siekti derybomis, o 
ne karu.

.. . v. v v. j. .-i i /miviinuo Prieškarines stracijai si šeštadieni, kur Priešfašistinės Lygos komi_ 
■/tetas jau’senai pasiuntė po- 

Pa- piežiui telegramą, reikalau
ji damas, kad jis pasmerktų

Demonstruot prieš Karą
CHICAGO, Ill. — Polici- 

jos komisionierius Allman 
neduoda leidimo bendro 
fronto prieškarinei demon-1 “^lerikos

skutimu laiku tais reikalais 
'kalbėjosi su Francijos sočia-| j . iYCtlUCJVOl O U. Jk LdllVljUO OVk

m laLk/V0J°-į Amerikos Geležis Kamilisti*vadu Leonu Biumu.

Suezo Kanalo įSutartis
GENEVA -Pagal 1889 smerkimas Italijai. Tūkstan-.į kad jis pasmerktų 

metų tarptaatmę sutartj. ciai darbinmkų daro spau-, Mussojinio k^. Ethioi
'mc’Avvv onhinc vaudf vyiiaota i 1

ZURICH, Šveicarija.
Belgijos karaliui Leopold III . Ethiopija tuomet bu- 
bevažiuojant 50 mylių per civilizuota.
vai. paslydo jo automobilius,!
užsimušė karalienė Astrida 
ir sunkiai susižeidė kara
lius.

Prieš Ethiopiją
NEW "YORK. — Per šio 

miesto prieplauką liepos

Mussolini primena, jog 
Tautų Lygos Taryba “svar

besniuose a t s i t i k imuose” i 
I pirmiau neužgyrė sankcijų, mėnesį šiemet Italijai išvež- 
itai yra ginklų naudojimo: |ta 62,169 tonai senos gele- 

į tad jinai neturi to daryt nei žies. Pernai tą patį mėnesį
| dabar. Mussolini čia turi > buvo išvežta 21,803 tonai. 
| mintyj Japonijos užgrobi-, Taigi geležies išgabenimas

P A R YŽ I U S. — Tautų* ma Mandžuriįos ir šiauri- Italijai beveik trečia tiek
Lygos Tarybos užgirta ko- nėį Chinims, kur Lyga nie- padidėjo. Ta geležis perdir-
misija, susidedanti iš dviejų .^o nedarė prieš Japoniją.
Ethiopijos ir dviejų Italijos > Italijos valdžia sako, kad 
atstovų, neprieina prie su-!jai užteksią maisto ir

Penktas Narys į Italijos- 
Ethiopijos Komisiją.

sitarimo, kas yra kaltas del 
andai įvykusio susikirtimo 
tarp Italijos ir Ethiopiios 
kareivių Ualuale, Ethiopijos 
pusėje. Pranešama, jog ko- 
misijon dabar pašauktas 5- 
tas narys N. Politis, Graiki
jos ambasadorius Franci jai, 
kaipo sprendėjas.

fi-

bama į ginklus ir šovinius | 
karui prieš Ethiopiją.

NEW YORK. — Atvykęs' 
Anglijos kapitonas Malcolm 
Campbell, pasaulinis čampi- 
onas automobilių lenktynių, 
pranašauja pasulinį karą

nansų karo reikalams.
Finansiniai Italijos 

Prisirengimai
Pagal Mussolinio ministe

rių kabineto nutarimą, Ita- pasėkoj Italijos susikirtimo 
lijos pavaldiniai, kurie yra su Ethiopija ir sako, kad 
paskolinę pinigų kam nors Amerika “neišvengiamai” 
užsieniuose, arba pirkę ten;bus įtraukta į tą karą.

turi būt leista visom šalims 
laisvai naudotis Suezo kana
lu, kaip taikos metu, taip ir 
karo laiku. Bet tai nereiš
kia, kad Anglija gerbtų tą 
sutarti, jeigu ji susikirstų

dimą, kad priverst miesto1 
valdyba leist ta demonstra
ciją.

piją. Bet popiežius iki šiol 
nieko neatsakė.

Naziai Vėl Nukirto Galvą
BERLYNAS. — Pagal 

hitlerininkų neva “liaudies 
teismo” nuosprendį, naziai 
nukirto galvą Muelleriui 
Heinickei, kaipo “kariškų 
paslapčių išdavikui.”

W A SHINGTON. — Jau 
suplaukė daugybė darbinin- 

ir padarė Tautų Lygos Ta- tikrų spindulių švyturius, | kų organizacijų protestų 
rytai pareiškimą, kad ji’kuriais galima būtų “susi- prieš Roosevelto politiką, 
stengtųsi ramiai išspręst ki- kalbėt,” jeigu kur sugestų įvedančią prie nutraukimo 
virčą tarp. Italijos ir Ethio- kariniai telefonai bei radio diplomatinių ir prekybos ry- 

. - įtaisai. šių su Sovietų Sąjuhga.

Nauji Italy Karo įrankiai
BOLZANO, Italija.—Mu- 

ssolini apžiūrinėjo naujus 
ginklus savo manevruojan
čios armijos: galingus kul- 

sirinko Danijos/ Švedijos, i kasvaidžius, greitai šaudan- 
Norvegijos ir Finliandijos čias kanuolės, tankuose įtai- 
užsienių reikalų ministerial sytus radio aparatus ir tam

4 Mažos Šalys už Taiką
OSLO, Norvegija. — Su

sirinko Danijos, ;

pijos. šių su Sovietų Sąjuhga.

“N. Y. Times” korespon- . 
dentas Birchall rašo, 
Europoj išsivystė “bjauri 
padėtis,” gręsianti nauju 
didžiu karu. Ypač Hitleris 
laukia sau “progos” iš kitų 
šalių susikirtimo.

kad
f • L

th- ?

4

Japonai Talkon Ethiopam
MUKDEN, Mandžurija. 

—Buvęs Japonijos armijos 
oficierius Shigeru Asano 
prašo savo valdžios, kad 
leistų jam įstot į Ethiopijos 
armiją. Daugelis kitų Japo
nų taipgi prašosi talkon 
Ethiopijai prieš Italiją.

Belgijos valdžia uždraudė 
savo karininkams eiti į sve
timų kraštų armijas.

*<>’ $
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mes andai įtalpinome mūsų

Monelninkai!
Šie žodžiai rašomi rugpjūčio mėn. 29 

dieną, bet nieko nenuveikęs Grigaičio 
“didvyris” dar vis tebegyvena puošniam 
Half Moon viešbutyj (Coney Islande), o 
Lituanica II-roji tebestovi aerodrome.

Kodėl mes kreipiame į tai mūsų skai
tytojų domesį? Ar todėl, kad mums rū
pėtų pilietį Vaitkų išvyti į Kauną? Ar 
todėl, kad mes manome, jog jis, lėkda
mas, ką nors naujo padarys mokslui? 
Nieko panašaus! Mes tai pabrėžiame 
tiktai kaipo faktą. Vyriausiai todėl, kad 
parodžius tą didelę veidmainybę, kurią 
atlieka Chicagos dienraščio redaktorius; 
tasai didysis galvočius ir “socializmo ži
novas.”

Kuomet
dienraštin tuos melus, kuriuos “Naujie
nos” rašė
lio viduryj, tai už tai Grigaitis mus gra
žiai, jam įprastais žodžiais, pakoliojo. Jis 
smarkiai paplūdo Andrulį, kėlusį aikštėn 
tą didelę apgaulę, kurią tie ponai veda.

Mes pacitavome Grigaičio žodžius, ku
rie (gegužės mėnesį) skelbė per “Naujie
nas,” kad Vaitkus pasiruošęs lėkti vidu
ryj birželio. 22 birželio oras buvo lėki
mui patogus (tą pripažįsta ir Grigaitis), 
bet Vaitkus tą dieną buvo “nepasiruo
šęs...”

Tokios logikos, kurią vartoja Grigai
tis, mes, paprasti žmonės, nesuprantame. 
Tiktai “augšto mokslo” žmonės, kai Chi
cagos džentelmanas, tegali tą viską pa
rašyti ir suprasti. Nepaisant to, mes ty
lėti nemanome! Mes keliame aikštėn vis
ką, kas išrodo melagystėmis arba klas
tomis, nepaisant, kad tokis dalykas gali 
būti “moksliškas.”

Virš metai laiko atgal, rugpjūčio 27 
dieną, 1934, “Naujienos” rašė:

Rytoj F. Vaitkaus išleistuvių aviacijos 
diena.

Atsisveikinimo iškilmės bus Ford Lansin- 
go Airporte.

Dalyvaus pats lakūnas F. Vaitkus su pa
ruošta skridimui į Lietuvą Lituanica II.

Ryt dienos Aviacijos Diena bus lakūno iš
leistuvės ir paskutinis jo pasirodymas tarp 
Amerikos lietuvių prieš išskrendant per pla
tųjį Atlantiko vandenyną sunkiajai ir pavo
jingai kelionei Lietuvos garbei.
“Vilnis” (už rugpj. 22 d., 1935) pacita

vę viršpaminėtą iš “Naujienų” ištrauką, 
primena:

Jau metai laiko, kaip skelbė “paskutinį 
pasirodymą,” mulkino tautiniai įsitikinu
sius, kad tai daroma “Lietuvos garbei,” bet 
dar šiandien tai “garbei” nedarytas nė vie
nas žingsnis.

Ar tai neapgaulė? Ypač, kad jie žinojo, 
kad orlaivis neprirengtas, kad lakūnas netu
ri reikalingų leidimų, kaip jie galėjo taip 
begėdiškai meluoti? Juk tai ne tik melas, 
bet apgaulioj imas, ypač kad tuo viliota pi
nigai ...

Kam jie taip apgauliojo žmones?
Štai atsakymas. Jie ten pat pasako: 

“įžanga 25 centai asmeniui.”
Vadinasi; kad gauti po 25 centus iš tūks

tančių žmonių, kuriuos tikėjosi turėti klas
tingose išleistuvėse, jie garsino, kad jau pa
skutinis atsisveikinimas lakūno, kuomet ži
nojo, kad tai klasta.

Ar tai neapgaulė?

Ir dar kokia! Prisišienavę iš duosnių 
žmonių dolerių, tie ponai, pagaliaus, pa
matė, jog dar galima palaukti kitų me
tų, nes žmonių duosnumas dar neišsisė
mė ir jie dar nemato tikrų “skridimo” 
rengėjų tikslų. Todėl sugalvotas sky- 
mas: Grigaitis gauna kablegramą iš 
Katino, kad ten “oras prastas.” Skridi
mas atidėtas.

Šiemet, kaip jau nurodėme, “Naujie
nos” rašė prisimygusiai, kad “Lakūnas 
yra pasiruošęs išskristi apie birželio vi
durį- • (“Nauj.” už geg. mėn. 27 d.), 
bet atėjus tam “viduriui” ir birželio mė
nesio 22 d., kuomet oras buvo geras lėki- 

: mui, tos pačios “Naujienos” “nerėkė 
kaip už liežuvio pakartok” (paties Gri-

apie Vaitkaus išlėkimą birže-

gaičio žodžiai) apie išlėkimą, bet surado ! 
kitus skymus, kuriais mulkino žmones.

Prikaišiojimas Levanevskio ir kitų 
Sov. lakūnų čionai niekaip netinkamas ir 
tegul Chicagos mokslinčius nemano tuo 
prisidengti. Sovietų Sąjunga neapgau- 
dinėjo visuomenės per pusantrų metų su 
tuo skridimu. Sovietai paskelbė apie lė
kimą per šiaurinį polių į San Francisco 
tik pora savaičių pirm lėkimo. Tuomet 
lakūnai ir lėkė. Kelyje jie pamatė de
fektą orlaivy j, tai sugrįžo atgal. Paga- ' 
liaus ant šiaurinio poliaus užėjo ilgos 
naktys, todėl tuoj aus Sovietai paskelbė, | 
kad lakūnai stoja prie kitų darbų, o lėki- 
mą be sustojimo į San Francisco per 
šiaurinį polių palieka sekantiems me- . 
tams. ' ■4

Anksčiau ar vėlia, Chicagos monelnin- 
kai turės prieiti liepto galą L Net jeigu : 
Vaitkus šiemet ir lėks, tai niekų būdų 
nepateisins visos tos dideles apgaulės, ku
rią Grigaitis ir Ko. yra padarę “su ant
ruoju skridimu.” \ . 1

Rooseveltas Ardo Taikos Reikalus
Taikos reikalai kabo, kaip' ant plauko. 

Italijos fašistai su kitų kraštų darbinin
kų išnaudotojais prisirengę naujam ka
rui. Tik Sovietų Sąjunga tvirtai stovėjo 
ir stovi už taiką. Apie ją telkiasi tos ša
lys, kurios dabartiniu laiku vengia karo.

Rooseveltas su savo valdžia pasisakė 
neva už taiką, už neutralitetą, bet vienas 
dalykas jo žodžiai, kitas darbai. Pasiųs
ta Sovietų Sąjungai aštri ir nieku nepa
remta jo protesto nota yra aliejus ant 
karo mašinos.

Sovietų Sąjungos valdžia atmetė tą de
magogišką Roosevelto valdžios notą. Ki
taip ir negalėjo būti. Sovietų Sąjunga 
nieko bendro neturi su Komunistų Inter
nacionalu. Drg. Litvinovas nedavė jokių 
pasižadėjimų, kad komunistai. neveiks, 
nes tai ne jo dalykas. Jis davė pasižadė
jimą, kad Sovietai nesikiš į Amerikos vi
dujinius reikalus ir tą pasižadėjimą pil
do. Nei Sovietų spauda, nei valdininkai, 
neigi Sovietų Sąjungoje, neigi kitoje ko
kioje šalyje neveda jokios propagandos 
už Amerikos kapitalistų valdžios nuver
tima.

Kitaip yra su Jungtinėmis Valstijomis. 
Čionai prasivėrė pekla visokių melų prieš 
Sovietų Sąjungos vidujinę tvarką. Hears- 
tas kasdien rėkia prieš kolchozus, sov- 
chozus, kooperatyvus, bjauriausiai nieki
na Sovietus. Admirolas Stirling rašė 
kurstančius straipsnius, kad imperialis
tinės šalys visos turi pulti Sovietų Są
jungą. Eilė kongresmanų, senatorių ir 
kitų viršininkų net kongreso ir senato 
rūmuose Sovietų Sąjungą vadina “raz- 
bainininkų sąjunga.” Ir taip bjauriai 
elgdamiesi, Washingtono ponai drįso kel
ti protestą prieš Sovietų Sąjungą del to, 
kad Amerikos komunistai, šios šalies 
žmonės, Komunistų Internacionalo kong
rese kalbėjo apie šios šalies darbininkų 
reikalus.

Washingtono ponai manevruoja dviem 
sumetimais. Iš vienos pusės jie kursto 
pasaulyje karą, nes mano, kad tas suma
žintų bedarbę. Iš kitos pusės mano gau
ti daugiau balsų būsimuose rinkimuose. 
Vokietijos fašistų organas “Diplomatis- 
che Korrespondenze,” Lenkijos fašistų 
laikraštis “Gazeta Polska,” Japonijos 
spauda ir kitų imperialistų ir fašistų 
trokštančių karo negali atsidžiaugti Roo
sevelto protestu prieš Sovietus.

Hearstas ir kiti reakcionieriai šaukia, 
kad tuojaūs nutraukti Jungtinių Valsti
jų su Sovietų Sąjunga diplomatinius ry
šius. Tas dar daugiau padrąsintų pasau
lio imperialistus karan.

Bet tuom pat kartu Jungtinėse Valsti
jose girdisi ir rimtesni, sąmoningesni 
balsai, kad Washingtono protestai yra 
žalingi ir šiai šaliai.' Francis T. Cole, • 
viceprezidentas Amerikos Išvežimo As- 
sociacijos sako, kad Washingtono prote
stai gali pakenkti bizniui tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valstijų ir dar 
daugiau padidinti bedarbę. Jis sako, kad 
Sovietai pilniausiai pildo savo duotą žodį. 
Žadėjo šiemet Jungtinėse Valstijose pirk
ti už $30,000,000 tavorų, tai jau iki da
bar yra užsakę už $25,000,000, kas reiš
kia, kad pirks daugiau, negu žadėjo. Bet 
jeigu Washingtono ponai jieškos to, ką 
nepametė, priekabiaus prie Sovietų Są
jungos, tai gali biznis visai nupulti.

Amerikoje vis daugiau žmonės Socia
listų Partijos, darbo unijų, profesionalai, 
darbininkai siunčia protestus Roosevel- 
tui ir reikalauja sustoti priekabiavus prie 
Sovietų Sąjungos ir ardžius taikos reika
lus.

LKP BALSAS KAUNO KONGU REIKALE
Įvairūs specialistai ir pa

tarėjai, kurių kiekis vis au
ga ir auga, pataria žmogui, 
kaip užlaikyti gerą sveikatą 
ir prailginti amžių. Jie nu
sako, kokį maistą žmogus 
turi vartoti, kokias vanas 
imti, kaip mankštintis ir t.t.

Kai kurie jų patarimai, 
žinoma, yra geri, bet abel- 
nu' žvilgsniu žvelgiant,, ge
ros sveikatos palaikymas 
reikalauja, anot tūlo rašy
tojo; nedaugiau, kaip trijų 
paprastų taisyklių, kurios 
btįvd žinomos ir mūsų tė
vam^. . : 1; : . ■

Tote taisyklės yra: (1) 
Būk • visame' kame nuosai
kus. O tai {reiškia, neimk 
niekei perdaug, ir nesusilaa- 
kyk nuo reikalingų daiktų. 
(2) Gyvenk natų ralį gyve
nimą. (3) Nesirūpink.

Žmogus dažnai suardo sa
vo gyvenimo smagumą ap
sirijimu. Žmogus įpratęs rū
kyti, gali turėti smagumo 
rūkydamas tik pirmąjį ciga- 
retą ryte, ir pirmą cigaretą 
po valgiui. O vienok jis tuo- 
mi nepasitenkina. Jis, jei tik 
turi progos, rūko ir rūko 
visą mielą dieną, pakol tas 

i rūkymo skonis pavirsta 
i kepto pado skoniu, ir pakol 
1 rūkymas nebeteikia -žmogui 

jokio smagumo. ?
Jei žmogus, išgeria stikle

lį alkoholinio gėralo' ir jau
čiasi kiek smagesnis, tai jis 
riepąsivydi susipilti į save 
ir pustuzinį stiklų ir dau
giau, kuriais jis pradeda pū
dyti savo išmintį ir, tiesiog, 
nuodinti save.

Jei žmogus turi ko valgy
ti, tai jis valgo tiek daug ir 
taip skubiai, godžiai, kad jis 
nesuspėja nė valgio skonio 
pažinti. Ir dėlto, maistas, 
vieton teikti jo kūnui gero, ( 
padaro tik blogo daugiau. J. Kaškiaučius.

Žmogui būtų viskas sma- Apysakų-beletristikos: M. 
gėliau, iei. jis savo? geismus Rasoda, Valstiečio Sūnus, A, 
truputėlį sudraustų ir palu- Aldėniutė, Vargo Duktė ir 

kiti.
Politinių 

straipsnių: 
Siurba, J. 
Metelionis, 
kas, J. Gasiunas ir kiti.

Tikimėsi, kad nevien tik 
viršuj įvardinti nuolatiniai 
bendradarbiai pasirodys sa
vo darbais ateinančių metų 
Darbininkų Kalendoriuj, bet 
prisidės daug ir naujų. Ka
nadietis drg. žagaras jau 
prisiuntė raštą apie Kana
dos Lietuvius. Laiške rašo, 
kad yra pasižadėję pora ka- 

parašyti ei-

truputėlį sudraustų ir palū
kėtų, kol tie geismai pri
bręsta iki aštriam norui. 
Nuosaikumo praktikavimas 
leistų jam gėrėtis savo ape
titu, ir nereikalautų mokėti 
baudos:—nepasidarytų sau 
blogo.

Taisyklė — gyventi natu- 
ralį gyvenimą — yra šiek 
tiek sunkesnė, nes visa toji 
šiuolaikinė dirbtina civiliza
cija daro apsunkinimų. Ta
čiau, žinant sveikatos reika
lavimų mierą, galima ir tuos 
apsunkinimus apeiti.

Žvelgiant į žemesnius už 
žmogų gyvūnus,, mes mato
me, jog jie yra linkę gyven
ti atvirame ore. Jie tik šal
čiuose įieško sau užvėjos, ir 
saulės kaitroj pavėsio. O 
tiek susirasti nėra sunku. 
Žmogus, žinoma, žiemos šal
čiuose reikalauja šiltesnio 
drabužio išgyvenamų kam
barių apsišjldymo. Bet- aty-, 
džiau į šitą pažvelgus,. daž
nai rasime jį ir perdaug 
kalstant. Jis,; mados Veržia
mas, net ir vasaros . karš
čiuose perdaug apsitvarštęs 
šutina savo kūną.

Kalbant apie mankštini-, 
mąsi, mes gerą pavyzdį ta
me reikale rasime" pas že
mesnius gyvūnus. Jaunystė
je jie visi žaidžia ir mankš
tinasi. Augimo periode tas 
pagelbsti jiems gerai išsinv 
tulioti. Kuomet tas periodas 
pereina, jie pasitenkina gy
venti ir be mankštybos. Ta
da jie kreipia daugiau do
mės tik į maisto rūšį ir jo 
užtenkamumą. Jie nepada
ro „bereikalingų išmokimų, 
prasižengimų1 ir dėlto,| Sako
ma, jie neturi tiek daug šir

dies negerumų, ligų.

Trečioji taisykle, tai bene, 
svarbiausia, nes kūno padė
tis priklauso nuo proto pa
dėties, nuo proto mielašir- 
dystės. Piktumas, baimė, ne
rimastis sulaiko virškinimo 
darbą ir pripildo kūną nuo
dais.

Šalintis nuo nuodų, reiš
kia Sugebėti save kontro
liuoti. /Tai priklauso žmo
gaus nusistatymui. Jei 1 
įsileisi į vaikiškus įsišoki
mus, į kvailus rūpesčius; tu 
gausi atlyginimą skausmin-

NEPRILEISKIM, KAD FAŠISTAI UŽČIAUPTŲ BURNĄ PA
SAULIO LIETUVIŲ KONGRESO DALYVIAMS! REMKIME 

ANTIFAŠISTINIUS KONGRESO ATSTOVUS!

į Visus Komunistus, Komjaunuolius, Social-Demokratus, Žie- 
žirbininkus, Valstiečius-Liaudininkus, Jaunimiečius, į Visus 

Fašizmo Priešus!

Darbininkų ir visų darbo žmonių skurdas Lietuvoj vis di
dėja, kartu auga darbo masių tarpe nepasitenkinimas Lietu
vos fašistų valdžia. Lietuvos darbo masės neturi jokių politinių 
teisių: visos klasinės darbininkiškos organizacijos uždarytos,
ligonių kasos sufašistintos, teisės dalyvaut miestų ir valsčių 
savivaldybių rinkimuose darbo masėms faktiškai atimtos. Lie
tuvos fašistų valdžia, norėdama užmaskuot savo pardavingą 

. . ., ., ,. 1 politika, norėdama nuslėpt nuo plačiųjų liaudies masių savo
gį. , 1 jei pasi ai ysi ramu- pasįangas susitart'su hitlerine Vokietija, ir parduot Hitleriui 
me, geiOje suaugusio ŽIRO- | Lietuvos nėpriklaūsomybę, išnaudoja kiekvieną progą patrio- 
gaus lygsvaioje,; nūotaikO- tiniai-šovinistinei nuotaikai kelt. f
je, ir jei viskį darysi liuoša 
valia pilname supratime 
apie pasekmes, tuoihi tikrai 
būsi pasirinkęs atlyginimą 
džiaugsmingą.

Tavo elgėsis bus tavo at
lyginimo rodyklių.

Pagal anglišką, 
St. Jasilionis.

Darbininkų Kalendo
riaus Reikalu

Kaip keliais pastarais me
tais, dienraštis “Vilnis” ren
giasi išleisti Darbininkų Ka
lendorių 1936 metam. Že
miau pasirašiusiam pavesta 
darbas prirengimo Kalendo
riaus spaudai, taigi šiuomi 
atsišaukiu į buvusius ir bū
simus bendradarbius talkos. 
' Jau neviename Darbinin

kų Kalendoriuj ' yra tilpę 
raštai, eilės-ir apysakos se
kamų plačiai žinomų auto
rių :

Poetai: Jonas Kaškaitis, 
St. Jasilionis, Jonyla, J. D. 
Bendokaitis, R. Svyrūnėlis 
ir kiti.

Sveikatos klausimu: Dr.

Rugpjūčio mėn.’ 1.1 d. įvykstantį pasaulinį lietuvių kongre
są fašistų valdžia nori ištnaįųdot savo įtakos stiprinimui' ir fa
šistinės diktatūros propagandos tikslams. Iš vienos pusės fa
šistų valdžia {tariasi su krikdemų, partijos viršūnėmis, ka<l su
daryt kongrese fašistiniai klet’ikališką bloką, iš kitos—-griebia
si visokių kombinacijų, kad neprileist prie kongreso antifašis
tiniai nusistačiusių elementų. Be abejonės, fašistų valdžia kon
greso metu, kiek įmanydama, stengsis užčiaupt burną anti
fašistiniams atstovams.

Lietuvos Komunistų Partija kreipiasi į visus darbininkus, 
- tarnautojus, dorąją inteligentiją, į visus fašizmo priešus, be 
1 pažiūrų ir nusistatymo skirtumo, remt tuos užsienio lietuvių 
atstovus, kurie išstos prieš fašizmą, prieš imperialistinį karą, 
prieš Lietuvos nepriklausomybės pardavimą, už demokratines 
laisves Lietuvoj.

Jau dabar įmonėse, įstaigose, įvairių organizacijų susirinki
muose rinkim delegatus. Kongreso metu siųskim savo 
delegatus ir patys masiniai; eikime sveikint atvykusius 

; į kongresą antifašistinius atstovus. Savo sveikinimo kalbose 
papasakokim jiems apįe Lietuvos darbo masių vargą 
ir priespaudą, apie fašistų valdžios terorą ir pardavingumą. 
Kvieskim juos arčiau susipažint su Lietuvos liaudies skurdžiu 

| gyvenimb. I
Mes šaukiam kovot už laisvus rinkimus į Ligonių Kasą, už 

demokratiškus savivaldybių ir seimo rinkimus, už karo stovio 
panaikinimą, už politkalinių!paliudsavimą.

Šalin fašistinė diktatūra.
Šalin hitlerinė okupacija!
Tegyvuoja Liaudies Frontas kovoj už demokratines laisves!

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KAUNO RAIKOMAS.

Kaunas, 1935-5-VIII.

Apysakų-beletristikos: M. Lawrence, Mass ŠYPSENOS
ir istorinių

A. Bitnba, J. 
Brukąs, A. M. 
D. M. šoloms-

nadiečių poetų 
lių. Laukiame.

Kalendoriui 
raštus reikia siųsti 
nies” antrašu pažymint, jog 
tai Darbininkų Kalendoriui. 
Prie : to< būtų ; gerai, kad 
gerbiami bendradarbiai pa
velytų {kalendoriaus ‘ redak
cijai sunaudoti ūaštūs’ dięn- 
raštyj, j eigų ” karvaite pasitai
kytų dū ar daugiau^ tąja 
pačia tema, arba, delei kitos 
kokios priežasties negalėtu
me sunaudoti Kalendoriuje.

Laiko jau nedaugiausi'ai, 
taigi su raštais nereikia vil
kinti. Norima Kalendorių 
užbaigti bent mėnesį prieš 
■naujus metus, nes tuom lai
ku geriausia proga kuodau- 
giausidi išplatinti.

Nieko nelaukdami, drau
gai ir draugės bendradar
biai, siųskite Darbininkų 
Kalendoriui raštus. Padary
kime Darbininkų Kalendo
rių 1936 metams dar geres
niu ir įvairesniu, negu bent 
kada pirmiau.

L. Jonikas,
3116 Sb. Halsted, St., 

Chicago, Ill.

skiri amus
“Vil-

Reikalauja Mokytojo
“Aš tave išmokysiu,- kaip 

Sekantį nedėldienį, rugsėjo, i myluotis prie mano dukters,

Smarkiai Rengiamės! j Chorų 
. Pikniką, Maynarde !

1 d., Maynarde, įvyks didžiau
sias piknikas, rengiamas visų 
Mass, valstijos chorų. Tai bus 
ir didžiausias piknikas, į kurį 
suvažiuos chorai iš visų mies
tų, o su chorais ir lietuviai dar
bininkai, biznieriai, profesio
nalai.

tu bonkagalvi!”
“Labai būtų gerai, nes iki 

šiam laikui aš jokios pažan
gos nepadariau.”

Prie Teniso

“Kas žin, ar tai vyras, ar 
moteris tenai?”

“Tai mano duktė.”
“O, atleiskite, aš nežinojau,

Lawrencieciai prie šio pik
niko irgi smarkiai rengiasi. 
Choriečiai pareiškė, kad į šį jog esate jos tėvu, 
pikniką važiuos ne del “good 
time”, bet dirbti-patarnauti 
suvažiavusiai publikai.

“Visai ne, aš esu jos moti
na!”

Numatoma, kad iš La-wren- 
ce šiame piknike dalyvaus 
daugiau publikos, negu daly
vavo' “Laisvės” piknike, per 
“Fourth of July”.

.Lawrence, automobiliais 
•ir auto-busais bus išvažiuoja
ma nuo L. P. Kliubo, 11 vai. 
prieš pietus.

Kurie neturėsite kuomi nu-į 
važiuoti, užeikite prie kliubo 
virš (fninėtu laiku. Taipgi, ku-

Neklausė
“Na ir ką tau daktaras 

pasakė?”
“Uždraudė gerti vyną ir 

I alų.”
“O degtinę?” '
“Apie degtinę, iš baimės, 
nė neklausiau.!’

Surinko J. šilingas.
as

Su Išrokayimu
Petrienė:— Aš savo vyrui

rie važiuosit automobiliais ir visuomet liepiu atsisėsti ant 
užsukit krėslo ir kojas bent valan

dėlei užsikelt ant stalo.
Jonienė:— O kam taip 

daryti ?
Petrienė:— Nes tuo būdu 

iš jo kelnių kišenių subįra 
krėslan visi smulkučiai...

turėsit juose vietos, 
prie kliubo ir gausit “pasažie- 
rių.”

Mūsų krautuvininkas B.
Chulada ir duonkepys Lapins
kas rūpinasi pristatymu visų 
valgių’ piknikui. Jie sako, kad 
šiam piknikui parūpins valgius 
įvairius ir gardžius.

Visi važiuokime į chorų pik
niką !
L.D.S. 125 Kp. Susirinkimas

L.D.S. 125 kp. susirinkimas
įvyks antradienio -vakare, rug- mėsa ant- pečiaus perdaug

Kad Atkeptų
Jaunavedis: — Pietūs ga

tavi, širdy t?
Jaunavedė:— Turėsi tru

putį palaukti, balandėli, nes

sėjo. 3 d., L.P.K. kambariuose 
Visi nariai dalyvaukite.

L. K. Biuras.

sukepė. Dabar aš padėjau 
ledaunėn, kad atkeptų*

Surinko Es—Džei.
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Delegates State There Was No 
Democracy in Kaunas Congr.

In a declaration sent to the “Laisve”, the 
anti-fascist delegates from the United States 
stated that there was no such thing as a 
World Lithuanian Congress. It pointed out 
that delegates, outside of the anti-fascist de
legation, were not chosen by the ifiasses of 
Lithuanians throughout the world, but were 
either picked out of the executive commit
tees or just made themselves known as dele
gates. There was no credentials committee 
report at the Congress.

At the congress itself there wasn’t a bit 
of democracy, even disregarding parliamen
tary regulations. The fascist government 
had everything tightened in its grip. The 
presidum and all committees were picked 
by a plan worked out beforehand.

In order to get their sympathy, the nationalist par
ty, being the government party, held all sorts of af
fairs for the delegates, using up the government’s, 
the people’s, money in order to maintain the previous
ly drawn up plan.

Out of all the delegates that were there, the anti
fascist delegates were the only ones who had truth
fully defended the demands for democratic rights. 
There were one or two who supported them, but the 
rest feared the reactionary forces and could not play 
their role.

There were ten days ailoted for the Congress, but 
during that week there were only three sessions of 
an hour and a half each during which resolutions 
were read which accented a very patriotic chauvinism. 
Not a single delegate was allowed one minute in 
which to express his opinion of these resolutions. Not 
even questions which concerned the reading were al
lowed on the floor.

Amid the whole week’s celebrating and parading, 
only two hours were alloted in which to read and con- 

continued on page two)

LDS Youth Urged to 
Make Plans for Drive
In commemoration of its 5th 

year of existence, a nation
wide LDS membership drive 
has been planned in order 
that more youth may be 
reached and, therefore, be 
able to receive benefit from 
this organization.

Every district should make 
it its duty to hold meetings 
and make further plans which 
would get the most members. 
Districts and youth branches, 
singly, should issue challenges 
to one another. In this way 
a competitive spirit will be 
aroused, which would receive 
the cooperation of every member in 
each branch. This sort of coopera
tive action on the part of the pre
sent membership will be conducive 
towards enlarging the whole LDS 
youth movement.

LDS youth who will go out con
tacting prospective members should 
be made clear on one point—the 
LDS in itself is not a Communist 
organization. Many times this mis
take, made by organizers, has turn
ed youth away from the LDS. In 
the future, let’s not make this mis
take. The LDS membership is made 
up of all sorts of religious and po
litical beliefs. It is an organi
zation that takes up the leading 
questions facing the youth, and is 
a vigorous fighter against war and 
fascism.

There are many Lithuanian orga-

Youth in All World Prepare 
for L Y. D. Demonstrations

With all the imperialist countries making 
feverish plans for another world slaughter, 
youth throughout the world are preparing 
to demonstrate against war and fascism on 
International Youth Day, September 7th.
' Not since the year 1914 has the world 
been so close to an armed struggle for im
perialist conquest as it is today. The stage 
is all set. Mussolini is prepared to strike. 
Nothing will stop him.

The youth of the world are extremely 
conscious of the dangers facing them and 
are preparing to do everything in their pow
er to carry on a united fight against the re- 
pitition of the scenes of 1914. The demon
strations this year will be organized by the 
broadest united front of youth organizations.

The Lithuanian youth in the United States should 
not fail to organize large groups in their cities and 
march shoulder to shoulder with youth who are sin
cere fighters of war and fascism.

And how about the K. of L. ? Are they prepar
ing their forces for these demonstrations? When 
many other Catholic organizations have made pre
parations for International Youth Day, the heads of 
the Knights of Lithuania didn’t think it was im
portant enough to accept united front proposals made 
at their recent convention in Hartford, Conn.^, ” •

NEW YORK—Under the central slogan: Defend 
Ethiopia, the Young Communist League and the Com
munist Party will jointly sponsor the demonstration 
in Union Square. Since many organizations are clos
ed for the summer, the proposal of the Young Com
munist League that the Y. C. L. sponsor the de
monstration was accepted at a meeting of the local 
American League Against War and Fascism.

New Britain & Brooklyn 
To Play in Bridgeport
Since it would be inconvenient fi

nancially for New Britain to take 
a trip to Brooklyn, for a game with 
the Builders and vice versa, the best 
possible thing to do is to play this 
game at some central poiint between 
these two cities. Bridgeport sterns 
to occupy, this point.

Correspondence will soon be esta
blished between these teams and the

Although the Brooklyn BuiLDerS 
have not played any league games 
for a long time, the manager, Tony 
Sineus, states that the team has been 
practicing all along and has good 
hopes of beating New Britain. On 
the other hand, New Britain enjoy
ed a winnnig streak ever since this 
team entered the Connecticut league. 
So, when we come down to bare 
facts, this promises to be a good 
battle worth travelling a. few miles 
agreeable date for the game made 
known soon.
to witness. >

The winning team of this game 
will be right in line to play the 
Cleveland LeaDerS for the national 
championship.

New Britain’s speedball artists 
have worked wonders in the Con
necticut series, but may receive some 
stiff competition at the hands of 
the BuiLDerS, who have developed 
some good pitchers themselves.

Armed to the teeth, greek soldiers stood behind ancient battlements on 
the Island of Crete, in the Mediterranean, following a revolt by Cretan 

workers who wanted more pay and shorter houi/s.

The International Youth Conference Issues Appeal for 
Peace, Freedom and Progress of the Youth of the World

To All Progressive Youth Organi- 
tiony i-n every country.

Friends:—
The International Youth Confer

ence which was recently held in 
Paris on April 20th and 21st, with 
the participation of numbers of pro
gressive youth organizations from 
Europe and beyond the seas, appeals 
to your organization at a particular
ly grave and threatening time.

YVe, of the lounger generation, 
whose lives are being submitted to 
painful tests unknown until now in 
history, met together. at the Inter
national Youth Conference, having- 
come from factories,- the universi
ties and the offices, and also from 

the streets where we are being hu
miliated, drifting, because we are 
deprived of work.

We young people want to meet 
with our comrades from every coun
try to consult together and find a 
way out to victory-over the for
ces of reaction.

We have looked the danger in the 
face and we have found it true that 
nations are experiencing a time of 
exceptionally gravity: War, Humani
ty’s greatest flail is fading us.

The warrior spirit is being excited 
and propogated among men with 
more ferocity and subtelity every 
day.

The rapacious states are arming
(Continued on page two)

War Stocks Popular 
In Wall Street

Although the decline in industrial 
production that occurred in first 
puts it, “are in an upward trend, 
checked, “corporate dividends, on the 
whole,” as United Jcslness Service 
puts it, “are in an upward teįnr, 
and the business outlook, over the 
remainder of the year at least, gives 
promise of sustained profit expan
sion and widening margins of di
vidend protection.” Wall Street in
vestors are cheered by the increas
ing number of companies that are 
adding to their payments to stock
holders. As “The Trader” in Bar
ron’s puts it (July 8, 1935), “There 
is no turning back the rising tide of 
earnings. Among companies lately 
to increase disbursements are United 
States ' Smelting, Melville Shoe, 
Transamerica and Cerro de Pasco..... 
both dividend liberality and earn
ing power conspires to make stocks 
more attractive than cash.”

Companies benefiting by produc
tion for war /preparations rate high 
in stock popularity contests conduc
ted recently by the same “national 
financial weekly.” What they de
signate as “America’s favorite com
mon-stock investments”, as shown 
by evaluations of what shocks are 
most likely to rise and pay good re
turns to investors in the future, in
clude duPont, General Electric, In
ternational Nickel (controling the 
world’s nickel supply vital in war), 
Standard Oil of N. J., Union Car
bide and Carbon, Allied Chemical, 
U. S. Steel (preferred), General Mo
tors, Continental Can, American Can, 
Westinghouse Electric, Chrysler, Tex
as Gulf Sulphur, U. S. Smelting, Air

(Continued on page three)
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fascism

from any “mark” put on

is important to note that nowa-

V PICNIC EXPECTED TO BE WELL ATTENDED

fate of 
the un

in doubt/marry a dissimi- 
may thereby skip a genera-

include 
earlier 
in the

and crush fascism 
can accomplish.
accomplish it ex-

If you want to meet people from 
almost every city in the east, do 
not fail to be present this Sunday 
in Westville, N. J. where the “Lais-

Water is a powerful regulator of 
the earth’s temperature, in that it 
can freeze, boil, and influence its 
surroundings.

In Borneo today, a Malay changes 
his name after severe illness so 
that the evil spirit which caused the 
sickness, will not be able to afflict 
him with a second attack.

Defined
Teacher: “Who can give the best 

meaning af ‘appetite’?”
Johnnie: “When you’re eating 

you’re ‘appy, an’ when you’re finish-

s manently impaired.” His heart may 
become dilated, while his pulse in
creases until he can no longer work 
at all.

When 
lar; 
tion

Negroes did not get their skin 
pigment 
Qain.

you 
with a wooden head.

j ve” fall picnic will take place.
It promises to be one of the lar

gest, if not the largest, picnics held 
this year. An elaborate program

Did You Know That?
— By Biruta Ramo Aka —

same old
different

How True
“Anything new in the paper today, 

George ?”
“No my dear—just the 

things, only, happening to

ji* B

The farmers of 
were 
men, as 
reporter 
timony. 
lis and 
said in 
president, 
in response to the demands of the 
business men of the country, not to 
fprm an ideal plan of government 
but such a practical plan as would 
serve the business needs of the coun-

(Continued on next page)

DENVER, Col. (LNS)—An anti
war demonstration on September 7 
has been endorsed by the peace coun
cil of Denver, which will furnish a 
speaker.

11 Page Twa

CITIES RREPARE FOR BIG
I. ¥. D. DEMONSTRATIONS • * ' • » W * ' ' •’ ■ » • ■ S ■• ’• ■ . r ' wyW* »

Peace, Freedom and Progress of the Youth of the World1
LOS ANGELES, Cal. (YNS)—A 

demonstration as large, or even lar
ger than the one that took place on 
United Youth Day, May 30th, is ex
pected to take place on September
7th, International Youth Day. It 
will be held in the heart of the Ne
gro territory of the city and the 
preparations are centering around 
the Defense of Ethiopia. Already 
several Negro trade union locals 
have joined with the United Front 
committee which , is preparing the 
march.

IRONWOOD, Mich. (YNS)—Pre
parations are under way for Inter
national Youth Day Anti-War de
monstrations in four or five cities 
in Northern Wisconsin and upper 
Michigan. In Ironwood the demon
stration will be held under the aus
pices of the YCL.

ST. PAUL, Minn. (YNS)—Inter
national Youth Day will see a huge 
gathering of youth of all shades of 
political opinion and all nationali
ties in the Negro district of this 
city. Already several Negro minis
ters and churches are involved in 
preparing for this demonstration.

Along the Sport Front
— By Ben Medley —

Connecticut’s Council Meeting
This coming Labor Day, will mark 

the second council meeting of the 
Connecticut baseball and sport group. 
The meeting in all respects should 
prove interesting and well attended, 
because of the many misunderstand
ings that have come about since the 
last meeting. Although it is not tKe 
fault of any certain group that dur
ing the past month or so there 
have been so many misunderstand
ings and tactless gestures, we find 
they have occurred. If the question 
of fault or blame enters in, it can 
only be blamed to the way in which 
the Connecticut league was formed.

When this league 
it was done so as 
measure. That is, 
spontaneously by a 
when it was evident 
committee in whom
vested, were doing nothing about it. 
The time was rapidly flying, and 
realizing this, those who did form 
or made the first steps toward form
ing the league took it upon them-

was organized, 
an emergency 

it was formed 
few comrades, 
that the Sport 
this task was

selves to make the move, without has been planned out, which con- 
the sanction of either committee. If sists of the following: A. Bimba will" 
however, the committee that had the 
task of organizing the league did 
do the work, these many arguments 
and misunderstandings could have 
been avoided. If the committe call
ed a meetng of all the branches and 
sport groups in the very beginning 
and formulated plans and formed the 
league council, it could be said that 
the league was properly organized 

' and misunderstandings on the phase 
would have been eliminated. But as 
it was, the manner in which the lea
gue actually took shape, there could 
be no guarantee of there being no 
arguments.

Lacking also was the spirit of 
sportsmanship. Not only in the 
competitive playing between teams, 
but also in the more delicate tech
nicalities of its organizational body. 
Probably everyone was not aware 
of the fact that this league was or
ganized on a purely sportsmanship 
basis, although it did involve com
petition for a distinct honor—the 
nat’l title—still each team could 
have exhibited more, their capabili
ty of real sportsmanship. This lea
gue could not offer the members

(Continued on page four)

the 
We 
em- 
hat- 
con- 
this

(Continued from page one) 
to the teeth. The clamor of the peo
ple and the true defenders of peace 
calling disarmament and real securi
ty is being repulsed by the arma
ment trust profiteers, the slave driv
ers of humanity.

We have studied with anxiety 
machinations of Hitler Fascism, 
have found that Hitlerism is the 
bodiment of the stirring up of 
red between nations and race 
flicts, vital to the lifeblood of
system of oppression, which is 
striving to prevent any agreement 
between nations, any collective or
ganization of peace.

It is, moreover, being supported 
even in countries fighting against it 
by various reactionary and Fascist 
organizations which, with their press, 
are carrying on the campaign against 
the Soviet Union,

Why ? Because in te present In
ternational situation, the U.S.S.R. in 
all negotiations settling the 
the world, has made herself 
disputetd champion of peace.

In every country where
has triumphed,- the farrior spirit 
is being fostered to the maximum 
while the liberties of the people are 
being trodden under foot. To over
throw fascism and prevent it from 
extending its triumph to the coun
tries that still have some democracy 
left is to accomplish the work of 
peace.

....The young, no matter to what 
country they belong, have no wish 
to do murder or to let themselves 
be massacred in a criminal war. 
Their, heroism, their will to create, 
are seeking the opposite path. The 
path to life, to joy and culture 
to liberty and peace, to the collective 
creation of a world of their own.

We have found that we, the young 
millions, are not only the pledge of 
the future but also of the present. 
We have seen that our various or
ganizations will remain weak, almost 
powerless, before te destructive force 
of fascist reaction and war so long 
as we ave not found the means of 
uniting ourselves on the path of the 

be the speaker; Aido Chorus from 
Brooklyn; Girls’ Octette from Wyom
ing, Pa.; Lyros Chorus from Shen
andoah, Pa.; Sietyno Chorus from 
Newark, N. J.;Lyros Chorus from 
Philadelphia, Pa.; Miners Quartette 
from Shenandoah, Pa,; Russian 
Workers’ Chorus from Philadelphia, 
Pa.; Italian athlete group from Phi
ladelphia, Pa.; Acrobatic Dancers 
from Pįila., Pa.; Bangos Chorus 
from Elizabeth, N. J.

A good and large orchestra will 
play continuously, so the younger 
people can be assured of a lot of 
stepping. The activity starts at 10 
in the morning—plenty of time in 

common struggle.-
To prevent war 

is a task that we 
But, we cannot 

cept by uniting the forces of all those
who have nowadays' the courage to 
give battle to the disaster threaten
ing humanity.

That is why the International Con
ference proposes to you to build up 
the world youth community.

To realize this mutual aid from 
beyond the frontiers let us form in 
each of our countries, with all youth 
organizations, ^independently of spe
cial aims—cultural, political or eco
nomic—which they are pursuing, a 
union of all pacific and democratic 
forces. Our freedom demands it.

We would make a first demon
stration of the power of our world 
youth community by proposing to 
you to organize, a world rally of 
the young generation for peace.

In our organizations, in our con
ferences, in meetings of young work
ers, let us loundly voice our social 
and cultural claims and spread as 
widely as possible there the idea of 
a world rally.

We point out that one 
objects the community sets itself 
is effectively to support movements 
with liberating tendencies of the co
lonial peoples and oppressed na
tionalities.

With the world rally will open a 
new historical epoch in the move
ment for the liberation of youth and 
in the world movement for peace.

To all organizations of young ma
nual or intellectual workers! Youjng 
peasants, young employees and girls.

To the whole ,of the young genera
tion in every country of the world.

The International Youth Confer
ence offers these suggestions as a 
first free initiative.

We want to have free discussion 
with all as to the creation of a 
world youth community and on the 
world rally for peace, in this way 
we shall increase the forces of peace 
and liberty a hundredfold and the 
future of our generation will be as
sured.

which to enjoy yourself. Everyone 
to Westville Grove this Sunday!

ELIZABETH VANGUARDS 
ATTENTION

The Brooklyn, BuiLDerS are coun
ting on you to play a game with 
them at the Laisve picnic this Sun
day. Hope you have your team or
ganized. This is just a reminder, 
so you can’t say you forgot again. 
See you all Sunday.

. 9

NO DEMOCRACY IN CONGR 
SAY DELEGATES

(Continued from page one) 
sider the resolutions. Only one per
son was allowed to express himself 
as being against the resolutions and 
one who was for them.

When all the reports were given 
and the rights of the delegates were 
refused, the anti-fascist delegates 
declared that the congress was not a 
World Congress of Lithuanians, since 
the delegates were not elected in a 
democratic manner, and there wasn’t 
a bit of democracy in the congress.

They were not even allowed to 
make this declaration. All of a sud
den the fascist delegates began to 
raise a rumpus and even tried phy
sically to prevent the declaration 
from being hiade. Later the anti
fascist delegates distributęd copies of 
the declaration to the delegates, re
porters and workers.

Nearly one-quarter (23%) of the 
anthracite miners recently examin
ed physically by Dr. R. R. Sayres 
of the U. S. Public Health Service 
were found to have anthraco-silico- 
sis or miher’s asthma, called also 
Miner’s consumption. The report is 
published by the Pennsylavnnia De
partment of Labor and Industry, and 
is the result of a special study co
vering 2,711 men in three typical 
hard coal mines.

The death rate from diseases of 
the lungs is much greater among 
anthracite miners than among the 
adult male population of th0 coun
try as a whole, the -report admits. 
Tuberculosis and other infections of 
the lungs often accompany silicosis, 
which is defined as a chronic dis
ease resulting from breathing air 
containing dust from the mining 
and preparation of hard coal.

Symptoms of silicosis 
shortness of breath in the 
stages of the disease, pains
chest, then coughing and often vo
miting. The miner who is a ivc- 
tim of this disease has a succession 
of colds; in the later stages he 
loses flesh rapidly and finds his ca-

- ,, i pacity for work “seriously and per-

It
days not only do heroes appear by 
accident in America, but by design. 
Nowhere else In the world has the 
art of the press agent, the publicity 
expert, been developed to such a 
high extent. There are many such 
men who have incomes in excess of 
$100,000 a year, earned by making 
national characters of heretofore un
known individuals, or by changing 
the attitude of the people, so that 
soiTOone who yesterday was consi
dered an ogre, today is looked upon 
as a saint. The most successful of 
these efforts was that of Mr. Ivy 
Lee, press agent for John D. Rock
erfeller, sr. In an amazingly short 
time, Mr. Lee’s magic touch changed 
Mr. Rockerfeller in the popular esti
mation from a malevolent robber
baron of oil, into a gentle, almost 
saintly, old man, who goes about 
giving dimes away, plays golf, and 
lives on crackers and milk.

the Connecticut 
objectively-minded business 

; James Madison, the official 
of the convention bore tes- 
“The delegates to Annapo- 
later to Philadelphia,” he 
a speech after he became 

“were brought together



magnetism

and

Do You Know That-?

who did not find it neccessary to and cracking the bulls over the head

the

3. How long would it take to com-Che-

year

acquaintan- 
hailed with

her 
had

work.
legislation, effecting the poor and 
sparing the rich.

Football was first played in Ame
rica in 1869.

The partial victory of the ILD 
in the Scottsboro Case, begins a new 
court proceedure in the Black Belt, 
admitting Negroes to the jury stand. [

1. What Lithuanian woman is 
editor of a workingclass woman’s 
magazine ?

2. What is the curvature of the

The term “O. K.” was originated 
by Andrew Jackson who signed his 
approval by “Orl Korrect.”

(Continued from page two) 
try.”

The true reason for the 18th

knout? j...

(Continued on page four)

The piano selection “Narcissus” 
■was written by Ethelebert Nevin at 
the age of thirteen. .

greater for the six months through C?U1"ses in a university.
May than a year ago. It is one Of ■,What kind of a whip is a 
the foremost military airplane de- i * 
signers in the country. 1
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CHONG ABOUT YOUTH 
IN WATERBURY, CONN.

Well, I’ve been discovered by some 
of my pals—so now I’ll have to be 
more careful of what I say.4 How 
awful! •

Waterbury is being placed on the 
map by its Settlers* Village. It’s 
being photographed for the news
reel, visitors are pouring in from all 
over the union, pictures of it are 
appearing in the September issue 
of the Geographic Magazine, and our 
local newspapers are just filled with 
articles and pictures about it. Oh 
what food for my scrap-book.

Knocking about, I discovered that 
in strange places mere 
ces become beings to be 
hearty greetings.

What is the strange 
that keeps continually drawing cer
tain New Haven fellows to Water
bury? I’ll bet they attend more af
fairs in Waterbury than New Haven. 
There must be something behind it,

None can be quite as deliciously 
funny as little Straussy—Albert.

PITTSBURGH LETS US ,
know what they DO iNo Wine m His Cart

August 26, 1935
Let me know how you like this: 
(With due apologies to the Post 
Gazette) 
Flashbacks--------

May 1, 1933—exerpt from mi-, 
nutes:—----- and the first meeting
of the newly organized L.D.S. ad
journed----- .”
Jan 11, 1935—Our own “Tootsie” 
joined the L.D.S. Sports Section. 
Ed. Norkus and A. Norkus, elected 
reporters.
Feb. 8, March 8, Apr. 12, May 10, 
“the Laisve and Tiesa correspondents 
were reprimanded for not reporting 
club activities.” .
Jan. ^19, 1935—date for our first 
real party. Makes you homesick for 
the old club, doesn’t it?
Then: Feb: 8, 1935—treasurer’s re
port—$2.42 in treasury. 
Now: Aug. 9th, 1935—treasurer’s 
report—$.96 deficit in treasury.

Boy, those were the good old days!
Feb. 16, 1935—“Newt’s famous 

Spaghetti Dinner.
lodiotic incidents—Saul,and Her

man walked down from Woods Run 
“Heights” (quoting Saul), on Friday 
to tell us they couldn’t be down.

A certain bass-slappin’ young fel-' 
ler in our midst pulled a fast one. 
He invited three of McKees Rocks 
pulchritudinest femmes down, then 
fixed all the boys to stay away. And’ 
did he have funT! And was he popu
lar!!

Oh geęgosh!!! Do you guys real
ize that our next business meeting 
is on FRIDAY THE THIRTEENTH !

FLASH—Club Dance! Saturday, 
August 31—8:00 p. m., 1322 Reeds- 
dale St., Admission 15 cents.

FLASH No. 2—Celebration of 16th 
Anniversary of Communist Party of 
America—A dance will be held Lą- 
bor Day (Sept 2.) at 805 James St. wIlich he was fond of talking, but 
The program will start at .3 o’clock; 
dancing will start at 7 o’clock sharp. 
Two orchestras. Admission. 15 cents 
in advance, 20 cents at the door.

H. K.

(Continued from last week)
“Those fishermen....”

“The women?” she cried, "were 
there women there?” Her poor

'Next, year I’ll have to bring in ' ™other had wanted her to marry 
ne more fish.” above her.some more fish.”

“You mean put fish, in the lake?” 
“Yes,” he flicked ove» the even

ing paper in his long white hands.
Stella suddenly wanted to strike 

him. She walked over and looked 
out the window, a purple haze was 
rizing from the sun drunk, earth. 
Arnold made an exclamation, she 
turned surprised and caught a close, 

i cruel expression on his small face. 
She cried out without thinging, “Ar
nold what is it ? What is the mat
ter?”

“A great deal is the matter,” he 
said in a terrible precise way. “We 
are going to fix them.”

“The strikers,” she cried. The 
great change in her own feelings 
had made her forget them.

“Yes,” he said, “I was at a meet
ing this very afternoon. The citi
zens are going to organize and break 
the picket line. Theyf should depu
tize every citizen of the town 
go down there.”

“The citizens...” she repeated, 
blood going cold in her. She 
nevėr seen the man sitting across 
from her, never known him.

“But, Arnold who are the citi
zens?”

“Every respectable citizen,” he re
peated, his face lean and mean, “all 
of them.”

“Why, Arnold, I never saw you 
like this, haven’t they a right to 
organize?”

“They’re not running our business. 
We’ll show them who is the head of 
this country.”

Shę thought of all li’s .humani
tarian ideas, the right of assem
blage, Jeffersonian democracy about

Conversation between two of our 
chorus members:

“Her niece is rather good-looking, 
eh?”

“Don’t say, ‘knees is*. Say, ‘knees 
are!” *

SIDE GLANCES at the A.L.D.L.D.
Dinner Saturday night:

Pete Post and hiš band of Stooges 
helping out the orchestra—

Constance Jegela spreading the 
usual rays of sunshine around—..

“Petras Stulpas” doing his daily 
dozen—or is that a new dance step?

Bennie Šimkus trying to find 
someone to take the girls home—

“Doncha worry girls, you’ll be de
livered home safe and sound even 
if I have to walk myself.” ‘ (How 
chivalrous.) *

Oh yes,—we had a Bee-oo-tee-ful 
moon. • Yours Truly went out to 
look at it. There were quite a few 
couples moon-gazing but just this 
once I won’t mention their names 
D1DJA KNOW ? ? ?

(neither did I until now)
It takes about 250 strokes of a ra

zor to shave the average face in 
an average barber shop. (And about Į 
250 too many words.)

Statistics show a great increase
in the pillow industry for this year, men were realizing that physically ■ flushed, his eye narrowed coldly. 
(Must be a lot of amateur saddle fit workers were necessary to oper- < He went on to tell her about the 
horse riders, in the U. S.) ‘ --------- ’ 1 5—- - - ... - - -

There are 450,000,000 corn stalks
In Iowa. (If you don’t believe me, 
count ’em.)

There is someone in Connecticut 
that could pronounce the word “ama
teur” just as it should be pronounced, 
believe it or not.

Reporter

she said nothing. Something seem
ed to stand visible in the room be
tween them at last, to emerge out 
of the heat. The fishermen were 
still sitting in the dusk fishing for 
their supper. The emergence was 
so clear that she thought she would, 
scream.

Henrietta stood in the doorway 
announcing supper. Arnold got up) 
she walked in front of him but their 
life was over, the doorway was un
real, the mahogany table with its 

į summer cloth. She sat down like 
Amendment was that the business a ghost and sat opposite, his face

“Many women”, he said, “even 
young girls. It was disgusting. They 
probably brought in a lot of thugs 
from Chicago, beat up the policemen 
in the peiTormance of their duty, 
to protect life and property.”

“The women were there,” she said, 
then they weren’t marrying above 
them any more.

Henrietta brought the salad. She 
was listening to everything, Stella 
could tell by her dilated eyes. She 
must try and keep her temper. 
The green fluffy leaves sat on the 
salad plates from Carcasonne. Why, 
half the things they had were pea
sant things, everyone brought them 
back from Europe. There on the 
dishes from Carcasonne was the 
same tiny figure, the 'little work
man’s figure, dogged, real, bending 
now under a load of faggots. On 
every plate he stood bending a lit
tle with the faggots on his back, 
his black hat pulled down over his 
face. She saw thousands of him— 
multiplied.

“We’re going in there tomorrow, 
he was saying.

Shę wanted to penetrate, to des
troy hitn. “That’s hideous,” she 
cried. “That’s dastardly, where’s all 
your fine words, the right of free 
speech, assemblage, the right to 
unionize, what’s come of it all. You 
know they don’t get much: I know 
how much they get. I’ve known it 
all my life...?*

He loked at her coldly, “You’d 
better go to your room,” he said.

“I won’t,” she cried.
Then he said in a low cutting 

voice, “You’d be in that mess your
self if 1 hadn’t married you.”

“Yes,” she said coldly. The room 
seemed to dissolve in worm eaten 
wood. The three fishermen still sat 
in the dusk, waiting. They might 
get up in . anger and come towąrds 
the house. All the figures from the 
wine cart might spring out and come 
stealthily up the hill and surround 
the house.

She, said to him, peering, “Are 
you really going down there tomor
row, all you business men to fight 
the strikers?”

“Yes,” he said, “We are.”
“Then you’ll get hurt.” She said 

with satisfaction.
“Why do you think so?”
“I know so”, she said, “You can’t 

beat them.”
‘We’ll beat them all right,” he 

said. “We’ve got equipment. We’re 
going to buy arms and tear gas.”

I ate high powered and intricate ma- , meeting, about the battle of Bulls 
chinery and alcoholic beverages j RUn there had been that afternoon

, would hinder this plan. So, con-1 between the police and the strikers, 
| sequently, they had drinking done į he told .about a street full of men

5 away with, and reserved it for those standing side by side like a tide
- —; ------ -. ------------------ v -- auu vxCTVA.iii|j me muiio vwi me nvud,
It was^a clear case of class., driving them back, stopping tuck

ing completely and the women stood It angered her bitterly that he 
side by side with them....

I

WAR STOCKS POPULAR 
IN WALL STREET

LDS YOUTH URGED TO 
MAKE PLANS FOR DRIVE

about this destruc- 
neyer been about

said bitter-
“You’ll get

Reduction, International Harvester, 
Dow Chemical and Monsanto Chemi
cal.

Among the separate recommenda
tions by industries chemicals stood 
first both because of its war impor
tance and because in this industry 
“labor costs constituted a small pro
portion of the price of the finished 
product.” Labor “agitation” for more 
wages would thus, it is reasoned by 
the inevstors, tend to be less “un
settling” to their profit-draining 
operations.

In a special article in a later 
issue of the same journal (July 15, 
1935) Hugh Cabot, Jr., contends 
that chemical industry is “the most 
attractive field, for investment at 
this time,” and specifically recom
mends his fellow capitalists to buy 
shares of Air Reduction, Allied 
mical, Dow Chemcal and Unon Car
bide.

Douglas Aircraft Co., this 
registered sales more than ten times

(Continued from Page One)
nizations in America which are head
ed by ardent supporters of Smetona 
and his bloody regime. They make 
all efforts to draw youth to them. 

, Let us get to these youth before 
I they can! Let us put forth all our 
Į energies towards enlarging our or
ganization! Prepare for the drive 
starting October 15!

And the Dummy?
• w ■

Percival: “That was the unkind- 
est cut of all, as the poet says.”

Penelope: “What was?”
Percival: “I showed hex* one of mv 

boyhood pictures with my father 
holding me on his knee, and she i 
said, ‘Say, who is the ventriloquist?” „■ earth per mile?

SEE IF YOU CAN 
ANSWER THESE—

should be excited 
tion as he had 
anything before.

“You’ll get- hurt,” she 
ly, “you better mind, 
hurt,”

“We’ll show them”, he said.
“Yes, you’ll show them,” she said 

and an awful ląughtetr tore through 
her, for he knew the curious deep 
life in those many men, how all the 
born him a child, “You're through,” 
she cried, “You’re through, there’s 
many hungers could rise up....Why 
had she given up her many hungers 
for this... “You...” she cried in con
tempt knowing his pale body as if 
it had been dead under water and 
she shook with humiliation and grief 
to know how she had been with him, 
no wine in your cart....” The fisher
men started to row towards shore.

“Stella,” he said, shaking her.
“That’s all right,” she said, “I 

know. now... And you’re lost, you’re 
lost 'already. You better not go 
down there tomorrow, if you care 
for your poor hide...”

“I’ll go,” he said with his little 
courage.
* “You’ll get hurt”, she said and she 
thought... i-I hope he is killed... I 
hope he can die....”
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Along The Sport Front Exercise in the Sun For Best Results STUDY CORNER
(Continued from page two) 

every means of convience the bigger 
and highly financed leagues could, 
because our league is not made up 
of that class, however everything 
was done to have each team equip
ped and the transportation taken 
care of. And I am sure many of 
you know what a task that was.

This baseball league was not 
formed merely for the purpose of 
baseball for baseball's sake, it was 
organized to bring together the 
young, fellows of the district so that 
a better feeling of relationship could 
be established. Whether this was 
brought about, or not, it is up to 
the fellows depending on in how 
they have taken their defeats and 
organizational actions of individuals. 
It is hoped, however, that in the 
course of the league's existence, no 
other relationship outside of one 
that proves to be friendly has aris
en For, with the flimsy organiza
tional make up of the league it was 
quite hard to keep things on the 
smooth side all the time because it 
was not advantageous for those in 
charge to take care of difficult si
tuations with ease.

So getting back to this coming 
meeting of the council, let’s see if 
it could be possible to have all mem
bers who attended the first meeting 
present in order to tak,e up the 
very important task of sending our 
champion team New Britain to finish 
off their play for the Nat’l Title. 
This will necessitatte the coalition 
of the entire district forces in order 
to make us meet the financial end 
qf it. We will also need the moral 
support of the district to make this 
sending possible.

And to make the meeting com
plete, there will be some one from 
the Nat’l Sports Committee present 
to give up their opinion and sugges
tions in our moves.

ANSWERS

1. Margaret Cowl is the editor of* 
the “Working Woman”.

2. According to the Naval Obser
vatory, the measure of the curva
ture of the earth is approximately 
eight inches per mile.

3. This would depend upon the uni
versity, but it was once computed 
that it would take 503 years to com
plete every course offered at Yale 
University.

4. This scourge, which was for
merly an instrument of punishment 
in czarist Russia, was composed of 
many thongs of skin interwoven 
with wire. One hundred or 125 
lashes were considered equivalent to 
a death sentence, since victims rare
ly survived this punishment.

— By The Naturalist —
Sweltering in the summer sunshine 

is not conductive to a strong muscu
lar action. Yet, if the benefits of 
exercise are to be maintained, other 
methods of preserving body balance 
must be found.

The summer is possibly the best 
time of the year to obtain body tone, 
for in this season it is easier to 
work out those poisons which have 
accumulated during the year. The 
pores of the skin are more active, 
and this must be considered an im
portant factor in "exercise” as the 
pores are connected with muscular 
action. Thus it is that after ex
cessive perspiration a person will 
often feel very distressed; the mus
cles have been badly used. Exces
sive perspiration is not good unless 
precautions are taken. Apart from 
other considerations, it is most un
pleasant for all concerned. Yet, if 
after vigorous movement a “hope
less” state of perspiration and fati
gue follows, it is a sure sign that 
the performer is not in the fittest 
possible state. Perspiration during 
exercise is the natural thing, but it 
should be noted that leading sports
men, during a big effort, perspire? 
a great deal, but they soon recover 
their freshness. This is a sign of 
a fit body.

Sun-bathing is one of the main 
features of a holiday. It is also 
a means of toning up a body. Sun
bathing which leads to irritation of 
the skin is bad, and is usually caus
ed by lying for long periods in 
scorching heat. It must be realiz
ed that the majority of people are 
“cooped” up for a considerable part 
of the year and their bodies are not 
exposed to the air. In the same way 
that a plant grown in the darkness 
wilts when exposed to the light, so 
will the skin be irritated by sudden 
exposure to the sun. Short periods 
of sun-bathing are most beneficial. 
The idea should not be to “brown” 
the skin, but to give tone to the 
whole of the inner body, by allow
ing the sun’s rays to penetrate. 
Tanning can be obtained in the shade 
as easily as in the sun.

Many people lie in the sun and 
then plunge into comparatively cold 
water. For the average person this 
is bad. The body, on entering the 
water, is overheated, and the sudden 
plunge is a shock to the whole body. 
The human mechanism is so deli
cate that it isn’t advisable to give 
it shocks. Muscle action is sure to 
be effected. If a person intends to 
bathe after lying in the sun he or 
she should have an interval of ly
ing in the shade, so that the body 

is allowed to cool off a little. On 
coming out of the water all sur
plus water should be removed from 
the body with a towel. If salt wa
ter is allowed to dry on the body 
it is quite obvious that certain de
posits will be left on the skin, thus 
making the work of the pores more 
difficult.

These methods will give tone to 
the body, but not the active tone 
as demanded by complete exercise. 
During the hot weather a table of 
simple swinging exercises should be 
adopted, and these should be per
formed early, in the morning. This 
gives the body a good start for the 
day.. The period- of exercise-wshould 
not be too long, but sufficient to 
make the body “tingle”. Ten mi
nutes is sufficient. If mass move
ments are conducted on the sands 
or at the bathing pool, join in, for 
these are invariably conducted by 
experts.

There is, however, a word of ad
vice for those people who are not' 
so active in normal life. In all the 
games a rest should be made if 
the slightest signs of fatigue are 
shown. To go on after fatigue has 
set in is extremely bad, and leads 
to a “hopeless” state of muscule 
action.

The whole idea of a holiday is to 
get fit. By taking these few sim
ple precautions this can be achieved 
by the wise person. The unwise will 
go absolutely all out for a week or 
so, and at the end will feel that he 
or she needs a holiday to get over 
it.

LEG REDUCTION
My legs are inclined to be rather 

fat. Could you give some exercises 
that will tone up the muscles?—G.F., 
Detroit,. Mich.

To reduce the legs they should be 
well-kneaded and massaged every 
day, and the following exercises are 
useful: Stand erect and raise one 
knee, extend the leg and lower with 
the knee straight and the muscles 
braced. Stand erect, hands on hips, 
rise slowly on tip-toe and lower 
again slowly, repeating several times. 
In the some position, rise on the 
toes and slowly lower the body to a 
squatting position, and rise again 
slowly.

Stand erect, hands on hips, raise 
one leg sideways, forcing it out as 
if against pressure, and lower as if 

I against resistance; repeat with the 
I other leg. Swing each leg back- 
i wards from the hips to the fullest 
į extent. Lie on the floor and raise 
i the legs with the knees straight,

HAVE A BRICK, MONSIEUR LAVAL?

At the outbreak of an imperialist 
war, what should be the role of the 
young worker or student who is 
class conscious and knows the capi
talistic causes of war, but who is 
not a member of the Comunist Par
ty?

Any worker who is class conscious 
has it as his duty to his class to - 
start fighting . against war right 
now. By participating in the united 
front struggles against war and fas
cism, he would help to awaken the 
masses to the emminence of ■> the 
war danger. With • sufficient, mass 
support we could , beat back the. ad-, 
vance of fascism and prevent the^.v. 
outbreak of another, imperiahst-war?.

On the other hand; to sit back 
and await the beginning of the im
perialist war, is to aid the capitalists 
who are driving with all their might 
towards another imperilaist" offen
sive. There is nothing that plays 
more into the -hands of the impe
rialists than a passive attitude now. 
Your place as a class conscious work
er is in the American - League 
Against War and Fascism. This is 
a broad united front comprised of 
all groups who sincerely hate war 
and fascism, and who have taken 
the one road that will defeat; these 
dangers—that of militant struggle.

In the event of . .the outbreak of 
war, all workers who are not in 
contact .with such .united .^front- bod
ies should immediately participate 
in the struggles they will wage 
against our own imperialists. There 
will be strikes and demonstrations 
and other methods of struggles* and 
under the guidance of the van
guard of the working. class— the 
Communist Party, the masses must 
strive to turn these anti-war strug
gles into a revolutionary civil war 
for the overthrow of capitalism and 
the setting up of the dictatorship 
of the proletariat.

Specifically the best answer to 
this question will be found in ac
tive work in the growing united 
front of struggle against war and 
fascism. When one actively partici
pates in anti-war strugles, he will 
soon find that his place is in the 
ranks of the Communist Party which 
represents the /general and lasting 
interests of the whole of the work
ing Icass.

No Sale
Customer: “Two ham sandwiches 

without mustard please.”
Waiter: “Very sorry, sir, we are 

right out of mustard.” 

then open and close the legs sever
al times, with the muscles braced.

BOOKS
POLITICAL ECONOMY
By A. Leontiev.....8 vo. Regular $2;
Popular $1.25

A primer of Marxian economics in 
which a leading Soviet economist ex
plains the nature of capitalist ex
ploitation, the laws of the develop
ment and decay of capitalism and 
the nature of socialist planned econo
my as developed in the Soviet Union. 
Supplied with questions and list of 
further readings for .the use of stu
dents.
SOCIALISM VICTORIOUS.............

12 mo. $1.75
Ą full and candid review of ‘the 

prospects of the Soviet Union is 
contained in this authorized .trans
lation: of the reports of Joseph Sta
lin, LA Kaganovich, K. E. Voroshiliv 
and others to the 17th Party Con
gress of the Soviet Union. They are

■to

_ ■ _

vital political documents for all in
terested in the U.S.S.R. and in the 
concrete working of planned social
ism.

When French workers heard that Premier Laval had offered them a 10% wage cut to save 
business profits, they quit work and offered the administration some fancy French confetti, right 
out of the streets. The picture above shows where strikers at the Paris naval arsenal had built 
barricades in the streets.
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Wilkes Barre, Pa pasi-
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Svečias.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

mą kas liečia drg. Penzerie-

tris dienas.
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MAYNARD, MASS MAYNARD, MASS.
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• Draugijos Narys.PIRMA DOVANA ŠIMTAS DOLERIŲ

Waterbury, Connšokiams Grieš Bert Orris Orkestrą

Worcester, šokiams grieš 
Orkestrą iš Montello, 
komisija kviečia plačią . 

dalyvauti šiarrfe piknike 
laiką praleisti ir parem-

250 Balsų Choras 
Ristynės
Bėgimo lenktynės
Kumštynės
Plaukimo lenktynės
Volley Ball

padėtyje ir dar sunkiau 
vesti streikus ir kitas ko-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Komitetas.
(204-206)

Bušu Komisija.
(204-206)

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras praneša visiems savo

Kalbės d. I. O. Ford, kan- 
miesto majorus. Yra puiki 
šokiams. Ohio Villa yra 
vieta visoj apielinkčj.

reikia var

CAMBRIDGE, MASS.
ALPMS 2-ro Apskričio pikniko bu

sai į Maynard išeis rugsėjo (Sept.) 
1-mą, 11:30 vai. ryto, nuo Washing
ton ir Moore Strs. Kelionė Į abi pusi 
65c.

kuopa rengia didelį 
Works Grove parke, 

d. rugsėjo (Sept.), 
sukėlimo finansų p.

Antano, kuris

šiame piknike per

Už Dienos Bus ir
Piknikas

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

Įsigykite tikietus iš anksto 
norite užtikrinti sau vietą. Ke- 
į abi pusi 65c.

Bušų Komisija.
(204-206)

Grybas vardu.
Zurbaitei, 49

► (Sept.), nedėlioj, turės labai 
puikų išvažiavimą, šis didelis ir

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

vi-
mūsų Lyros

PROGRAMA
Virvės Traukimas: Našves Dzūkų 
Su Bostono Kriaučiais 
Ir Bostono Kriaučiai
R. Mizaros Prakalba
Sokol Prakalba
Laimėjimai Pinigų

CLEVELAND, OHIO
d. rugsėjo Komunistų Partijos 

6-tas distriktas rengia Clam Bake. 
Puikioj Ohio Villa darže. Programas 
susidės iš sporto žaislų, dainų ir 
prakalbų, 
didatas į 
svetainė 
dailiausia

Važiuojant mašinomis, 
žiuot iki Highland Rd. ir kampo 
Richmond. Gatvekariais, imkite Vil
lage arba Green Rd. karą iki pabai
gos 
tui. SO. BOSTON, MASS.

busai išeis nuo 376 Broadway, 
So. Bostone, nedėlioj, rugsėjo (Sep.), 
1-mą, 1935 m., 11:30 vai. ryto, į A 
LPMS 2-ro Apskričio pikniką May- 
narde. 
jeigu 
lionę

Kviečia Rengėjai.
(204-206)

game dienraščio “Laisvės 
piknike.

lyvauti.
Per vakarienę buvo pakvies

ta keli draugai pakalbėti, 
taip pat ir aukų rinkta. Nete- 

skirta

SCRANTON, PA.
AI’LA 57-ta 

1 pikniką High 
nedėlioj, 1-mą 
1935 m., delei
Proleikienčs sūnaus 
serga paralyžium per daug metų, 
kad padengus lėšas gydytojams. Pra
džia 11-tą valandą prieš pietus. Bus 
gera muzika, kuri grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius, taipgi turė
sime gardžių užkandžių ir skanaus 
alučio. Visi serantoniečiai ir apielin- 
kčs draugai atkeliaukite i šį puikų 
pikniką.

nes susispendavimą ir negavi- . ioje< Kviečiame visus dalyvaut kuo 
Pagal raportą j skaitlingiausiai 

tas t“‘~ ■”-----

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, 1 d. rugsėjo (Septem

ber), Lyros Choras rengia paskutinį 
savo pikniką šiame sezone. Piknikas 
atsibus J. Mačiutos darže, ant Green 
Rd. Pradžia 2-rą vai. po pietų ir 
tęsis iki 2 vai. ryto. Kviečiame visus 
atsilankyt.

LYROS CHORAS.

'Sanders Rd., Norwood, Mass.
Lietus ar pagada, piknikas 

vis tiek įvyks.
Komisija.

Penktad., RugpjūČ. 30, 1935 . Puslapis Penktas

Cleveland, Ohio
ALPMS Antro Apskričio cho

rai rengia milžinišką pikniką 
Maynarde rugsėjo (Sept.) 1 d. 
Rengimo Komisija prašo drau
giškos paramos visų draugų 
simpatizatorių ir darbuotojų, 
ypatingai tose kolonijose, kur 
nėra ALPMS chorų, kad pada
ryti šį didį pikniką pasekmių-, 
gu. Delei chorų pikniko May- 1 
nardė chorai darbuojasi seka
mose kolonijose:

Hudsone, J. Kukauskienė, 
trrigienė, M. Kazlauskienė, 

♦Arlauskas ir J. Urbonas.
Bridgewater, Krančius, ' 

dis, Katilius.
Lowell, Fr. Greška.
Maynarde, J. Gaidis.
Montello, K. Jokubėnas 

Mickevičienė.
Sommervill, Andreliunai 

Freimontai.
So. Bostone, Rumšienė.
Cambridge, Stašienė ir dau

gelis kitų po visas kolonijas, 
kurių vardus komisija dar ne- j 
sužinojo. Taipogi gerai dirba vi- ; 
sa armija jaunų energingų cho-j 
risčių ir choristų. Iš viso ko 
matosi, kad piknikas bus pa
sekmingas, jeigu tik oras būtų I 

< palankus. Bet kad ir lytų, vis 
tiek piknikas įvyks.

Iš visur girdėti, kad žmo- j 
nes rengiasi būriais važiuoti ■ 
rugsėjo 1 d. Maynardan. Ren
gimo Komisija rūpestingai dir
ba, kad patenkinti 7,000 žmo- i 
nių. Daugelis hudsoniečių ap-1 
siėmė liuosnoriais dirbti šiameI 
piknike. O kad jie yra eksper- ; 
tai prie didelių piknikų, tą visi i 
žino, pereitų ir šių metų “Lais-| 
vės” piknikai tą liudija. Mes • 
džiaugiamės gavę tokių gerų 
talkininkų.

Taipogi laukiame būriais sve
čių atvažiuojant iš Maine, New 
Hampshire, New York, Connec
ticut ir R. I. Komisija prašo 
visų chorų narius pribūti May
narde ne vėliau, kaip 11:30 vai.

♦ ryto del generalių pamokų. Tai
pogi prašome visus tikietų pla
tintojus priduoti parduotus ir 
neparduotus tikietus ne vėliau, i 
kaip 3-čią v. p. p. pikniko vie-' 
toj, Maynarde.

Rengimo Komisija.

Tik viena diena beliko iki 
didžiuliam piknikui.

Nei vienas lietuviškas 
rastis neturi- tiek daug 
mes pas Phila. lietuvius, 

Laisvė”.

O'dz.ui.., |yjeno ^jung0S pikniko 
Tikietukų Platintojams

laik- 
įtek- 
kaip,

i dienraštis “Laisvė”. “Laisvę” 
ne tik skaito plačios darbinin
kų masės, bet ir remia ją tūks
tančiai darbininkų, atsilanky-

1 V. j darni į piknikus ir šiaip jos 
M. ( parengimus. Kad taip yra, tai

I man netenka kalbėti. Tie, ku- 
Ru- rįe dalyvavo praeitais metais 

“Laisvės” piknike ir bankiete, 
jie bus liudininkai. Tad ir šiais Į 
metais bus tūkstančiai “Lais
vės” rėmėjų, simpatikų pikni
ke.

Camden d. Lastauskas su
organizavo busą ir dar dau
giau randasi, kurie nori būti 
“Laisvės” piknike. Turės Phi-Į 
ladelphijos busai pagelbėti 
nuvešti juos į pikniką. Delair, 
N. J., ne tik visi lietuviai da
lyvaus piknike, bet ir kitatau
čiai bedarbiai dideliu troku at
važiuos į pikniką. Jie sako L

Visi draugai ir draugės, ku
rie tik platinot tikietukus del 
Meno Sąjungos pikniko 1 d. 
rugsėjo (September), May
nard, Mass., tuojaus grąžinkit 
tikietukus ir pinigus už par
duotus. Kurie manot, kad ne
suspėsite prisiųsti, tai būtinai 
viską tvarkoj priduokit pikni
ke. Čekius ar money orderius 
išrašykite J.

Wilkes-Barre ir Apielinkės 
Darbininkų žiniai

Pirmą sykį šioj apielinkėj 
yra rengiamas darbininkiškas 

“Mes suprantame, kad darbi- į bazaras trijų dienų. Bazaras į- 
ninkišką spaudą savo tautos (September) 27,
kalboj taipgi lošia gana svar
bią rolę, todėl mes nors kiek 
ją paremsime.” Prie to, Delair 
veikiantis komitetas už socia
lūs bedarbių apdraudos bilių 
H. R. 2827 daug prisideda 
prie pagerinimo parke. Sutei
kia daugiau 30 stalų del pik
niko.

Į Meno Sąjungos 2-ro Aps
kričio metinį pikniką, 1 d. rug
sėjo (September), Maynard, 
Mass., rengiasi didžiuma Nor- 
woodo lietuvių. Važiuos du 
milžiniški busai ir desėtkai au
tomobilių. Mat, darbininkiški 
chorai yra labai populiarūs, 
dėlto visuomenė noriai pasi
rengus paremti. Norwoodo bu
sai išeis 10-tą valandą ryto, 
nuo Krasauskų krautuvės. Ke
lionė į abi pusi tik 75c. To
dėl, kurie dar manot važiuoti, 
tai greit užsisakykite vietas 
buse.

28, 29 dienomis, Darbininkų 
Centre, šio bazaro pelnas ski
riamas del palaikymo Darbinin
kų Centro, kuris labai yra rei
kalingas mūsų mieste, taipogi 
ir del “Daily Workerio” bus 
prisidėta, kad galėtum sukelti 
reikalingą sumą pinigų del pa
laikymo “Daily Workerio.” To- 

1 del, kaip vietos, taip ir apielin- 
Kas liečia rengimo komite- kės darbininkai yra kviečiami, 

tą, tai jis rūpinasi, kad šutei- Mūsų visų pareiga remti šį ba
kus kuodaugiausia vigados del zarą kaip geriausia galint, kad 
svečių. ; turėtum geras pasekmes. Vietos

Gaspadinės prirengia mais- įr apielinkės draugai rinkit vi- 
to visokios rūšies, taip, kad vi-' šokius daiktus ir pristatykite 
siems bus gana ir kokio no-Į juos į Darbininkų Centrą. Pa
res—gaus. j sirūpinkime, kad lietuvių darbi-

Kaip jau buvo rašyta apie ninku būdelė būtų skaitlingesnė 
programą, ji bus gana turtin-1 visokiais dalykais, kaip kitų 
ga ir žingeidi. Nei vienas ne- ,tautų darbininkų. Nepasiduoki- 
bus apviltas. Kalbės drg. A. 
Bimba ir Anna Evens iš Cam
den, N. J. Ji yra pasižymėjus 
kalbėtoja ir veikėja už socia- 
lę bedarbiams apdraudą. Prie 
to, bus įvesta parke garsiakal
bis, taip, kad visiems bus ga
lima girdėt programą.

Tad visi ir visos ruoškitės 
būti nedėlioj “Laisvės” pikni
ke, Westville Grove, N. J.

Reporteris.

Labai smagū pranešti 
suomenei, kad
Choras yra pilnai pasirengęs 
ir dainuos didžiajam “Lais
vės” piknike šį sekmadienį, 
Westvillej. Dainuosime net 
tris smagias dainas, būtent: 
“Riaumok, Dundėk,” “Mus 
Sumušt Norėjo” ir “Kalviai.” 
Mes kviečiam visus chorų sim- 
patikus ir visus dainų mylėto
jus dalyvauti šiame iškilmin-

me lenktynėse, ba šiame baza- 
re turės budeles visos tautos, 
kurios jame dalyvaus.

Draugai, rinkdami aukas del 
bazaro, sykiu platinkit ir tikie
tus. Tikietų kaina tik 15 cen
tų del visų trijų dienų ir da bus 
galima dovanų laimėt prie du
rų su tais tikietais. Kas vaka
ras bus ir programa, šokiai ir 
kitoki dalykai. Todėl, draugės 
ir draugai, vietos ir apielinkės, 
jau laikas pradėti darbuotis 
šiame reikale, jeigu norim tu
rėt bazarą pasekmingą.

Visiems yra žinoma, kaip 
svarbu palaikyti Darbininkų 
Centrą ir darbininkišką laikraš
tį “Daily Workerį”, todėl visi 
darbuokimės kaip geriausiai ga
lint, dirbkim, kad turėtum ge
riausias pasekmes.

Veisiejiškis.

Connecticut Valstijos 
Draugams

PIKNIKAS IR DAINŲ DIENA
Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 1 d., 1935

VOSE’S PAVILION
MAYNARD, MASS.

Rengia ALPMS 2-ro Apskričio Chorai

$200.00. Dovanų prie Įžangos Tikietų $200.00.

ĮSIGYKITE tikietus Iš anksto
Visus kviečia ALPMS 2-ro Apskričio Chorai.

Kožnam lietuviui, sąmonin
gam darbininkui, yra žinoma, 

! kad palaikymas darbininkiškų 
chorų yra labai svarbus daly
kas ir daugelis lietuvių dar
bininkų per daugelį metų rė
mė chorų metinį parengimą 
Dainų Dieną, šiemet lietus su
darkė parengimą, taigi yra 
rengiamas antras parengimas, 
tai yra, antra metinė Dainų 
Diena, kuri įvyks 6 d. spalio, 
Waterburyj, Lietuvių parke, 
Chestnut Rd. Taigi visų kolo
nijų draugai prašomi nieko 
nerengti tą dieną ir dalyvauti 
tame parengime. Kadangi, 
kožno sąmoningo darbininko 
yra pareiga dalyvauti, tai ir 
kitus kalbinkite, nes gal jau 
su šiuomi parengimu .užbaig
sime šių metų vasarinį sezoną.

Visų kolonijų draugai į dar
bą, o pasekmės bus!

i Rengimo Komisijos Narys,

skaityk laisve 
ir kitiems UŽRAŠYK

Dalyvaujant vakarienėj, 17 
rugpjūčio, kuri buvo surengta 
per ALDLD 28 kp., svietelio draugams ir rėmėjams, kad 1 d. rug- 
prikvietė gražaus. Visi links-! s5i? <s=pt ), nedėlioj, turės labai 
minosi po tą didžiulį parką 'draugiškas išvažiavimas bus ant Va- 
besidžiaugdami.

Prisiartinus vakarieniavimo 
laikui, pakviesta prie vakarie
nės. šeimininkių buvo deda
mos visos pastangos, kad sve
čiai tinkamai pavaišinus, ypa
tingai draugė M. Vaitonaitė, 
nors kiekvienam parengime 
matysi ją darbuojantis, tačiaus 
visuomet su linksma šyp'sena, 

o draugijos reikalai, tai maloniai sukinėjasi bešeiminin
kaudama. Kitos draugės irgi 

dau- su dideliu pasišventimu dirba 
giau pasirūpinti ir draugystės taip, kad iš waterburieciu to- 
reikalais, nes jeigu mes jos kį gražų įspūdį parsiveži, kad 
nepaisysime, atiduosime ant! ir kitą kartą sužinojęs apie 
kelių ypatų rankų, tai ir tie J tokius parengimus stengies da- 
keli negalės tinkamai tvarky
ti organizacijos reikalus be ki
tų pagelbos. Organizacijos 
turto stovis dabar yra neblo-

I gas, kaip raportavo finansų se- ko sužinot kiek 
|kretorius ir iždininkas, yra 
į $1,714.49. Ligonių yra ir ne- 
perdaugiausiai, ne taip, kaip 
būdavo.

Iš visuotino suvažiavimo 
prieš karą ir fašizmą nebuvo 
raporto. Blogai, jau antras su
sirinkimas atsibuvo, o raporto 
vis nėra. Šį kartą nebuvo nei 
vieno iš delegatų susirinkime. 
Priklauso jiems didelis papei
kimas už tokį apsileidimą. Na, 
draugai, kurie esate komisijo
je ir buvote suvažiavime, gir
dėjot! jo visus tarimus, tai tu- 
rėtute veikti, kovoti prieš karą 
ir fašizmą. Gi jūs, būdami 
draugijos delegatais, nei į su
sirinkimus neateinate. Tokis 
jūsų elgėsis trukdo suvažiavi- 

' mo tarimų pravedimą g-yveni- , 
,man. Būtinai ateikite į sekamą ' 
draugijos susirinkimą, kuris 
atsibus 18 d. rugsėjo, ir iš-j 
duokite raportą.

Draugas Užkuraitis perskai-

Iš LDP Draugystės 
Susirinkimo

Lietuvių Darbininkų Pašal- 
pinės Draugystės susirinkimas 
atsibuvo 21 d. rugpjūčio. Susi
rinkime narių dalyvavo ne
daug, nes pas narius gal būt 
yra tinginamo. Pas mus, 
Clevelande, tokis jau įprati
mas: pasimokėjai mokestį ir 
jautėsi spakainas, gali eiti na
mo,
nerūpi.

Draugai, mes turime

bet 
“Daily Workeriui.”

Po vakarienės teko 
kalbėti su waterburieciais ir
sužinota, kad rengia, organi
zuoja busus į spaudos pikni
ką, kuris įvyks “Labor Day,” 
2 d. rugsėjo (Sept.), Quartet
te Club parke, New Britaine. 
Linkiu waterburieciams gerų 
pasisekimų darbininkiškoj dar
buotėj.

linčiaus farmos pas Petraitį. Ten 
tarp žaliuojančių medžių bus pri- 

i rengta visiems gerų valgių, gėrimų 
ir gera muzika šokiams. Todėl drau
gai ir draugės nepamirškit šj pra
nešimą ir visi dalyvaukite šiame pas
kutiniame šios vasaros išvažiavime.

Nuvažiuot galėsite busais, kurie 
išeis ’ nuo Darbininkų Centro, 325 

j East Market ir Sherman Sirs., 9:30 
i vai. ryto.
j Kviečia visus Aido Choro Kom.

(204-206)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks 2 d. rugsėjo (September), 7:30 
vai. vakare, 735 Fairmount Avenue. 
Visi draugai-ges, malonėkite daly- 
vaut, nes turim daug svarbių reika
lų apsvarstyt, taipgi, kurie dar nesa
te užsimokėję duoklių už šiuos me
tus, greitai užsimokėkite.

Sekr., K. Buįnauskas.
(204-206)

MASS. IR APIELINK£
Didysis Proletarų Meno Sąjungos 

Antro Apskričio piknikas įvyks 1-mą 
dieną rugsėjo (Sept.), Vose Pavilion, 
Maynard. Dainuos bendrai 7-ni cho
rai. Bus ristynės, kumštynės, vi įves 
traukimas Našves dzūkų su Bostono 
kriaučiais, ir kitokių sporto rungti- 
nių. Brangios dovanos bus suteik
tos laimėtojam. 200.00 dolerių dova
nų paskirta prie įžangos tikietų.

i Pirma dovana $100.00. Kalbės R. Mi- 
' žara iš Brooklyn, N. Y., ir jaunuo
lis Socol iš 
Bert Orris

Rengimo 
visuomenę 
ir linksmai
ti Proletarų Meno Sąjungos Antro 
Apskričio chorus.

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Dailės Ratelio Choras 

rengia didelį pikniką subatoj, 31 d. 
rugpjūčio ir pirmadienį 2 d. rugsėjo. 
Subatoj šokiai nuo 8 vai. vakaro iki 
vėlumos, bus gardžių užkandžių ir 
gėrimų. Pirmadienį piknikas prasi-. 
dės 12 vai. dieną. Smagi orkestrą 
grieš šokiams, taipgi bus muzikais 
programa ir sportiški žaislai.

Nedėlioj, 1 d. rugsėjo taipgi bus 
laikomas piknikas del tų draugų ir

tė valdybos posėdžio sprendi.- draugių, kurie negalės važiuot į May- 
.nardą 2-ro Apskričio didįjį pikniką, 
tai bus galima pasilinksmint Montel-

NEWARK, N. J.
Rengiamas nepaprastai didelis pik

nikas su kratomais paveikslais, ku
ris įvyks nedėlioj, 1-mą d. rugsėjo, 
Crystal Lake Park, West Orange, 
N. J.

Šitą dideli pikniką su programų 
rengia darbininkų apšvietos centras. 
Tad kviečiame visus atsilankyt kuo 
skaitlingiausiai. Bus rodomas geras 
krutomas paveikslas iš Sovietų Są
jungos. Taipgi bus jvalias valgių ir 
gėrimų. Grieš gera orkestrą. Įžanga 
15 centų asmeniui.

Kviečia Komisija.
(204-205)

mą pašalpos, 
pasirodė, kad ta draugė su- j 
spenduota del užvilktų duo
klių už 2 mėnesius 60 centų, 
nepasimokėjimą vieno mirusio 
50c. reikalams ir 25 centų už 
ligonio nelankymą, kas suda
rė $1.35. Po plačių diskusijų 
vienbalsiai nutarta, kad šį 
klausimą palikti taip, kaip 
konstitucija nurodo — pašalpą 
negalima išmokėti, šis atsiti
kimas gali būti draugystės na
riams tik pasarga, kad reikia 
visada pasimokėti savo duo
kles, nes susispendavus ir jeigu 
tada atsitinka nelaimė, tai 
organizacija negali išmokėti 
pašalpą. Reiškia, tokiame atsi
tikime nepaisymas laiku pasi
mokėti duokles ir kitas mokes
tis paskui pačius narius nu
skriaudžia.

Naujuose sumanymuose pa
keltas klausimas, kad paauka
vus “Daily Workeriui” kiek 
nors, kuris dabar turi vajų už 
$60,000, kad sukėlus pinigų 
jo gyvavimo užtikrinimui. Bu
vo balsuota ir 7 balsai už, o 
10 prieš— tas sumanymas at
mestas. Čia reikėtų draugiškai 
pastebėti tiems draugams, ku
rie balsavo prieš, kad jie pa
darė didelę klaidą, kad jie ne
prisidėjo nei maža auka prie 
palaikymo “Daily Workerio,” 
kuris taip svarbią rolę vaidina. 
Jeigu mes neturėtume šio an
glų kalboje dienraščio, tai 
darbininkai būtų dar bloges
nėje 
būtų 
v as.

NEW BRITAIN, CONN.
Draugai ir draugės, rugsėjo (Sep

tember) 2-rą, New Britain, Conn., yra 
rengiamas didelis išvažiavimas. Du 
busai išvažiuos iš Waterbury,
kurie norite važiuot užsisakykite vie
tas pas bile draugą iš choristų. Lė
šos į abi puses bus 65c. Draugai ir 
draugės, tas išvažiavimas rengiamas 
naudai “Laisvės” ir “Vilnies,” abu 
laikraščiai yra darbininkiški, ir mes 
turime juos paremt kada tik galima.

Kviečiame visus draugus ir drau
ges važiuot, nes kaina labai pigi.

KAIMIEČIO DUKTĖ.
(205-206)

HEMPSTEAD, L. L, N. Y.
Nedėlioj, rugsėjo 1, yra rengiamas 

Bendro Froijto Komiteto iš septynių 
organizacijų didelis piknikas, Pas- 
chak’s Grove, Jerusalem Avenue, E. 
Hempstead, L. I. Pradžia 1 vai. po 
piet. Įžanga tik 25 centai. Bus labai 
gera muzika, grieš Daniel Sobchak 
iš New York City, šis yra paskuti
nis piknikas šib sezono, tai mes kvie
čiam visus atsilankyt skaitlingiau
siai. čia galėsite gerai pasilinksmin
ti, nes bus visokių žaislų, taipgi 
visokių gėrimų ir valgių. Jeigu tą 
dieną lytų tai piknikas atsibus rug
sėjo

Nors ne pačiame Waterburyj 
gyvenu, tačiaus waterburiečių 
darbininkiškus' parengimus vi
suomet lankau.

Nežinau, ar ir kitose koloni
jose būna toki darbininkiški 
parengimai pasekmingi, kaip 
kad Waterbury? Tai vis dėka 
veikliems draugams, kurie au
koja tiek pasišventimo-darbo.

E. ST. LOUIS, ILL.
International Red Press Piknikas
Visi yra kviečiami atsilankyt ant 

šio didžiojo pikniko, kuris įvyks rug
sėjo 1 dieną, Rodėnbęrg’s Grove, 
6200 N. Broadway. Šį pikniką rengia 
visų tautų grupes, atstovaujant kokį 
darbininkišką laikraštį. Pelnas šio 
pikniko bus skiriamas “Daily Wor
keriui.” Bus labai geras programas, 
nes bus visokių žaislų, muzikos, tt. 
Trokai veš veltui nuo Trade Union 
Hali, 1229 N. Leonard, Carr Park, 
5706 Ė’aston, 2936 Chouteau, tai visi 
kurie norite važiuot, susirinkite ant 
1:00, 2:00 ar 3:00, nes trokai tada 
išvažiuos. Įžanga tik 15 centų iš- 
anksto ir 20 centų prie durų.

(205-206)

PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo 2 d., tai yra Labor Day, 

bendro fronto demonstracija neįvyks, 
nes tapo atšaukta.

Draugiškai,
P. PuodiĮs.

(204-206)

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

hm Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS |
BANK BY MAIL • į, 
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GRAND ST., AT 

GRAHAM AVE..BKLYN.
to Succeed, Save Reqtdarlq

Dar Galima Užsiregistruoti 
Bušą Vykimui Sekmadienį 
Į “Laisvės” Pikniką

“Laisvės” piknikan važiuot 
registracija einasi sėkmingai. 
Trys registracijų centrai, Wil- 
liamsburgas, Central Brookly- 
nas ir South Brook lynas pra
neša gauną naujų rekrutų. Ki
tos Brooklyno kolonijos pri
sideda kur kam parankiau. Ti
kimasi, kad šios paskutinės 
dvi registracijų dienos bus ne
mažiau sėkmingos.

Tuo pat sykiu noriu primin
ti manantiems važiuoti į pikni
ką, kad užsiregistruotumėt 
tuojau, nelaukdami pikniko 
dienos. Bušų turėsime tiek, 
kiek bus iš anksto registruotų 
žmonių. Neregistruoti žmonės 
galės važiuoti tik tada, jei liks 
vietų užregistruotuose busuo- 
se, tad geriau apsirūpint iš 
anksto.

Piknikas įvyks šį sekmadie
nį, 1 d. rugsėjo (Sept.), West
ville, N. J. Jį rengia Phila-
delphijos ir tos apielinkės bininkams 
darbininkų organizacijos.

Prie įžangos tikietų bus iš-j jokia komunistinė grupė me
duota 17 piniginių dovanų ir ko bendro neturi su tuo lape- 
4 daiktais, $361.75. Pirmoji iš 
jų $75 pinigais. Programą pil
dys 5 chorai, sportininkai, ak
robatai, ir kiti. Dalyvaus tūks
tančiai svečių iš Philadelphijos 
ir iš kitų kolonijų.

Rep.

Brooklyno Malioriai 
Streikuoja

Trečiadienį, išėjo streikan 
3,000 Brooklyno maliorių. 
Penkiolika šimtų jų dalyvavo 
mitinge Amalgameitų. salėj, 
Arion PI. Mitinge kalbėjo Au
gust Claessens nuo socialistų, 
Hebert Benjamin nuo komu
nistų ir Mr. MacLain unijos 
pild. tarybos organizatorius. 
Visi sveikino maliorius už jų 
solidarų atsiliepimą į šauki
mą generalio streiko,
turės priversti bosus * pildyti 
unijos sąlygas, mokėti po $9 
už 7 valandų darbo dieną.

Sfreikieriai sveikino Benja
mino pasiūlymą sutverti Dar
bo Partiją, kuri kovotų už tuo- 
jautinius darbininkų reikala
vimus.

kuris

Provokatorių Lapelis
Joseph Roberts, Komunistų 

Partijos 7 sekcijos organizato
rius praneša visuomenei, kad 
tos teritorijos Edison Co. dar- 

išdalintas lapelis
yra provokatorių darbas, kad

liu. Tas lapelis buvęs pasiųs
tas kompanijos departmentų 
viršininkams ir išdalintas dar
bininkams. Lapelyje neva ban
doma kalbėti už darbininkus, 

; bet iš jo kyšo požymiai kirši- 
! nanti, priešdarbininkiški. Jis 
išleistas nupuldymui Utility

lę Drpęill Silinfpill Strpikn Employees Brolijos prestižo1S vresiy Oiuniejų OtreiKO darbininkuose, n u d u o d a nt,
Dresių išsiuntinėtojai (ship- būk lapelis išleistas revoliuci- 

ping clerks) stebėtinai sek- nių darbininkų.
mingai veda savo kovą. Tai | ----------- --------- -
didžiumoje jauni darbininkai,; Suspendavo už Lapelį 
dėlto ir visas dresių centras 
pilnas jaunos energijos. Jie 
suorganizavo skrajojančius

DaveIsidore Sturm an ir 
Schneider, kairieji darbinin-

„uvigdii^vu biuajujai uiub , kai t unij()s suspenduoti 
bunus, kurie veik pilnai slilai-l . . ... a , . . mRA
kė išvežiojimą dresių visoj’ in
dustrijoj ir išvedė veik visą 
15,000 to amato darbininkų į 
streiką.

Fabrikantai iš savo pusės 
deda visas pastangas sukriu- 
šinti streiką. Dresių industrijos 
centre siaučia i 
gengsteriai. Policija irgi zuja. 
Jau padaryta virš 30 areštų 
įvairiais kaltinimais, prade
dant “netvarkiam užsilaiky
me” ir baigiant “užpuolimu ir 
muštynėmis.”

Iš darbininkų pusės reikia 
akyvaus sekimo kovos eigos, 
kad galėtume pribūti laiku į 
pagelbą tiems jauniems kovo
tojams jei pagelba bus reika
linga.

Darbininkai Turi Vieningai Grąso Yonkers Komunistams

kova 
nepasi-

Kovoti Prieš Sulaikymą 
Šalpos už Stapičių

Lavintų darbininkų 
prieš vergines algas
baigė stapičiumi pereitą tre
čiadienį, bet tęsiama toliau. 
Technikai pradeda atsisakyti 
dirbti nelavintų darbininkų 
darbus. Kiti meta darbą pro
testuodami neišmokėjimą algų 
už visą rugpjūčio mėnesį. Mat, 
WPA nori nukirsti jų algas, 
kiek galint daugiausia, bet no
ri pirma ištirti ’ masių senti
mentą, kaip jos priims algų 
nukirtimą, tad per visą rug
pjūčio mėnesį neišmoka algų.

Darbininkų kantrybė prade
da išsisemti. Dirbanti Hamil
ton Fish Parke, WPA projek
te, darbininkai 400 iš 500 pa
dėjo įrankius ir sustojo dirbę, 
pareikšdami, kad jie per al
kani dirbti. Prie darbo likosi 
tik tą dieną paimtieji per vers
tiną mobilizaciją, kurie dar! 
tebėra neapsipažinę su kitais 
darbininkais. Jie neapleido 
darbo vietos, bet ten pat 
sėdę ir sustoję pasakojasi 
vo vargus.

Tuo tarpu darbininkų 
va prieš vergines algas auga 
visu frontu. Net 5 pikieto li
nijos 5 trečiadienį pikietavo 
Johnsono raštinę. Unijos įsa
ko savo nariams nedirbti be 
unijinės algų skalės. Gi unijos 
ir bedarbių organizacijos rei
kalauja tęst šelpimą atsisa
kančių dirbt už vergines al
gas.

Joseph Klein, Yonkers Kom. 
Partijos organizatorius prane
ša, kad ten partija gavo seka
mą laišką:

“Perspėjimas. Išsineškit iš 
Yonkerso, raudonieji, iki rug
sėjo 7 arba būsit išsmaluoti ir 
apiplunksnuoti.. .”

Fašistai gali būt 
komunistai pasiliks 
iki ir po rugsėjo 7
va, kaip iki šiol. Dar daugiau, 
ten tveriasi bendras darbinin
kų frontas. Yonkerso Socialis
tų Partija taipgi protestuoja 
prieš fašizmo siautimą. Ji da
lyvavo ir rugpj. 3 bendro 
fronto demonstracijoj prieš 
kara ir fašizmą, v *■

prieš Sovietus. Nusi- 
žmona bando naktį 
Jis neleidžia ir pra-| 
mušti, iki užmuša. O 
paslėpus, pakaria ją, 

nuožiūrą, kad

su
są-

ko-

tikri, kad 
Yonkerse 

ir ves ko-

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“VALSTIEČI AI” — NAUJAS 
SOVIETŲ KINO ŠEDEVRAS

va-
ne-

Aido Choro Atydai 
Iš Aido Choro buvusio 

karėlio, šeštadienį, pelno
buvo daug, bet buvo atmokė
ta visos bilos ir dar liko biskis 
pelno. Kadangi pinigų liko, 
tai' keliones lėšos choristams 
į Westville, FL J., Į “Laisvės” 
pikniką, šį sekrhadienį, bus 
tik po $1.00. Tai gana maža 
kaina. Tad visi choristai būti- 

apie 500 iš 10,000 narių ir iš> nai pribūkite ant šių paskuti- 
! tų 500 tik apie 250 balsavo už Į nių praktikų prieš pikniką ir 

ne
va

; už dalinimą lapelių prieš NRA 
Madison Square Garden mitin
ge pereitą gegužės 21. Jiedu 
yra nariai ILGWU Kirpėjų 
Lokalo 10-to.

Suspendavimas pravarytas 
mitinge, kuriame dalyvavo tik

suspendavimą, 89 prieš sus
pendavimą, kiti susilaikė. Bet 
to užteko ponams, kad pasiva- 
dint laimėtojais ir uždaryt 
burną kovingiesiems.

užsiregistruokite, nes mes 
rim žinot, kiek choristų 
žiuos.

Kaip Nuvažiuoti iš Brooklyno 
Į “L.” Pikniką Westvilleje 

’ Kelionė į abi puses kainuo
ja $1.75 asmeniui ir $3.00 po
rai.

Bušai išeis 8 v. ryto, grįš 7 
vai. vakaro.

Visoms Choristėms
Visos Aido Choro narės 

merginos-moterys, ši penkta
dienį privalo pribūti i choro 
pamokas anksčiau, lygiai 7 v. 
vakare, nes turim keletą dai
nų išmokt del “Tamylos,” o 
laikas jau trumpas.

.Choristė.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

IWHWMIW

Tel. STagg 2-5043Notary Public

lietis. Išgirdęs tai, Gerasimas 
pradeda dūkti ir atidengia sa
vo piktą nusistatymą prieš ko
lektyvą, 
gandusi, 
pabėgti, 
deda ją 
kad tai
sudarydamas 
ji pati pasikorė.

Kolektyviečiai privedami 
beveik prie sukilimo. Sukur
styti kūlokų, patys biedniokai 
pradeda terorą prieš komunis
tus ir politinio skyriaus vedė
ją, kurį subado peiliu.

Tai tiktai vienas taip sakant 
epizodas iš to didžiojo veikalo 
“Valstiečiai.” Yrą ir juokingų 
momentų. Bet viskas taip tik
ra, taip realu !

Nepaprastai gabiai lošia B. 
Poslavsky ir A. Petrovas, ži
noma, visas aktorių sąstatas 
geras, šitų žodžių rašytojas 
matė daug veikalų, gamintų 
Sovietų Sąjungoj, bet į jį nei 
vienas nepadarė tokio gilaus 
įspūdžio, kai “Valstiečiai.”

Kuriem laikas leidžia, nuei- 
kit pamatyti “Valstiečių” | 
(“Peasants”). Tai vaizdas žūt-į 
butinės kovos tarpe seno ir. 
naujo, tarpe individualisto ir 
kolektyvisto.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
5M*

t

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. 3

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

“Valstiečiai,” judomieji šne
kiai, pagaminti Lenfilmo stu
dijų, Leningrade. Direktorius 
Friedrich Ermler, Lenino or- 
deno gavėjas. Rodoma Cameo 
Teatre, New Yorke. Lošėjai: 
Varvara Nečajeva

E. Younger
Jegor Načajev, jos brolis,

B. Poslavsky
Gerasim Platonovič

A. Petrov
| Gerasimo motina, E. Korčagi- 

na-Alekšandrovskaja 
Kompartijos politinio skyriaus 

vedėjas—Nikolai Gardin
Kostia—L Čuvelev
Volodka—B. Sladkopevcev 
Petka—P. Alennikov.

Šis veikalas — “Valstiečiai” 
—kaip jau pats pavadinimas 
sako, vaizduoja Sovietų Są
jungos valstiečių gyvenimą ko
lektyve. Tai realus vaizdas, 
atidengiąs visus šiurkštumus 
iš priešų (kūlokų) pusės ir pa- 
isiaukojimą biedniokų ir komu
nistų, kovojusių už kolektyvi 
gyvenimą.

• štai, Gerasimas Platonovi- 
čius, kūlokas, jsisukęs į kiau- 

| lių auginimo kolektyvą, prisi- 
metęs kolektyviečių draugu, 
daro viską, kad kolektyvį gy
venimą išardžius. Jo motina, 
apsimetusi elgeta, aplanko jį. 
Jinai lieja ašaras del savo li
kimo; josios ašaros sugriaudi
na publiką, kadangi ji išrodo 
vargšė, sunykusi, sumenkusi, 
nuskriausta. Tik vėliau išaiš- 
ki: jinai pilnk nuodų prieš ko
lektyvus, kadangi pirmiau ji 
buvo bagota, o dabar. . . Jo
sios vienas sūnus sušaudytas 
del užmušimo kolektyviečio, 
y yrąs i Sibirą išsiųstas. Jinai 
pradeda keikti Gerasimą kai
po niekšą, kuris eina prieš sa
vo tėvus, kuris bando būti ge
ru kolektyviečių. Tik tuomet 
Gerasimas atidengia motinai 

1 savo pilną baisaus nusistatymo 
prieš Sovietus sielą. Bet Gera-' 
simo jauna graži žmona visai 
kitokio nusistatymo. Jinai pa
eina iš biedniokų, jinai stoja 
už kolektyvį ..gyvenimą, už So
vietų valdžią. Jinai 
turėsianti vaiką greit 
pasakoja savo vyrui, 
džiuojančiai, kad jos
bus pavyzdingas komunistas, 
nepaprastas Sovietų šalies pi- Į

N-d-r-as.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Jonas Janauskas, 46 metų, 
72 Columbia St., mirė rugpj. 
27 d. Laidos rugpjūčio 31 d., 
2 v. p. p., Alyvų kalno kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 2 d., 8 vai. 
vakare, “Laisvės” raštinėje. Draugai 
visi skaitlingai ateikite ir naujų na
rių atsiveskite į kuopą.

A. Baltaitis.
(204-206)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 2 Apskričio Komiteto 

Atydai
Visi apskričio komiteto draugai 

būtinai dalyvaukite posėdį penktadie
nio vakare, rugpjūčio 30 dieną, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” name, Brook- 
lyne, N. Y. Turim labai svarbius rei
kalus atlikti.

G. A. Jamison, Sekr.
(203-205)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškom veikalo—“Užburti Tur

tai.” Kas turite jas, malonėkite grei
tai prisiųsti J. Miškeliūnui, 100-13th 
Avenue, Newark, N. J. Už knygeles 
persiuntimą, kiek kainuos—užmokė
siu).

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES '
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

512

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
-Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

tino 11 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y. .

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

1112 t Kitokiems

.... HARMAN

8
3« Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

$

c Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
? LIETUVIS GRABORIUS

Z Senai dirbąs graborystės pro- 
? fesijo.ie ir Brooklyno apielin- 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
5 balsamavimu ir palaidojimu 
S mirusių.

1 Veltui Chapel Šermenim
5 Parsamdo automobilius šerme- 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms
2 ir kitokioms parems
5 Saukite dieną ar naktį

| 423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tcl. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night Tcl. 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.

t

Trumpos Žinutės

Ligos Gydomos

Tikietus galima gauti pas J.

dirbę

jaučiasi
ir todėl

pasidi-1
vaikas i

St., 
Wear

WILLIAMSBURGE
U ž s iregistruokit “Laisvės” 

raštinėj, 46 Ten Eyck St., ar
ba nusipirkite tikietus pas juos 
platinančius draugus-ges. Bu
šai išeis nuo kampo Lorimer 
ir Ten Eyck Sts.

Aido Choro Dramos Grupė 
Kviečiama prie Darbo

Aido Choro Dramos Grupė 
pereitais dvejais metais nepa
prastai pasižymėjo su keliais 
veikalais, kuriuos sulošė ne tik 
Brooklyne, bet ir kituose mies
tuose ir miesteliuose. Bet su i
pereitu pavasariu mūsų gru-l CENTRAL BROOKLYNE 
pė pasiėmė “vakacijas” ir iki Tikietus galima gauti pas J. 
šiol sau ramiai ilsėjomės, nie- Jušką, 79 Hudson Ave. Bušai 
kas veik nebuvo veikiama, kas 
liečia teatralį darbą.

Dabar, matomai, jau turime 
keletą tinkamų veikalų, kurie 
būtinai reikia pradėti mokin-i 
tis ir todėl pasitarus su keliais | 
draugais, esančiais grupės na
riais, nutarėm sušaukti platų 
susirinkimą ir ne vien tik Aido 
Choro Dramos Grupės nariai 
kviečiami dalyvauti, bet abel- 
nai kviečiami menininkai ir 
dailę mylinti draugai ir drau
gės.

Susirinkimas įvyks “Lais
vės” patalpoj, 2 dieną rugsė
jo (Labor Day), pradedant 
7-tą valandą vakare. Visi ra
ginami nepraleisti šio susirin
kimo; taipgi ateidami pasi
kvieskite savo pažįstamus 
draugus bei drauges. 

Grupės Pirm., 
P. Baranauskas.

išeis nuo 40 Hudson Ave.
SOUTH BROOKLYNE

Bušų reikale kreipkitės pas 
Adam Walmus, 339—21st St., 
arba pas Wm. Kulik, 174— 
31 st St. Bušai išeis nuo 723— 
5th Avė.

Kelrodis Mašinoms
Katrie važiuosit per New 

Jersey valstiją, iš Brooklyno, 
New Y^rko, Newark, Eliza
beth ir tos apielinkės, važiuo
kit keliu No. 130 iki pamaty
sit Camdeną ir Philad., priva
žiavę platų kelią ir circle, se
kite kelią No. 130 po kairei, ir 
antras circle įves No. 130 į 
Black Horse Pike, toliaus va
žiuodami šekit No. 130 ir tu
rėsite sukti po dešinei. Priva
žiavę circle sukit po kairei į 
kelią No. 47.

Laisvės” Administracija.

♦
Antradienį buvo teismas 76 

Kay Co. pikietų', kurie buvo 
areštuoti pora savaičių atgal. 
Teisėjas Casey bylą panaiki
no. Kay Co. šapa randasi 22 
Warren St., Brooklyne. Strei
kuoja 403 darbininkai jau nuo 
26 d. birželio.

Smarkiam vėjui papūtus, 
Hudson upėje apsivertė maža 
burinė valtis ir trys vyrai iš
virto į vandenį. Jie laikėsi įsi
kabinę apvirtusios valties kol 
pribuvo pagalba. Tapo išgel
bėti. ' -

Eilė darbininkų ir intelektu
alų bei studentų ir moterų or
ganizacijų šaukė masinį pikie- 
tą ketvirtadienį, 5 v. p. p., 
prie Petrie’s, Inc., pančekinės 
krautuvės, 45 W. 34th 
taipgi prie Women’s 
žurnalo išleistuvės.

25 preseriai sustojo 
Kimmel ir Morris kriaučių ša- 
poj, 318 W. 32nd St., kada 
vienas iš savininkų sumušė tos 
šapos preserį. Stapičių iššaukė 
Preserių Lokalo 3 Taryba.

ALDLD 5-tos Kuopos 
Teatrališka Komisija

(203-205)

Pajieškau vyro 50 metų amžiaus, 
dirbti ant farmų. Teisingas, turi su
prasti apie vištas. Atsišaukite po nu
meriu 58 So. 8th St., neanksčiau 6-tą 
vai. vakare.

(203-205) Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

WORKERS SCHOOL
Registration begins Sept. 1st >

35 E. 12th St.,' New York City į 
Telephone: Algonquin 4-1199

Fall Term 1935
Sept. 23rd to December 14th: *

COURSES FOR WORKERS :
Principles of Communism; Politi

cal Economy; Marxism-Leninism; 
Organization; Negro Problems; Trade 
Union Strategy; American Labor 
Movement; History of Russian Re
volution; Historical ^Materialism; 
Decision of the Seventh) World Con
gress; Revolutionary Journalism; 

j Pub.Speaking; English;! Russian. ,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

'(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kairią 
Parsamdau automobilius vestuvėia, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y

Telephone, Evergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
(steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y. 
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti Į šią naują vietą. Susipa- 

Į žinkite ir pasidabinkite savo 
plaukus ar veidą.

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

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

gos, Hemorrhoidal, 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-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

DR. L. Z1NS 
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. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




