
KRISLAI
Kaškiaučiaus Atsakymai.
Ir Morkūnas į Maskvą. 
Kominternas visad Veiks. 
Roosevelto Pasigyrimas.

Rašo Komunams

žmonės kalba, kad reikėtų 
surinkt Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
atsakymus sveikatos klausimais 
“Laisvėje” ir išleisti jų kny
gutę. Gera mintis.

Retai kas dabar sutaupo vi
sus tuos svarbius patarimus. O 
išleidus jų knygelę, žmonės tu
rėtų nuolatinį daktarą-patarėją 
įvairiais sveikatos reikalais.

rašo. Nagi, 
“Darbinin- 

sykių neigė

“Amerikos lietuvių katalikų 
studentų ir profesionalų sąjun
gos pirmininkas Jonas čelkys- 
Morkūnas... vyksta į Maskvą 
dalyvauti tarptautiniame fizio
logų suvažiavime.”

Įdomu, kas taip 
Bostono klerikalų 
kas,“ kuris šimtus
Sovietus ir šaukė, kad nei Mas
kvoj nei visoj Sovietų šalyje 
“nieko gero“ nesą!

Kaip “Laisvės“ skaitytojams 
žinoma, ne vienas čelkys-Mor- 
kunas, bet ir visa eilė Lietuvos 
gydytojų-specialistų nuvyko į 
tą suvažiavimą, kur didžiausiais 
mokslo pasiekimais pasirodė bū
tent sovietiniai gydytojai ir 
mokslininkai.

Komunistų Internacionalas 
gyvavo ir veikė net tuo metu, 
kai visas kapitalistinis pasau
lis buvo apsupęs Sovietus blo
kada ir stengėsi ginklais sunai
kinti Darbininkų Tėvynę.

Komunistų Internacionalas 
pasilaikytų ir veiktų, jeigu ir 
vėl imperialistai pakartotų to
kius žygius prieš Sovietų Są
jungą.

O lietuviškos sklokos vadai 
“mokina“, kad Komunistų In
ternacionalas net savo kongre
suose turi tylėti apie darbinin
kų kovos reikalus, idant viena 
bei kita kapitalistinė šalis ne
nutrauktų diplomatijos ryšių su 
Sovietų Sąjunga!

Mes jau senai nustojome ste
bėtis iš tokios sklokos “nauja- 
gadyniečių” politikos. Juk tai 
yra jų duona ir sviestas—ata- 
kuot Kominterną, Komunistų 
Partijas ir Sovietų Sąjungą.

Iš ko lieka stebėtis, tai iš tų, 
tiesa, neskaitlingų darbininkų, 
kurie vis dar klauso tokių “mo
kytojų“.

■
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Sov Ma Mokslo iy- Tarptaut. Kongresas *Caip1. Drsn J-Stafinas
gybę Ex-Pony Vaikam
MASKVA.—Sovietų vy

riausybė išleido patvarky
mą, kad daugiau neturi būt. 
daroma skirtumo priimant 
į mokyklas' vaikus buvusių

nierių ir buožių. Uždraus- : Darbininlį ir Inteligentų Delegatai nuo 120 Organizacijų 
ta net teirautis, kokios kil
mės jie yra, ir suteikiama 
mokslo lygybė visiems So
vietų piliečiams.

Tą. patvarkymą pasirašė (Ethiopų Apgynimui nuojopiją. 
j. r* 
Partijos generalis sekreto- delegatai nuo 120 organiza- 
rius, ir Viačeslav Molotov, cįjų įg įvairių šalių. 
Komisarų Tarybos pirmi
ninkas.

Iki šiol priimant į mo-(Jourdains, narys Pasaulinio

Šaukia Gint Ethiopus 
Nuo Italų Užpuolikų

Iš Jvairiu Šalių Planuoja Pasmarkintą Kovą prieš Karą
PARYŽIUS. — Susirinko lini yra kaltas už planuoja- 

tarptautinis K o n g r e s a s mą piktadarystę prieš Ethi- nus: TT—t ii* A •• C!

i įvertina Drg. Barbusse
PARYŽIUS. — Francijos 

Komunistų Partijos orga
nas “L’Humanite” išspaus
dino laišką drg. J. Stalino, 
Sovietų Kom. Partijos cen
tro sekretoriaus, kur jis se
kančiai apgailestauja mirtį 
garsaus revoliucinio fran- 
cūzų rašytojo Henri Barbu
sse, atžymėdamas jo nuopel-

"Sykiu su jumis aš liū
džiu del mirties mūsų drau-
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Stalin, Sovietų Kom. Mussolinio karo. Dalyvauja c T r „v -----------------------;---c -----

” 1 ' Smerkia Lavalį uz Paramą g0 draugo Francijos darbi-
Musoliniui i ninku klasės, garbingo f ran-

Pietų Afrikos Draugų cūzų tautos sūnaus, darbo
Organizacijos atstovas,žmonių dr-go visose šalyse, 
smerkė Francijos Lavalio bendro fronto skelbėjo prieš

Įvedamąją kalbą kongre
se pasakė profesorius Henri

Iš Lietuvos Sovietų
Lėktuvas Išvežė 6-is

Politinius Kalinius
Mainais už Juos Sovietai Atiduoda Lietuvai Du Kunigus 

ir 15-ką Kitų Lietuvių, Nusikaltusį prieš Sovietus 1'

kyklas buvo duodama pir-• Komiteto Kovai prieš Karą i valdžią už jos pataikavimą imperialistinį karą ir fašiz- 
menybė darbininkų ir vidų- ir Fašizmą, šaukdamas ap- Mussoliniui. Francijos Res- nią, Draugo Henri Barbus- 
tinių ir smulkių valstiečių ■ gint Ethiopijos nepriklau- publikonų Oficierių Sąjun- se’o.

"r?'3?1, Prieš Italijos im- gos prezidentas Perin plie-1 “Lai jo gyvenimas, kova,
kad pritrūkdavo mokyklose perialistus taip pat kalbėjo'kė Lavalį už padėjimą Mu- viltys ir pasiryžimai tar-

* ' žinomas italų profesorius ssolinio karo planams. nauja kaip pavyzdys jauna- nas pasįkeitimas ka
liniais įvyksta ryt arba po-

vaikams, svarbiausiai todėl, somybę. Prieš Italijos im- gos prezidentas Perin plie-! “Lai jo gyvenimas, kova,

žinomas italų profesoriusvietų.
Dabar gi Sovietuose yra Nicoletti, Anglijos karinin- 

pristatyta įvalias mokyklų, kas-komandierius Young 
Taip antai, vien Maskvoj Darbo Partijos kandidatas į 
šiemet pastatyta 72 naujos (seimą; 
didelės mokyklos.

Tame pačiame patvarky
me įsakoma mokytojams 
būti tikrais mokinių auklė
tojais ir draugais ir pagel
bėti jiems ne tik klasėse, 
bet ir keblumuose, kurių 
pas juos būna namuose.

f

ssolinio karo planams.
Liaudies Frontas už Ethio- 

pijos Apgynimą

KAUNAS. — Liaudiniu- bais, vyrai užsidėjo apykak
lių dienraštis “Lietuvos Ži
nios” rugp. 20 d. praneša, 
apie naują Lietuvos val
džios apsikeitimą politiniais 
kaliniais šu Sovietais, ir 
rašo:

“Lietuva atiduoda įžyme
snius komunistus, nes nori 
po du gauti Sovietuose kali
namus kunigus arba pasau
liečius. Pav., atiduodama 
Chodosaitė, Bojarskis, Mic
kevičius, Anduras, Jankū-

j Bicard, atstovas 
i Priešfašistinių Inteligentų 
Komiteto; R o u f f 1 a n ges, 
liaudies Fronto delegatas, 
ir Ethiopų atstovas Aklibu.
Drg. Dimitrovo Telegrama

Kongresui atsiuntė tele
gramą drg. Georg Dimit
rov, Komunistų Internacio
nalo pirmininkas, šaukda-ŽINIOS K LIETUVOS - kuo plačiausiai, išyysty t

jai darbo žmonių kartai vi
sose šalyse kovoj už žmoni- 

j jos paliuosavimą iš kapita- 
Francijos Komunistų Par- listinės vergijos!”

tijos vardu kalbėdamas, 
drg. Marcei Cachin, pareiš
kė, jog Francijos ir Angli
jos Liaudies Frontas “gali 
ir turi apgint Ethiopus iri 
taiką visais prieinamais bū-j pagalinus, visi 372 žmonės nuo 
dais.” I “Dixie” laivo, kurį audra už-

Kongresui atėjo bendra j varg ant pojūtinės uolos. lai- 
telegrama nuo - Anglijos!70 dugnas, praplėštas, ir van- 
Darbo Partijos ________
unijų vadovybės su pareis- Sovietai Sušaudo Tris

Išgelbėti Esą “Dixie” 
Laivo Pasažyriai

MIAMI, Fla. — Išgelbėta,

Anglijos ! vo dugnas. pęaplištas; ir 
ir darbo ^0° veržiasi vidun.

Prezidentas Rooseveltas gi
riasi, kad jo valdžia neveda 
karinės dolerio diplomatijos. 
Jis didžiuojasi, kad per jo įsi
kišimą tapo panaikinta Rocke- 
fellerių sutartis del pusės 
Ethiopijos gamtos turtų išnau
dojimo.

Jeigu ši sutartis nebūtų, pa
naikinta ir Amerikos kapitalas 
būtų pradėjęs tą savo biznį 
Ethiopijoj, tai gręsė susikirti
mas su Italija. Nes, girdi, būtų 
reikėję Amerikai apgint savo 
piliečių “teises” toj šalyj.

Bet dar liekasi atviras klau
simas, ar ištikrųjų panaikinta 
minima sutartis?

Juk sutartį su Ethiopijos im
peratorium pradiniai padarė 
vadinama African Exploring 
Kompanija (inkorporuota De
laware valstijoj). 'Dabar tą su
tartį tariamai panaikino Stan
dard-Vacuum Oil Kompanija; 
už šios kompanijos pečių vei
kia Standard Oil Kompanija 
New Jersey; bet pastaroji yra 
dalis Amerikos Standard Oil 
Kompanijos, kurią valdo 
Rockefelleriai. O jeigu reikė
tų, tai jie sugalvotų dar kokią 
pagelbinę kompaniją, kuriai 
galėtų perleist “teisę“ išnau- 
dot Ethiopijos žibalo versmes 
ir kitus gamtos turtus.

Paskelbimas, kad viršminėta 
sutartis su Ethiopija panaikin
ta, todėl, visai dar nereiškia 
Rockefellerių pasitraukimą iš 
Ethiopijos.

paramą Ethiopijai prieš 
“ Italijos imperialistus.

Profesorius Norman An
gell reikalavo, kad Tautų 
Lyga panaudotų atatinka
mas tarptautines bausmes 
prieš Mussolini. Italijos 
darbo unijų delegatas Bou- 
zzi pareiškė, kad tik Musso-

‘Kuntaplio”
žilanas už

kimu, kad
“Anglijos ir Francijos; Caristus, Japonų Šnipus 

darbininkų judėjimai išvien! IRKUTSKE, Sovietų 
reikalauja, kad jų valdžių į bire, tapo nuteisti sušaudy- 
atstovai Gene vo j e stipriai ir .mui trys caristai baltagvar- 
griežtai kovotų už sąlygas diečiai: Kobilkin, Pereladov 
ir pareigas, išdėstytas Tau- ir Oleinikov.
tų Lygos įstatuose, idant, Japonijai kaip kariški šni- 
apsaugot pasaulio taiką.”

ITALIJA REIKALAUJA IŠMEST IŠ TAUTU 
LYGOS ETHIOPUį ARBA Jį PAČIA

Si-

Jie tarnavo

pai ir veikė išvien su Japo
nų karine misija Mandžuri- 
joj. Iš tos misijos jie gau
davo ginklus, bombas gais
rams ir sprogdinimams da
ryt ir slapta gabendavo gin
kluotas Japonijos agentų 
(šaikas į Sovietų žemę.

Et-1-GENEVA.—Kalbėdamas stovas baronas Aloisi.
rugs. 4 d. Tautų Lygos Ta-I Aloisi pasakojo, kad
ryboj, Italijos atstovas P. hiopija sulaužius 1928 metų 
Aloisi apšaukė Ethiopiją draugiškumo sutartį su Ita- 
“kriminaliste” ir reikalavo,: Įija, kad ji neatsiteisus $68,- 
kad Taryba atmestų Ethio- ągų u£ kadaise pirktus gin- 
pijos atsišaukimą prieš Ita- klus ig kad Ethio.

nežiūrint kokį tarimą pada- P^a esan^ ^au ine sais.lauja, kad Ąnghja ir Tautų atskirą kambarį, 
rys Tautų Lyga , “Italija ir “pavojus” kaimyniškoms ........ . ‘" *
pasilaiko sau visišką laisvę Italijos kolonijoms Somali- 
daryti visus žingsnius, ku- landui ir Eritrėjai, ir tt 
rie bus reikalingi apsaugo
jimui s&vo kolonijų ir savų 
reikalų.” '

Čia Mussolinio atstovas 
vėl numelavo,- būk gręsia

Pabėgo su Pinigais
KAUNAS. —Anąsyk kurje

ris Gareckas iš Lietuvos banko 
gabeno per 8.000 lt. alfoms, 
bet Gareckas negrįžo. Jis nu
tarė bėcrti .į užsieni. Pasileido 
į Žemaitija. Atsidūręs Kretin
goje čia visą naktį girtuoklia
vo. Paskui nuvyko į Klaipėda, 
kur apsuko pusę miesto smuk
lių. Iš Klaipėdos Gareckas vy
ko į Nidą — Janulio pramintu 
taku. Gareckas bėgo j Vokie
tiją. Jam pabėgti padėjo bu
vęs s'klandymo mokyklos mo
kinys žilanas, 
administratorius.
pagelbą gavęs iš Garecko tam 
tikrą atlyginimą.

Kai buvo nustatyta, kad Ga
reckas pabėgo Vokietijon — 
kreiptasi į Vokiečių policiją. 
Gauta žinių, kad Gareckas 
Marienburge jau suimtas ir 
šiomis dienomis atgabentas 
Kaunan. Pas Garecką Vokie
čių policija radus dar 5,000 
litų, kurių ‘ Gafeckas nespėjo 
pragerti ir išleisti.

Jau Atvežta iŠ Sovietų per 
50 Vagonų Tabako

KAUNAS., Lietuvos taba-ipavojUs Italijos kolonijoms 
ko sindikatas iš Sov. Rusijos — •• - - • ~
iki šiol parvežė per 50 vagonų j Ethiopijos pusės. Jis sakė, 4-zY-n -r\TT»Lr-rz\ rnhnlrn lnk/\ • ava -i • •

kad Tautų Lyga negalinti 
laikyti “necivilizuotą” Ethi
opiją lygiateise su Italija, fesorius Jeze nurodė, kad 
Tas Italijos imperialistų;Italija išgalvoja vis naujas 
advokatas reikalavo net iš- 'priekabes karui ir Ethiopi- 
. x — m_..x.. r.. ijog sunaikinimui.

Šiam Tautų Lygos Tary
bos posėdžiui pirmininkauja 
Brazilijos atstovas Dr. En
rique Ruis Guinzau.

ten pirkto tabako. Viso labo 
nupirkta daugiau kaip už 2, 
milionu litų. Atvežtasis taba
kas dabar pradedamas pa
skirstyti fabrikams.

Anglijos atstovas Antho
ny Eden savo kalboj šaukė 

i Tautų Lygą; naudot visas 
! galimybes taikai išlaikyti, 
i Franci jos delegatas Lavai 

Eritrėjai ir Somalilandui iš .žadėjo remti Lygos Tarybą 
Ffhinniins nusės Jis sakė. L . ~ ,

Angliški Italijos 
Talkininkai

les, užsiraištė kaklaraiščius^ 
o Chodosaitė apsivilko suk
nele, kurios apykaklė apves
ta rusų liaudies audimų ra
štu. Ten pat jie išgėrė ir 
kavos, papusryčiavo.

“9:15 vai. nusileido “De- 
ruluft” Sovietų lėktuvas 
“Jastrieb” (Vanagas) spe
cialiai ir tuščias atskridęs iš 
Karaliaučiaus. Lėktų vas 
Kauno aerodrome įsipylė 
550 Itr. benzino, susisodino 
šešis komunistus ir pakilęs 
nuskrido Sovietu link.” v

Iš Sovietų mainais už ko
munistus bus Smetonai at
vežta šie asmenys: kun. Jo- 
siukas, kun. Jodokas, Ma
čiukas, Žostautas, Melni
kas, Bačelis, Gineika, By
tautas, Ramanauskaitė, dvi 
sesutės Juršanaitės, Vladis
lava Grinbergienė, Laba
nauskienė, Baltrūnaitė ir 
Kakeranienė.

SMETONA VIENUS IŠ
KEITĖ, KITUS VĖL

KALINA _
“Lietuvos Žinios” rugpjū

čio 22 d. rašo:
“Vakar kariuomenės teis

mas Kaune sprendė piliečių. 
Antano Piotravičiaus ir Ka-r 
zio Jakščio bylas, kaltinamų 
už komunistini veikimą. 
Abu teisiamieji pripažinti

O rugpj. 21 d. laidoj “Lie
tuvos Žinios” pranešė 
vykdymą apsikeitimo 
politiniais kaliniais:

“Jau buvo trumpai 
nešta, kad Lietuva komuni
stus kalinius iškeičia į lie
tuvius, negalėjusius sugrįž
ti į Lietuvą. Pasirašytoji 
sutartis šiandie pradėta 
vykdyti: šeši komunistai 
kaliniai išgabenti į Maskvą. 
Komunistai Paliuosuoti ir 
Atvežti į Lėktuvų Aikštę
“7į vai. ryto Kauno ka

lėjimo žaliu automobiliu še
ši kaliniai keturių prižiūrė
tojų lydimi atgabenti į ae
rodromą (lėktuvų aikštę). 
Išgabentų kalinių tarpe yra 
įžymiausia komunistė Mal
ka Chodosaitė, kuri prieš!----- ------------ -------
keletą metų iš Utenos kale-1 kaltais ir Piotravičius nu- 
iimo pabėgo i SSSR, o pas
kui slapta vėl sugrįžo Lie
tuvon ir pradėjo veikti; per
nai vasarą Kaune, Daukan
to gatvėj ji buvo sulaikyta. 
Išskrido ir vienas ūkinin
kas, tai p. Petras Pajarskis 
nuo Ukmergės, nuteistas už

apie 
tais

p ra-

i komunistinę veiklą.
LONDON. Anglų didę- j “Kaliniai vienas paskui 

ponio Rothermere’o dienraš- pįįa j§goko iš automobilio ir 
1tis./JEXen?nAg.5Tf. m^.suėio į aerodromo bufetą. į 

. , , .T .... v ____ ........ ....—Čia jie
Lyga netrukdytų Italijai uz- persirenge išeiginiais rū- 
kanaut Ethiopiją. Tas lai- _ ______ __ _____ _
kraštis primena, jog Tautų 
Lyga nei .

baustas 6 metams sunk.- 
darbų kalėjimo, o Jakštys 1 
metus napr. kalėūmo; Jak- 
ščiui iskaitvta iki teismo 
iškalėti 5 mėn.

Rugp. 28 d. kariuomenės 
teismas spręs Chajos Aški- 
nazytės bylą. Ta pačia die
ną kariuomenės teismas 
spręs Vinco Statkevičiaus 
byla.”

Jiedu taipgi teisiami už 
politinę veiklą prieš fašistų 
valdžia. -av

Anglija nenaudojo TERRE HAUTE MASĖS LAUŽO KARO STOVĮ 
jėgos pries Lietuvą,: kuomet j , . _____ 4_____ _> • r
Lietuva užėmė Klaipėdą; | ^ERRE HAUTE, Ind. — |kų Apsigynimo Komitetas 
nieko panašaus nebuvo da- _ Lu.™- ’ . . i, J . .romą nei nrieš Tanoniios Nois karo stovis' liestas kovai pries karo stovj ir nu- loma .nei piles Japonijos . V . .nuo visuotino streiko laiko 

liepos 22 d., uždraudžia dar
bininkų susirinkimus, ta- 
čiaus pereitą trečiadienį ant 
pat miesto valdybos rūmo 
laiptų buvo atlaikytas masi
nis susirinkimas, kur daly
vavo 2.000 unijistų, socialis
tų ir komunistų.

Prakalbas sakė socialistų 
vadai Norman Thomas, 
Powers Hapgood ir kiti, 
reikalaudami sugrąžint 
miesto darbininkams pilie- 

__ _____ _______ ____ tirtes teises. Po masinio su
pate paskelbė, kad Estoni- j sirinkimo prie City Hali 
joj daugiau nebus šaukia-; įvyko kitąs susirinkimas 
ma seimas. Taigi fašistai Labor Temple,; kur suėjo 
naikina paskutines demok- 1,000 darbininkų, 
ratijos teises.

grobimą Chinijęs.
“Evening News” sako, 

i kad Anglija turėtų net pa-
jos pastangose prieš karą, sitraukt iš Viduržemio ma-

Ethiopiją gindamas, pro-

gelbėjo mus nuo karo“. Bet (mest Ethiopiją iš Tautų Ly- 1 
kada Amerikos imperialistams! gos, kaipo “barbarišką” 
pribrendo laikas, jis nubloškė kraštą, O kaį ne, tai tegul 
į paąaulinio karo frontą milio- Lyga išmeta Italiją.

Kaip Mussolini nesenai 
pareiškė spaudai, kad Ita- 

XnuZriTkoSJdo^ 7kd7s savo ka™ Pla"
kos, yra tik blefas, kūHuo jis;nus “s« Lyga^ar be Lygos 

Savu laiku prezidentas Wil- stengiasi apdumt dairbiiiinkams |ar prieš Lygą,” tokią pohti- 
jsonas buvo antrai tarnybai iš- akis, idant jie nek64dtų prieš, ką varo dabar Tautų Lygos 
rinktas tuo obalsiu, kad jis “iš- karo pavojų. 'Taryboje ir Mussolinio at-

nūs šios šalies jaunuolių.
Taip ir dabar Roosevelto pa

sigyrimas, kad jo valdžia ne-

rių ir užleist jas vien Itali
jai, o Vokietijai, girdi, tu
rėtų būt sugrąžintos afriki- 
nės kolonijos, kurias ji val
dė pirm pasaulinio karo.

Panašiai kalba ir Musso- 
liniui pritarianti lordo Bea- 
verbrooko spauda.

ESTONIJOS propagandos 
ministeris Oidermaa Dor-

tarta išnaujo pradėt masi
niai pikietuot Columbia En
ameling and -Stamping 
Kompanijos fabriką. Tai 
iš pritarimo šio fabriką 
streikieriams buvo paskelb
tas ir visuotinas streikas. 
Svetainėje, be kitų kalbėjo 
ir profesorius John R. Sha
nnon, kuris pirmiau buvo- 
areštuotas už karo stovio 
patvarkymų laužymą.

šėlstanti
MIAMI, Fla. — “Daily Tri

būne“ apskaitliuoja, kad per 
viesulą-uraganą Florida Keys 
žyvo 750 žmonių. Tapo sudarytas Darbinin-

MIAMI, Fla. 
viesulą tiek pripūtė vandens iš 
jūros, kad paskandinta bei ša
lin nušluota ištisi sodžiai Flo-. 
rida Keys.

t- * f

’Ml ■' Yf i' ■ • ■ V h A‘ Mt ri < ii v; ‘*i»i ;• : j*.?.X .V.**“' . i »■/. - J-/J.-tS.-L. s., sv '



Puslapis Antras LAISVĖ Penktadienis, Rugs. 6, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 
The Laisve Inc.

every day, except Sunday __
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN. NEW YORK.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year------------------ $5.56
Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year--------------$7.50
Canada and Brazil, per year______$5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.06
Foreign countries, six months_____ $4.00
Candida and Brazil, six months ----  $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tfce Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Aet 

of March 3, 1879

Pasaulio Lietuvių Spaudos 
Kongrese Nutarė Slėpti 

Teisingas Žinias
Tame suokalbyje dąlyvavo ‘‘Naujie

nų” “Draugo,” “Vienybes,” “Dirvos” ir 
“Tėvynes” redaktoriai. Nuo dabar prieš- 
darbininkiška spauda rašys tik tai, kas 
užginančiai kalbės apie Lietuvos padėtį, 
slėps teisingas klasinio turinio žinias 
apie Lietuvos darbininkų, valstiečių ir 
biednuomenės išnaudojimą ir persekioji
mą. Įvyko Pasaulio Lietuvių Spaudos 
Kongresas, kuriame dalyvavo 105 atsto
vai. Ten buvo laikraštininkai fašistinių 
Lietuvos laikraščių, redaktoriai iš Pie
tų Amerikos fašistinės spaudos, kurią 
palaiko Lietuvos fašistai savo pinigais ir 
keli Jungtinių Valstijų priešdarbininkiš- 
ki redaktoriai. Dalyvių tarpe buvo 
“Draugo” redaktorius L. šimutis, “Vie
nybės” redaktorius A. Trečiokas, Santa
ros atstovas P. Pivariūnas, “Dirvos” re
daktorius K. Karpus (Karpavičius), 
“Naujienų” atstovas K. Augustas ir “Tė
vynės” redaktorius Vitaitis.

Prezidiume buvo L. šimutis, K. Augus
tas ir K. Karpus. Rezoliucijų komisijoj 
tarpe kitų “Draugo” redaktorius L. ši
mutis.

V. Rastenio Pranešimas
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys V. 

Rastenis darė pranešimą. Jis įrodinėjo, 
kad pastatyti augščiausiai tautą, o ne 
srioves, tai yra ne klasių reikalus. Jo 
pranešimas buvo suvestas prie to, kad 
slėpti klasines žinias, fašistų žygius 
prieš Lietuvos darbininkus, valstiečius, 
pažangiąją inteligentiją, nes teisingos ži
nios užsienyje gyvenančius lietuvius at
šaldo nuo Lietuvos. Štai keletas ištrau
kų iš jo kalbos:

Lietuva, ar savoji sriovė? Atrodo, kad 
lig šiol tas klausimas nebuvo aiškiai išspręs
tas ir neretai buvo palinkstama prie antro
jo sprendimo. Iš to kartais atsirasdavo 
užsienio lietuvių spaudoje ne maža kartais 
teisingų, karčių, o kartais ir neobjektingų 
priekaištų daugeliui dalykų, kurie dedasi 
Lietuvoje. Ko tuomi pasiekiama? Į Lie
tuvos gyvenimo eigą tai visai neatsiliepia
ma ir negali atsiliept. Užtat tuo yra pasie
kiamas kitas—neigiamas tikslas. Užsieny
je gyvenantieji lietuviai gauna žinias apie 
Lietuvą iš neigiamos pusės ir tai juos nuo 
Lietuvos pamažu atitolina...

“Norint kad būtų mažiau kenkiamas lie
tuvių prie Lietuvos prisirišimas, būtų rei
kalinga viena kartą griežtai nustatyti: NE
KELTI Į UŽSIENIO LIETUVIŲ SPAUDĄ 
KOVŲ DEL LIETUVOS VIDAUS >REI
KALŲ

Tai aiškus Rastenio nurodymas, kad 
Amerikoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje 
ir kitur lietuvių spauda turėtų slėpti fa
šistų puolimus, Lietuvos darbininkų, val
stiečių ir visų darbo žmonių persekioji
mus. Slėpti tą, kaip Lietuvos fašistai 
bjauriai kankina revoliucinius politinius 
kalinius. Toliaus V. Rastenis pabrėžia: 
“būtų didi nauda Lietuvai, jei apie Lie
tuvos vidaus politikos įvykius praneši
mai būtų duodami nuvalyti nuo politinės 
kovos aštrių žymių...” Reiškia, kad fa
šistų žiaurumas būtų paslėptas, paka-

Melai ir Teisybe
Taigi Pasaulio Lietuvių Spaudos Kon

gresas atvirai prisipažino, kad jis tiesos 
apie Lietuvos darbo žmoniją neleis užsie
nio spaudoje. Tik mūsų revoliucinė— 
komunistinė spauda turėjo ir turi laisvas 
rankas ir teikė ir teiks užsienyje gyve
nantiems lietuviams teisingas žinias apie 
mūsų tėvų, motinų, brolių, seserų, gimi
nių ir draugų gyvenimą ir kovas Lietu
voje.

“Laisvė” turi desėtkus korespondentų 
Lietuvoje, kurie teikia mums žinias iš 
fabrikų, dirbtuvių, dvarų ir visų darbo 
įmonių. Mes turime ryšius ir su revoliu
ciniais politiniais kaliniais, kurie teikia 
žinias apie Lietuvos fašistų kalėjimų ir 
revoliucinių politinių kalinių sąlygas.

Mes ' nepasitraukiame nei colio nuo 
klasinės pozicijos. Mes kovojome ir ko
vojame už Lietuvos nepriklausomybę, 
Lietuvos tautinę laisvę, bet tas nereiš
kia, kad mes turėtume remti Lietuvoje 
darbininkų, valstiečių ir visos biednuo^ 
menės priešus—fašistus. Lietuvos tauti
nė laisvė priklauso kaip tik ne nuo fa
šistų, bet nuo darbo masių, kurios suda
ro milžinišką didžiumą Lietuvos gyven
tojų, kurios savo revoliuciniu spaudimu 
jau ne kartą ir ne du privertė Lietuvos 
fašistus atsisakyti nuo visokių sutarčių 
pardavimo Lietuvos Lenkijos fašistams.;.

Kaip visos tautos, taip ir lietuviai da-• 
linasi į klases—darbo žmones ir jų iš-.“ ■ 
naudotojus. Klasiniai reikalai yra pir
moje vietoje. Išnaudotojai tautiškumu' 
prisidengia tik tam, kad darbo žmones 
dar žiauriau galėtų išnaudoti.

Freehold, N. J.
Labai įdomus ir žingeidus 

-bus piknikas, kurį rengia 
Amerikos L. P. Kliubas ant 8 
d. rugsėjo, 1935; vieta visiem 
žinųma — Jasko’s farma, 
Englishtown Road, 1 mylia iš 
Freehold.

Kodėl šis piknikas bus toks 
įdomus? Tai ve: šiame pikni
ke dalyvaus lietuvių darbinin
kiškų organizacijų delegatas,

draugas J. S. Mažeika, lietu- 
I

vių išeivijos kauniškiame kon
grese. Papasakot daug įdomių 
dalykų apie kongresą ir Lie-I
tuvos žmonių gyvenimą. Tai 
bus vieta išgirsti visiem atsi- 
lankiusiem, kaip vietiniam, 
taip ir apielinkės lietuviam. 
Taipgi smagiai laiką praleisite 
prie geros muzikos. Taipgi 
bus valgių ir gėrimų. Visi bū
sit užganėdinti. Nei vienas ne
praleiskit šios progės.

Kviečia Rengėjai.

votąs nuo užsienio lietuvių. Lai Lietu
vos fašistai visaip kankina, terorizuoja 
ten mūsų brolius ir seseris, o jūs užsie
nyje apie tai tylėkite. Tokis turinys Ra
stenio pranešimo.

“Naujienos,” “Draugas,” “Vienybė,” 
“Tėvynė” ir “Dirva” Sutiko Fašis

tams Negeistinas žinias Slėpti
Amerikiečių laikraščių atstovai buvo 

prezidiume ir rezoliucijų komisijoje. Jie 
ne tik neišstojo prieš tokį Smetonos 
agento Rastenio pranešimą, bet priėmė 
rezoliuciją, kurios pirmas punktas skam
ba:

Viso pasaulio lietuvių laikraštininkų pir
moji konferencija, susirinkusi Lietuvos pa
jūryje, Klaipėdoje ir Giruliuose, Pasaulio 
lietuvių kongresui pasibaigus, 1935 m. rug
pjūčio 20 dieną pasidalinusi mintimis, bei 
sumanymais ir pilna tvirto pasiryžimo 
glaudžiau sutelkti viso pasaulio lietuvių lai
kraštininkų pajėgas Lietuvos gerovei ir Įier 
tuvių išeivijos tautinės dvasios palaikymui 
nutarė:

Užsienio lietuvių spauda, informuodama 
savo skaitytojus apie Lietuvą, tesistengia 
imti žinias iš objektingų šaltinių ir pirmo
je eilėje teteikia daugiausia teigiamų žinių 
apie Lietuvą, vengdama tokių sriovinės ko
vos aistrų, kurios be pagrindo galėtų pablo
ginti užsienio lietuvių nuomonę apie jų tė
vynę. . • v
Ką gi tai reiškia? Reiškia tą, kad nuo 

dabar “Naujienos,” “Draugas,7 “Vieny
bė,” “Tėvynė,” “Dirva” ir kita klerikalų, 
social-patriotų ir • fašistų spauda ims ži
nias tik iš “objektingų- šaltinių,” tai yra' 
tokių šaltinių, kurie tik tai suteiks, kas; 
yra gera Lietuvos fašistams. Tas ži
nias spausdinant bus spaudpn dedama, 
tik tas, kas teigiamai (užginančiai)- kai- ■ 
bės apie Lietuvos fašistus, .nes bus ven-i 
giama sriovinės, tai yra klaninės kovos 
aistrų, žiaurumų, persekiojimų. ,

Jau pirma minimų laikraščių skaityto- ; 
jai mažai gaudavo teisingų .žinių aįdė 
Lietuvos darbo masių gyvenimą, o dabar 
bus visai paslėptos .žinios, nęs tie jąik- : 
naščiai ims apie Lietuvą žinias tik iš Lie
tuvos fašistų sudarytos žinių agentūros, 
kuri vadinasi “Talka.”

Hitlerio Agentai Žydų 
Sionistų Kongrese

LUZERNE, Šveicarija.— 
Pasaulinis žydų Sionistų 
kongresas pasmerkė Hitle
rio valdžią už žydų ..perse
kiojimą; tačiau 169 balsais 
prieš 12 nutarė palaikyt 
prekybos sutartį su Vokie
tija. Sutarties priešininkai 
apleido svetainę, šaukdami: 
“Jūs esate Hitlerio agen
tai!”

Iš Kauno Kongreso
Prezidiumas Smetonos Instrukcija Sulaužo Kongreso Regu

liarumą, Bet Hitlerinį Būda Rinkiniui Komisijų 
Priverčiami Atsiimti.

Trečiadienį, 14 d. rugp. sesi-1 spindėt jų, 
joje kun. Kemėšis skaito pa-'
skaitą: “Užsienio Lietuvių švie
timo Reikalai.” Po tos paskai
tos referuoja J. Lapenas: 
“Ekonominis Užsienio Lietuvių 
Bendradarbiavimas su Lietu
va.” ’

Kun. Kemėšis savo paskaitoj 
pripažino, kad švietimo reikalai 
geriausiai bus pastatyti, tai La
tvijoj ir Sovietų Rusijoj, ypač 
pastarojoj lietuvių kalbos mo
kymui, išlaikymui ir apšvietai 
nėra Lietuvoj tiek reikalo rū
pintis , kaip kituose pasaulio 
kraštuose. Sako: “Pavyzdžiui, 
Rytprūsiuose ir ok u p uoto j Lie- Į 
tuvoje yra apie 400,000 moki
nio amžiaus vaikų. Iš jų tik 
17,000 gauna savo kalboje mo
kytojus, t. y. ne daugiau, kaip i 
4 nuošimčiai visų mokinių.”

Ponas Lapenas siūlė, kad Už
sienio lietuviai turėtų pasitikėt 
Lietuvos ekonominės tvarkos. 
pastovumu. žinoma, jis čia. 
stengės ružava spalva persta
tyti naudą užsieniečiam iš jų 
bendradarbiavimo su Lietuva.

Įkišama dar 3-čias referantas 
prof. Pakštas su paskaita: 
“Kame Lietuviai Galėtų Kolo- 
nizuotis?” Pakštas poetiškai il
su apetitu dėstė, kaip Lietuva 
turi daugiau progų, net už di
džiąsias valstybes plėstis po vi
są pasaulį. Jis išdidžiai tvirti
no, sakydamas: “Lietuvos žmo
nes gali daugiau sunkenybių ir 
vargo panešti,. negu, padėkime, 
Anglijos, kurie ‘dolę’ gauna. 
Britanija su savo žmonėmis ne
gali kolonizuoti pasaulyje tuš
čių žemių—[sietuva gali.” Jo 
referato kalba buvo kopija pa
sakytos 21 d. liepos Telšiuose 
Ateitininkų 25 metų Jubilėjaus 
Kongrese, “žemaičių Prietelis” 
šiaip ją tuomet apibūdino: 
“Kongresas buvo baigtas eise
na su fakelais į žalią kalną, kur 
prie degančio laužo—-dar pasi
dalinta mintimis apie ateities 
Lietuvą, kuri turės laivynus, o 
visame pasaulyje gyveną lietu
viai sudarys mistinę imperiją, o 
jų kultūra bus tokia, kad kiti 
ja naudosis ir iš mūsų kai ko 
mokysis...”

čionai paaiškėjo iš šio refe
rato, kaip Pakštai ir jiem pa
našūs tautininkų įrankiai sva
joja ir sapnuoja apie vargin
gos Lietuvos liaudies naudoji
mą “mistinės imperijos” suda
rymui visam pasaulyje.

Darbininkų delegatai reika
lavo balso ant referatuose pa
keltų klausimų. Bet prezidiu
mas su Skipičiu pryšakyje už
simerkė prieš paties Kongreso 
priimtą reguliavimą ir pažymė
jęs laiko trumpumą, priešais 
darbininkų delegatų protestus, 
leidžia balsuoti prieš diskusijas. 
Maža balsų didžiuma atmeta
ma diskusijos.

Darbininkų delegatai priduo
da iškeltais klausimais sekamas 
rezoliucijas:

į. Užsienio Lietuvių švieti
mo. Klausimu;

g. Emigracijos ir Kolonizaci
jos Klausimu.

Užsienio Lietuvių Švietimo 
Klausimu Rezoliucija

Kalbant apie užsienio lietu
vių švietimą, būtinai turime 
atsižvelgti ir į užsieniečių su
dėtį ir tas sąlygas, kuriose jie 
gyvena.

Užsienyj, yfrač Jungtinėse 
Valstijose žiemių Amer., 80 
nuošimčių lietuvių yra darbi
ninkai, 10 nuošimčių farme- 
riai, 10 nuošimčių verslininkai, 
pramonininkai ir profesiona
lai. Taigi, kalbant apie užsie
niečių švietimą, reikia paana
lizuoti padėtį, kurioje jie ran- 
drisi. Didžiausias lietuvių nuo
šimtis, imant pagal atskiras in
dustrijas, bus, angliakasiai. . 
Apšvietos skleidime turi atsi-1 z

kaip ir kitų, indus
trijos darbininkų reikalai.

Pasaulio lietuvių kongresas 
negali nežinoti to fakto, kad. 
pirma negu užsienietis lietuvis 
mąstys apie savo papročių — 
lietuvystės išlaikymą, jis rūpi
nasi duona, kasdieniniu gyve
nimu, o tik tuos reikalus kiek 
padengęs ir kuo kitu ima do
mėtis.

Todelgi pasaulio lietuvių 
kongresas pasisako, kad užsie
niečių lietuvių švietimo dar
bai turi būti vedama darbinin
kiško švietimo kryptimi, eko
nominės būklės atsispindėji
mu: kad jie organizuotųsi į 
darbo unijas, į kooperatyvus, 
į savo reikalam ginti politines 
organizacijas ir tt.

Esamuoju laiku, ypač Jung
tinėse Valstijose šiaurinėj 
Amerikoj, pradėta vesti labai 
didelė agitacija prieš ateivius, 
jų tarpe ir lietuvius ateivius, 
ir net už jų iš ten ištrėmimus. 
Tai 1-moj vietoj apšvietos dar
buose turi pasireikšti mintis 
del kovos prieš ateivių depor
tavimus, prieš jų registravi
mus, už socialę ateivių lygybę.

Kadangi dabar labai didelis 
nedarbas, pavyzdin J. V. Š. 
A., iš apie 700,000 lietuvių, 
kaip kongrese buvo apskait- 
liuota, bus nedarbo paliestų 
apie 100,000, tai apšvieta turi 
būti vedama taja kryptimi, 
kad būtų įsteigta socialio 
draudimo sistema nuo nedar
bo, senatvės ir paliegimo.

(Rezoliuciją pasiūlė demo
kratiško nusistatymo delegatų 
grupė).

Rezoliucija Emigracijos ir 
Kolonizacijos Klausimu

Delei ^sunkios ekonominės 
būklės savo šalyje didelis nuo
šimtis lietuvių norėtų emigruo
ti į kitas šalis, kad ten susi
kurti gyvenimą.

Didžiausias lietuvių emigra
vimas pasireiškė antroje daly
je devyniolikto šimtmečio į 
Jungtines Valstijas šiaurinėj 
Amerikoj. Lietuviai per visą 
savo emigravimo laikotarpį 
laisvai pasirinkdavo, sulyg ap
linkybėmis ir galimybėmis, 
emigruoti. CKaip jau žinoma, 
šiandien Jungtinėse Valstijose 
šiaurinėj Amerikoj priskaito- 
ipa apie 500-700 tūkstančių 
lietuvių.

Pasaulio Lietuvių Kongrese 
paskaitininkas profesorius 
Pakštas pareiškė, kad jis prie
šingas laisvam emigravimui. 
Jo planas, parinkti vietos, kad 
ir blogą žemių sklypą, kad ir 
ten reikėtų baisiai Lietuvos įš- 
eiviam-emigrantam vargti, bet 
jie, girdi, visgi išsilaikytų 
daikte ir augintų lietuvių kolo
niją.

Kolonizacija nėra naujas 
dalykas. Jinai atsirado su im
perialistinio kapitalo pasireiš
kimu, su imperializmo augimu. 
Dar šešioliktame, septyniolik
tame šimtmetyje Portugalija, 
Ispanija, paskui Francija, An
glija ir Vokietija sukūrė dide
les kolonijas ir išplėtė savo 
imperialistinę politiką. Tos po
litikos vaisiai jau žinomi; bai
sūs pavergimai tose kolonijose 
žmonių ir po to, imperialisti
niai karai.

Kolonijų steigimas, koloni
zavimas lietuvių aprėžtose 
vietose žmonėm jokios naudos 
neduotų. Jau pasirodė, kad 
Sao Paul, kur pradėta kurti 
neva lietuvių kolonija, kaip 
darbininkų spauda paduoda, 
Lietuvos Konsulas Mačiulis 

DVI PASKAITOS: MAISTAS, 
VAISTAI IR MES IR VIDU

RINIŲ LIAUKŲ VEIKLA.
Parašė Dr. A. Petriką.

Peržvalga.
(Pabaiga)

Vietomis pareiškimai duo
dama perdaug išdidūs, išpūsti. 
Išeina kaip tai dogmatiškai, 
pergriežtai. “Dantų gedimo 
priežasčių daug kas jieškojo, 
bet kol kas tikrųjų priežasčių 
dar niekas nenurodė.” Ar gi? 
Ar neperdrąsus tai pareiški
mas? “Dantų gedimas, kaip ir 

! daugybė kitų ligų, vis^dar ran- 
I dasi spekuliatyvių teorijų sfe- 
i roję.” Čia ir gi perdėta. Kam 
tos teorijos, teorijų? Juk dije- 
tos, maisto, vitaminų, minera
lų rolė įvairių ligų, taip ir dan
tų ligų atsiradime yra nebeko- 
kia tai miglota, anot Jūs, spe- 
kuliatyvė teorija, bet tvirtai 
pripažinta ir gerokai nusisto
vėjusi tikrenybei Tai kam čia 
kalbėti: “'Dietos šalininkai riu- 
rodinėja, kad išlaikymui svęi- 
kų dantų, reikalinga laikytis 
tokios dietos, kurioje yra kuo'- 
daugiausial mineralinių drus
kų, ypatingai Raičiaus ir fos
foro”? Juk tai yra gryna tei
sybė, o ne kokia ten teorija, 
su savo šalininkais. Toliau—-’ 
“Vitaminų teorijos; šalininkai 
liepia mums nepamiršti vita
minų, ypatingai vitamino D, 
kurie esą z būtinai reikalingi 
teigiamai mineralų apykaitai 
ir asimiliacijai.” čia vėl be rei
kalo tas putnumas. Vitaminų 
rolė visame kame, taip sveika
tos, taip ligų dalykuose, nėra 
jokia teorija, bet stambi, sto
ra, drūta tikrenybė, žinoma, 
kad vitamino D ir kitų vitami
nų būtinai', reikia . bile kokiai 
medžiagų apykaitai ir sunau
dojimui ;.in,ūsų organizme, Rei
kia jų ir ^mineralų apykaitai. 
Kam Čiri. dabar kaišioti tos 

•“teorijos,” “šalininkai”? \ Juk

prašęs, kad lietuviam darbi
ninkam neduotų darbų fabri
kuose, tame mieste, ries jis no
ri liętuvruę kolonizuoti.
«! Lietuvos emigrantųkoloni

zavimas Lietuvą įvestų į giri-
i ' ' . J .* *

Darbininkų delegatai reika
lauja,kad būt leista vietos dar
bininkų atstovams sveikinti ’ 
kongresą. Neleidžiama, būk 
“del nebuvimo laiko.”

J. Orman reikalauja, kad 
jam, kaipo vienatiniam jau
nuolių delegatui, atstovaujan
čiam 1,500 J. V. Amerikos 
jaunuolių, būtų duodama ke
liais žodžiais kongresą pasvei
kinti. šimutis išstoja prieš. 
Esą, ir jis reikalausiąs to pa
ties. Ormanas jį perkerta: 
“Gerai, sveikink mo manęs!” 
Balsuojama. 21 balsu prieš 20 
nutariama neduoti Ormanui 
sveikinti. Sesija užsidaro.

Darbininkų delegatai vieni 
eina apžiūrėti fabrikų, kiti 
miesto ligoninės. Miesto ligo
ninėn n.eįšileidžia pamatyti.

Vakare matosi su visa eile 
Kauno darbininkų atstovų. 
Pirmutiniai buvo betono dar
bininkai, ir reiškė padėkos 
jausmą už išgelbėjimą areš
tuotu darbininkų, kuriuos tą 
dieną paliuosavo. Jie pilnai 
įvertino užsieniečių delegatų 
protesto ir reikalavimo bal
są, kuris atstovavo desėtkus 
tūkstančių organizuotų darbi
ninkų. Kepyklų 4 delegatai 
kalbėjo paskiau. Draugai, jie 
sakė, jūsų atsilankymas mums 
daug padės. Mes jau matome 
didėjanti aktingumą mūsų tar- 1 
pe. Noriau pakalbintas darbi
ninkas dedasi į slaptą mūsų 
profsąjungą. Nors jie buvo 
trijų skirtingų tautų, bet vie
nodai mąstė ir suprato, kad 
tik visų tautų vienybėje, be 
skirtumo pažiūriu ir tikėjimo, 
bus galima kovą laimėti.

J. Mažeika.
(Bus Daugiau)

čus su kitom valstybėm, o taš
kai p tik trąhktų ją į karą.

Taigi kongresas prieš kolo
nizaciją ir ^pasisako už laisvą 
lietuvių emigravimą į galimas 
šalis.

(Rezoliuciją pasiūlė demo
kratinių delegatų grupė).
Pakišama Hitlerinis- . Būdas 
Rinkimui Komisijų, Bet Dar

bininkų Delegatų Spiriami 
Atsiima.

Renkama komisijos: režo- 
liucijų, redakcinė, ekonominė 
ir apšvietos. Karpius prie pre
zidiumo tvarkos, t. y., siūlo
mo komisijom sleito, prideda:
“balsuot už visą sleitą už ar

Ima žodį drg. Abekas, ir 
atsikreipęs į kongreso delega
tus; sako : “Delegatai ir dele
gatės! Hitleris Vokietijoj ly
ginai panašiai tvarko balsavi
mus rinkiniuose. ‘Balsuokie už 
arba prieš’ jojo kandidatus, ki
tų nevalią išstatyti-nominuo- 
ti.. Argi mes, čia šiame kon
grese, leisime hitlerinius bū
dus pravesti? Delegatai, kvie
čiu atmesti tokį juodą suma
nymą!” Pažangūs delegatai ir] 
galerijoj suplojo garsiai. Ski
pitis po to pareiškia, kad ne
priima Karpiaus sumanymo.

Prie prezidiumo sleito ir 
darbininkai stato savo kandi
datus. Abekas gauna 21 bal
są renkant apšvietos komisiją.

Renkant ekonominę komisi
ją, pats prezidiumas del. J. 
Ormaną • pasiūlo savam sura
šė. Suminkštėjo ponai, gavę 
skaūdų tiesos balsą nuo del. 
Abeko ir matydami, kad 21 
del,, jam pritarė. Tas “su
minkštino” ponus apie stalą 
su Skipičiu pryšakyje. < .
—~“—— ------------------- j—

i DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

visa tai tik suklaidina skaity
toją, ir paskui jis nebežino, 
kame čia ir teisybė, o kame 
ne.

“Endokrinologai (vidurinių 
liaukų veiklos teorijos šalinin
kai) gi mums įrodinėja, kad 
vidurinės liaukos kontroliuoja 
visokio maisto apykaitą. ” Nag, 
žinoma, kad kontroliuoja. Tas 
faktas yra visų mokslininkų 
pripažintas. Ir pačioj paskai
toj yra tai patvirtinama, bent 
keliose vietose. Tai kam čia 
dabar sakyti: “vidurinių liau
kų veiklos teorija?” Tai nėra 
jokia teorija, bet tvirtas fak
tas. Ir čia nėra jokių šalininkų. 
Nėra jokių partizanų. Moksli
ninkai pripažįsta visus tuos 
faktus, kaip liaukos, vitami
nai, dijeta, kad jie visame ka
me daugiausia nusveria.

Ir ant galo: “Mums visai" 
nėra reikalo būti vienos ar ki
tos teorijos siauru partizanu. 
Mes privalome vaduotis įrody
tais, f aktais, bei daviniais ir sa- 
VbHricritr protu.. . Tik, žinoma, 
nereikia į pasidaryti sau fetišą 
(stabai iš kurfbs tų teorijų ir 
paskiri garbinti ją. Reikia va
duotis \savp protu ir mokslo 
įrodytarš faktais.” Ir taškas./ 
Na ir Nk^m tokis išdidumas, 
žodžiais bešiąyaistymas ? Kam 
čįa tų “teorijų'T ir tų “party 
zanų”? Dijeta, (higijena, vita
minai, vidujinės* liaukos tai ne 

i kokios teorijos, o įrodyti fak
tai. Tais faktais (“ir savo loc- 
nu protu”) patariama “va
duotis.” Ir čia pat tuojau vėl 
atgal atsukama į “teorijas”,' 
kad iš jų sau stabų nedaryti, 
jų negarbinti... O toliau vėl 
atgal atvaroma į protą ir į 
mokslo įrodytus faktus.” Išei
na kažkaip bombastiškai, put- 

Į niai, išpūstai, ir susimaišo te- 
1 orijos su faktais.

Šiaip paskaitos yra naudin
gos, turi savo vertės., Ot tik 

(reikėjo.jos kiek aptašyti.
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THOUSANDS of YOUTH WILL MARCH

Youth In All World
Plan Mass Parades

September 7th,

N. J. LDS Youth Will Hold Membership Meet

(Cont. \on pąge 4)
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monstrous New Jersey youth affair
and di strict* evening school.

The district,, committee believes 
that the coming membership meeting
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’— ■■■ —■ ' ? -— ■ -z/——c —    - -----------

IjB

IN UNITY AGAINST WAR & FASCISM
YCL URGES UNITY 
IN CLERK STRIKE

New York—John Little, lea
der of the Young Communists 
in this cjty, in an appeal to 
the .. shipping clerk strikers, 
who are conducting a splendid 
fight for better conditions, 
pointed out that the powerful 
unity established in the strik
ers* ranks between Italian and 
Negro shipping clerks was in 
a large degree responsible for 
the great fight that has been 
made. He urged them to con
tinue this unity, and to main
tain it by coming together to 
the International Youth Day 
demonstration in Union Sq.

Although police, gangsters and 
armed strikebreakers were employ
ed by the bosses of the garment in
dustry to break the strike of the 
14,000 shipping clerks in the ladies’ 
garment industry, the strikers are, 
nevertheless, putting up a militant 
struggle for increased wages and 
better conditions. Many cloakmak- 

(Continued on Page 4)

Thousands of youth in all parts of the world will demon
strate against the evils of war and fascism tomorrow. Sep
tember 7th is the International Youth Day, a day which was 
initiated by the revolutionary youth;2l years ago and on which 
the youth of all lands show their solidarity in the fight against 
imperialist war. Since this day is a struggle against war, the 
central slogan this year will be that of Ethiopian indepen
dence.

The Italian-Ethiopian situation brings the sure possibility 
of war closer day by day. Sept. 7th has been set aside as the 
day when protest will be raised against this latest move of 
Italian fascism. International Youth Day. originated approxi
mately in 1915, when young people the world over took a 
stand against war.

Lithuanian youth all over the United States should organize 
large groups and join the flanks of the other workingclass 
youth in a mighty show of protest against the imperialistic 
preparations for another world slaughter. The growing im
minence of a new World War is the force that makes youth re
member the sight of maimed and crippled young men like 
themselves coming home to suffer a miserable existence, and makes mi
litant fighters against the reproduction of these scenes.

The International Youth Day demonstrations this year are expected 
to be the largest ever held. Youth of all religious and political beliefs will 
march shoulder to shoulder in a protest against a common danger.

WORCESTER, MASS.— The Young Communist League of Worcester, 
Mass., calls on all youth in this city to participate in the International 
Youth Day demonstration that will be held‘tomorrow,

REGIONAL CHAMPIONSHIP GAME 
TO BE PLAYED AT BRIDGEPORT

The two district championship teams of 
Brooklyn, and New Britain will play for the 
district laurels at Bridgeport, Conn, on Sep
tember 15th.

In order to avoid the expense of sending 
a team all the way from New Britain, to 
Brooklyn, or vice versa, Bridgeport has been 
chosen as the central point between these . 
two cities. The Connecticut youth in and 
around Bridgeport are urged to pick out a 
suitable field where the game can be best 
played.

The victors of this game will be entitled 
to play Cleveland for the national championship at 
some future date, not set yet. Both teams see the 
importance of this game and are assidously prepar
ing for it. The Jersey defeat of the Builders has 
awakened them and the team is setting out to reme
dy a few of its faults by having practice regularly.

Many Brooklyn youth are quite enthused about the ; 
fortcoming game and the BuiLDerS have arranged to 
have cars take them to Bridgeport, so that they may 
witness the battle. On your toes, and get set for 
September 15th.

2:30 p. m. on the City Commpn. I 
We especially appeal to the Lithu- | 

anian youth of Worcester to show 
your protest against war and fas
cism, fascism such as exists in your 
fathers’ country, Lithuania, where 
thousands of youth are persecuted 
and thrown in prison because of 
their -protest against the Smetona 
fascist regime.'

Many prominent youth. speakers 
will be heard.

Following the demonstration on 
the Common there will’ be an In
ternational Youth, Party that will be 
held at the Workers Center 126 
Green Street, at 8 p. m. there will 
be. a lively program presented by 
various language groups, followed 
by dancirtg. Admission is 15c.

NEW YORK (YNS)—The New 
York District Committee of ‘the 
Young Communist League announced 
that it is making a special mobili
zation of all its members for to
morrow’s demonstration at Union 
Square at 12:30 noon. The an
nouncement follows a similar de
claration upon the part of the Dis
trict Committee of the Communist 
Party, and points to one of the lar-

(Continued on page two)

Workers’ Orgs. to Publish 
Appeal for People’s Front

PRAGUE,—>A conference at Zar- 
novico, attended by 57 delegates 
from all the proletarian parties and 
from agrarian organizations has de
cided to publish an appeal for the 
immediate cessation of the fratrici
dal struggle between the socialist 
parties and for the establishment of 
a People’s Front, following the ex
ample of that in France.

— By Frank Witktis
The New Jersey District Commit

tee announces that an all member
ship meeting of the N. J. LDS. youth 
will take place in Newark oh Sun- 
dapy, Sept. 22nd, at 10:30 a. m., in 
the St. George's Hall, 180 New York 
Ave. • • •

Most of the business and topics
for discussion will center around the will be the most interesting and big
following points: LDS membership ♦•>«.•

11 DUCES ARMY 
BEGINS TO REBEL

A news service from Italy 
states that lone whole regi
ment of soldiers in Northern 
Italy have rebelled against 
their commanders. Not wait
ing until they would be sent 
to the Ethiopian front, the sol
diers dispersed and went home 
to their families in southern 
Italy.

A very severe military law 
forbade any sort of communi
cation with parents, wives or 
loved ones. Desertions in . 
large numbers are going on in ’ 
all parts of the country;;

Demonstrations against war are 
going on all over Sicily, mostly in 
Sommantino, Delia, Palma, and St. 
Aldo vicinity. The inhabitants are 
making efforts not to permit new 
recruits to enlist into the army.

In a few demonstrations the work- ' 
ing masses shouted: “Down with 
Mussolini”! “Keep Hands off Ethio
pia !”-

One Italian student, a representa-
(Continued on page 4)

DELEGATES TO KAUNAS PAY 
TRIBUTE TO 4 DEAD COMRADES

Kaunas.-—On August 23rd, a part of the 
delegation to the Lithuanian Congress, John
nie Orman and K. Kelienė, visited the grave 
of the four working class fighters who were 
shot by the Smetona regime and placed a 
wreath of flowers on it, then later took a 
snapshot of it.

Smetona’s fascist regime fears the voice 
of the nfurdered Communists from the grave 
which is calling on the workers to wage an 
untiring struggle against exploiters, fascist 
dictators and all other enemies of the work
ing class.

The Lithuanian fascist government is hiding the 
grave of Požėla, Greifenberger, Giedris and čiomis. 
Near their grave there is a military guard, placed 
there aš if to guard the fort, but, nevertheless, no 
one is allowed to go near the place where the heroes 
of the Lithuanian workingclass are buried.
After these comrades were shot and buried, the work
ers of Kaunas decorated the grave, but the fascists 
tore the decorations off and began to search for the 
decorators in order that they may be punished. Af
ter that, nobody was permitted to go near the place.

100,000 Attend Anti-Fascist 
Demonstration

VALENCIA, Spain—An immense 
demonstration, organized by the 
Workers’ Alliance (the united-front 
organization), against fascism and 
war and for the unity of all work
ers, was attended by more than 100,- 
000 people from all over Spain. 
Bus-loads or workers from Madrid 
were stopped by the police and pre
vented from going to Valencia,

Xi
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The American Youth ActMOnly fill that 
Provides for the Needs of the Youth

Com. District Ceram. 
Confer, is Successful

Youth hMWorld 
Plan Mass Parades

SECTION 1
A BILL to provide under the terms 

** of the Executive Order of June 
26, 1935, establishing a National 
Youth Administration pursuant to 
the authority vested in the President 
by the Emergency Relief Appropria
tion Act of 1935 (Public Resolution 
No. ll-74th Congress), for vocation
al training and regular employment 
on public enterprises of unemployed 
youth between the ages of 16 and 
30; to provide for full educational 
opportunities and vocational train
ing for High school, college apd post 
graduate students, and for other, 
purposes.

Be it enacted by the Senate and 
the House of Representatives of the 
United States of America in Con
gress assembled, that this act shall 
be known by the title, “The Ameri
can Youth Act.”

SECTION 2
ALL WORK projects authorized un- 
“ der the terms of the Act and the 
aforesaid Executive Order shall be 
projects actually beneficial to the 
community such as but not limited 
to the building, maintenance and 
operation of Community centers of 
culture and recreation, libraries, 
playgrounds, public gymnasiums and 
swimming pools, public health cen
ters, adequate school facilities, pub
lic camp sites and public forest 
shelters; and that no work projects 
so authorized shall be of a military 
character or under the jurisdiction 
of the Departments of War or Navy, 
or designed to subsidize any 
vate profit-making enterprise.

SECTION 3

pri-

THE Secretary of Labor and the
• Commissioner of Education are 
hereby authorized and directed 
provide for the immediate establish
ment of a system of vocational train
ing and regular employment on pub
lic enterprises for the purpose of 
providing regular wages -for all 
youth between the ages of 16 and 
30, . unemployed through .no fault of 
their own. These regular wages 
shall be equal -to the prevailing rate 
of wages <for ’the work performed, 
as determined by the local central 
labor union or trades council or, other 
representative body of oragnized la
bor- or in cases where none exists, 
the average local wages for such 
work, ? but it shall in no case be less 
than $15 per week plus $3 for each 
dependent.

SECTION 4
JHIS act shall be administered and.
* controlled and the minimum com
pensation and conditions of work 
shall be adjusted by the Youth Em
ployment Commissions. These Com
missions will also determine eligibili
ty for benefits under this act on 
the principles provided’ herein. In 
all administrative boards set up un
der this act and under the aforesaid 
Executive Oredr, not less than one- 
third *of the membership shall con
sist of the actual representatives of 
youth organizations allocated in pro
portion to the actual membership of 
such organizations within the juris
diction, not less than one^third shall 
consist of the representatives or or
ganized labor, similarly apportioned, 
and the remainder shall consist of 
representatives of local social ser
vice, education or consumers’ pragni- 
zations; and no person shall be quali
fied to serve on any such board who, 
by reason of being an employer of 
labor, may have any interests in 
depressing existing wage levels by 
establishing a system of apprentice
ship wages for young workers. The 
minimum compensation guaranteed 
by this act shall be increased in con- 
rormity with the rise in cost of 
ing.

to

llv-

Commissioner of Education 
hereby further authoriųed and 
ected. įo privide for full payments 
-of fees plus the average weekly liv-‘ 
ing expenses of needy students in 
high schools and vocational schools, 
provided that such compensation, Ex
clusive of all fees, shall in no cases 
be less than $15 per month. These 
payments shall become effective up
on fentrance into high school or vo
cational school and shall be 
throughout the entire year.

SECTION 6
THE Secretary of Labor and the
* Commissioner of Education are 

hereby further authorized and direc
ted to provide for the immediate es
tablishment of a system or regular 
Employment on college projects for 
the purposes of providing regular 
wages for all needy undergraduate 
and graduate students in colleges. 
These projects shall be of an acade
mic nature in accordance with the 
educational purposes of institutions 
of higher learning. These regular 
wages shall be equal to the prevail
ing rate of wages for the work per
formed determined in the same man
ner as undei* the forms 
and—or by local Youth 
Commission; but they 
case be less than $25 
Employment an these projects shall 
be provided upon entrance into col
lege and shall be continued through
out the entire year.

SECTION 7
THE benefits of all sections of this
* act shall be extended to youth 
without discrimination because of 
age, nativity, sefx, race, color, re
ligious or political opihion or affilia
tion.

No youth shall be disqualified from 
enjoying the benefits of this act 
because of past or present partici
pations in strikes or refusal to work 

(Continued on page 4)

are 
dir-'

made

of Section 3 
Employment 
shall in no 
per month.

A Connecticut district committee 
meeting was held at the New Bri
tain picnic last Sunday 
Bertha Fulton presided.

Many important topics 
cussed whole heartedly by 
bers, the most important 
was the calling of a district con
ference on Sept. 29th at 775 Bank 
St. in Waterbury. All Choruses and 
LDS branches are urged to 
delegates to this conference, 
all members of the District 
mittee are asked to be present 
out fail.

It was decided to have a 
News Bulletin issued by the New 
Haven and Bridgeport LDS branch
es under the capable editorship of 
Bruno Medley. In this bulletin will 
be printed news of the general ac
tivity of Conn, in regards to sports, 
choruses, LDS branches, etc. Mem
bers of the district committee are 
asked to contribute to this bulletin. 
All articles must .be in by Sept 15th. 
If successful, the bulletin will be a 
regular feature.

Four new members were elected 
to serve on the district committee 
until the conference on Sept. 29th, 
where a new committee will 
ted. Two memberes were 
because of inactivity.

All arguments about the 
league were satisfactorily 
and the game between New York 
and New Britain teams will be play
ed off the Bridgeport on Septem
ber 15th.

at which

were dis- 
the mem- 
of which

send 
Also, 
Com- 
with-

Conn,

be elec
dropped

softball 
settled

Winchelling!
Paul Revere’s memorable ride cer

tainly had nothing on the joy ride ex
perienced by the members of the 
Hartford Chorus. Well, Clem, will 
you be prepared with your broom 
in case of another? Ask Clem 
about?the sometime.

The -old soaks (pardon me—folks) 
certainly put over-on us youngsters,

De

de- 
for 

Ne-

(Continued from Page One) 
gest International Youth Day 
monstrations ever held.

LOS ANGELES, Cal.—A big 
monstration is being planned 
Sept. 7th in the heart of the
gro neighborhood. Many trade union 
locals have already given their sup
port to this Defend Ethiopia rally.

SEATTLE, Wash.—Many dele
gates composed largely of Italian 
workers from the Street Pavers 
Union, Locals 520 and 440; the 
Young Communist League > and the 
African Methodist Church met and 
planned a mass meeting to protest , 
Mussolini’s drive on Ethiopia. The 
meeting will be held tonight, Sept. 
6th at Washington Hall, on Four
teenth and Fir. The Mount Zion 
Baptist Young Peoples Union and 
the other Negro groups are also 
participating.

CHICAGO, Illinois—International . 
Youth Day parades will be held in 
all sections of the city on Sept. 7th. 
Thousands of leaflets and 1,200 pos
ters have been posted all over the 
city.

There’s a Difference
Pedagog: “Name the constituents 

of <quartž.”
His Father’s Son: “Pints.”

what with breaking windows and 
whooping it up in general. \ .

Hope we didn’t leave Vee-ola with 
a bad impression of Hartford... 'We 
wonder why Adell’s andi Frisco’s 
faces were wreathed in smiles -af
ter they returned from their little 
jaunts...The .Boswell Sisters have 
nothing on Tooky, Eddie and Johnny 
when it comes to harmonizing.

I’ll be haunting you—
----- - Winchell the II —

Wofflan Advocate Gives Her Views About Conditions in USSR
Says Good Health Is a 

Racial Characteristic
Moscow, U.S^S.R.

August 18, 1935,
iDear Friends:

Just a line about things out 
here because I know you are inter
ested and I did promise to write 
about the Soviet Union.

It’s a thrilling country. Of that 
there can be little jdoubt. It’s a. 
live, ithrobbing place. I may stay, 
longer than I originally planned and) 
watch the growth \frhich seems to 
take "place almost overnight. Streets 
are being paved, rivers widened, old 
buildings tom down, new ones go
ing up, parks laid out, bridges built 
and, generally, growth is visibly tak
ing place everywhere. .

From the appearance of the peo
ple and the window displays, one 
can see that goods for immediate 
consumption are also being produced 
in great quantities.

I have seen a plan of what Mos
cow is to look like within the next 
ten years, and at the rate they are 
building they will most surely ful
fill the plan within the time set.

Incidentally, is William Randolph 
Hearst still writing 
ving Russians?” I 
see these citizens 
Union. Good health
acteristic. They simply ooze it. As 
for starvation—there isn’t any. There 
is an air of confidence about these 
people which cannot be missed. Cer
tainly they may well feel confident, 
having acomplished so much in such 
a short time and alsp gloriously 
planning the future. . Everyone is 
taking part in these plans. Every
one is doing his or her share to 
make the country a better* one. 
There is no unemployment.

That Metro Subway!!! ’ It simply 
cannot be compared with anything. 
lEach, station is a place of individual 
beauty. It must be seen to be fully 
appreciated. On “free day” (every 
sixth ,day) thousands of people use 
this subway, as well as busses and 
trains to go out into the country. 
And by no means is the Peoples’ 
Parks of Culture and Rest the last 
place to which they go. These parks, 
also built by them and for them,

about the “star
wish you could 
of the Soviet 

is a racial char-

Sabina V. Bush, at present 
studying law in the Soviet 

Union

Is Astounded By The
Metro Subway’s Beauty 

provide dancing, swimming, games, 
movies, theatre, circus,,.natural rood
land and etc. These Soviet Parks 
are an incredulously marvellous 
sources of rest, pleasure and recrea
tion.

The streets in Moscow are some 
of the cleanest I’ve ever have seen. 
There is a constant sweeping of ci
garette buts, and paper and rain "• 
off the streets. I have listened to 
lecturers, and the strides -taken by 
the Soviet leaves one breathless. 
I could go on writing indefinitely 
about these things, but a letter can 
not hold everything.

The following is a remark not un
commonly hęard while going through 
the art gallery of Polshevo Com
mune, a “prison camp” “Well, I’ve 
never wanted to become a criminal 
before”. And again after .listening 
to the head of the Publishing House 
of Art and Literature, “Now, I’m 
torn between a desire to become a 
criminal and a Soviet writer.”

Yes indeed, I’ve heard adverse cri
ticism but it had usually to do with 
personal discomforts i. e. cold tea 
or coffee, waiting in the dining 
room for service, rainy weather, the 
discomfort of traveling hard and etc.

I assure you that I could go on 
and on writing about the extraor
dinary things being accomplished, but 
I shall tell you something about 
them when I get home. But all of 
these things that I have seen have 
already been written in books and 
undoubtedly more will be written, 
since the Soviet Union will be ,an 
unexhaustible subject of interest for 
years to come.



NEW JERSEY “All STARS” 
DEFEAT B’KLYN BUILDERS

that was 
Brooklyn 
Although

The Brooklyn, BuiLDersS met de
feat at the hands of an “all star” 
New Jersey team at the “Laisve” 
picnic in Westville, N. J. last Sun
day.

Although the BuiLDerS issued a 
challenge to the Elizabeth Van
guards alone, the New Jersey team 
was made up of youth from the 
Newark and Elizabeth LDS youth 
branches. This was only a practice 
game so nobody minded. After de
feating a few teams in New York, 
the BuiLDerS got ambitious and be
gan to look for New worlds to con
quer—just to see how they shape 
up. Well, they saw.

There was one fault 
quite evident with the 
team—lack of practice,
the BuiLDerS didn’t spend any time 
at all on the ball field for the last 
two months, they thought that their 
playing ability would be just as 
good as at was at the beginning 
of the season. Last Sunday’s game 
saw no cooperation amongst the 
players. Better get into shape, 

• BuiLDerS if you want to come out 
with a decent score from the game 
with New Britain on the 15th.

It is still not clear why no teams 
from New Jersey were entered in 
the National Tournament. The play
ers last Sunday showed quite good 
form and would have given stiff 
cęmpetition to other districts, had. 
they entered the tourney. Make 
sure you do so next year.

— Tony Sineus------

"Let’s Play Soldier’’
“Rah—(You be the Germans and 

I’ll be the Americans.”—
“No. I wanna be th’Americans.”
Darn it! Those kids outside are 

playing .soldier .again—breaking up 
the calm tranquility of the evening.

Playing soldier .seems to be a fa
vorite , pastime Tor all ęf us i in our 
early youth. Tin soldiers— -paper 
hats,—and all ’the rest, of the mili
tary paraphernalia. cEven girls! 
Manyiis-the time that I myaelf play
ed this game. College students,, too, 
play soldier, but most. of them are 
required to—as the majority of the 
larger schools in America include jn 
their courses “Military Training” or 
“R.O.T.C.” (Reserve Officers Train
ing Corps) which are directly run 
by the U. S. government.

Glancing through a number of col
lege catalogues I saw this statement 
—“Two years .course x in Military 
Science required”—in many others 
the course is optional. This train
ing is called the “Art of Warfare” 
—art! If in any way it could be 
termed an art it should- be more 
rightfully called the “Art of Mur
der”.

Lovely uniforms are furnished by 
the government—girls are placed as 
honorary commanders and officers. 
Naturally, the youth fall for all 
this without any hesitation—are 
sWept up (by the glorious pomp of 
military training. They are being 
led to see only the glorious dazzling 
side.

Of course, it’s much harder to be
lieve what our elders tell us about 
the crimes and horrors of war than 
what we actually see—the glory— 
the honor—fine uniforms—every
thing. ‘Why don’t you look about 
you?—There are still plenty of ve
terans left—maimed and wounded in 
the last war—begging on city .streets 
—but'you must face facts. War is 
Horrible! —»It’s bloody Murder—Hor- 

, * (.Continued ‘on page -4)* •> » * K «"» »»•' J- •

Facts and Cracks
By CHARLIE

Howdy, my friends. During the 
past two weeks I’ve been trying 
to hide myself in back of fourteen 
small hairs. That’s right, you guess
ed it—I am making all efforts to 
cultivate two fine patches of hair on 
my face called the mustachio. Al
though I’ve used up five cans of 
different greases during these two 
weeks, my work was all for nought. 
According to one of my' friends, 
a frog has more hair in its arm
pits than I have funder my nose. 
Maybe I’m a bad farmer. Some 
people can never get hair on their 
teeth, but me....oh, well, I guess
it’s just my luck.

power is Germany’s proverbial weak
ness for a freak mustache!!

Hy, Pal: .
Tell me: How did women 

to wear
began

SHENANDOAH CORRESP. 
RETURNS TO HER DUTIES

Well, after an .interlude of a few 
months, 
post. I guess I better 
ing you some news.

I’m back to my writing 
start by giv-

mine strikes,

I suppose I better answer a few 
questions before you get impatient. 
Dear Charlie:

In your opinion, What is the pro
fession that Mussolini should have 
followed?

Doubtful Minnie
He either could have been a ra

dio announcer (because he’s so loud 
and talkative) or he could have made 
the grade as a ham actor. Yes, 
that’s just what I mean. You see, 
after some time ham has a tendency 
to smell—and Mussolini has already 
reached this stage.

Neila Vincent wants to know what 
is the feminine of Jack?

Sorry, pal, but I can’t answer 
that here. My female readers would 
saw me in half if I did! Just try 
and figure it out for yourself. It’s 
simple.

Dear Charlie:
Since most of Hitler’s actions 

prove that he’s a half-wit, how come 
he still retains power of Germany?

Only Mb
The best explanation of Hitler’s

Flash! We’ve had 
coal strikes and are now waggering 
a meat strike in this part of the 
coal region.

The housekeepers are trying to 
cut down prices on meat. Our vi
cinity was the first to start it and 
it has been going on in other locali
ties.

Well, here’s hoping the winning 
goal is reached and that prices of 
meat 
going

corsets ?
Yours truly, 

o. o. o.
wear corsets from 
natural love of be-

women
Just a

Why, 
instinct, 
ing squeezed!!

Dear Kazuk:
When 

will get 
nate a 
incomes

do you think the capitalists 
wise to themselves and do- 
percentage of their yearly 
for the unemployed?

Artie Fishel
When the Robbins wear over-shoes, 

or when you see white black birds!!

A reader states: “I have tried for 
five years to smoke a cigar but 
without success”.

Why not throw it away and try a* 
fresh one!!

When a doctor told Mrs. J. to 
take thrVe teaspoons of a certain 
medicine every three hours, she stat
ed that it was impossible because 
bne teaspoon was all she had in the 
house! I

TAKE IT FROM ME-----
The person who is always telling 

of the faults of others reminds me 
of the man with the pock-marked 
face who laughs at another’s freck
les.

It’s well to have a good opinion 
of yourself, but it is not .advisable 
to air that opinion too much—it 
might make you unpopular.

Well, so Jong, peepuls. Will be 
with you again soon.

SOME HINTS FOR THE BHILA. LYROS CHORUS
Well now thpt [the Laisve pięnic 

is over, we’ll all sit down, and rest 
our . toes. After*.that we’ll have to 
get right to work and. build the cho
rus to a much (bigger (and better 
one.

I met some of the ex-chorus mem
bers at the picnic and inquired why 
they didn’t attend chorus rehear
sals ahy more. They explained po
litely that some of the members were 
very unsociable. Something will'have 
to be done about this. After all, 
we do want a friendly crowd and 
not a snobbish one, don’t we? I wish 
some of the members would take this 
seriously and not as a joke.

It was nice to see everyone from 
the chorus at the picpic. Guess what 
the rumors were saying ’ about our 
singing. They said it was “good”!

will come down instead 
up.

wish to remind some of

of

our
as

We 
chorus members who have not 
yet returned to practice after their 
vacations that chorus rehearsal is 
held Friday evenings at 7:30 p. m. 
in Naja’s Hall on South Main St. 
Don’t forget! All members are re
quested to attend rehearsals.

• Gee whiz! During my absence 
the Lyros Chorus membership had 
been gradually increasing. Well, 
that’s fine. I’m sure the pew mem
bers will enjoy the rehearsals as 
much as we old members do.

We’ve had some visitors last week. 
I wonder what they think of Shen
andoah (???).

Oh my gosh! I almost forget to 
mention that our- last picnic was a 
great success. The Lyros Chorus 

i rendered a very good program of 
songs apd L. Zeik’s orchestra fur
bished the dance tunes. Everything 
came out swell and everybody was 
happy.

Gosh! I better stop, as my time 
[is up. Some more news next time. 
So long.

“Toots”
it and write .another one. One can 

• But we .want jt to be the best and 
we could, be the best if everybody 
would cooperate with our splendid 

į teacher, Anthony Rotas.

What’s this I hear about the cho
rus givjng <a “Bąrn Dance” in . Sep
tember?- We’ll have to come to 
chorus ręfaearsal regularly and hear 
more, aljQ.ut it.

Do you know what’s missing in 
our chorus? Well I’ve noticed it. 
It’s the bulletin board. It has been 
empty for some time and we should 
do something about it. We should 
get some news, writings or maybe 
someone can write another song as 
good as the last one. Whoever wrote 
the last. one should get credit for 
/ (Continued on tf'age 4)

NO NIGHTMARE—JUST WAR

At forty miles an hour this tank could do a lot of damage to a lot ol 
soldiers. It’s one of the toys the arpiy is playing with in its war games 
at Pine Camp, N. Y. “But suppose the driver of that bus gets sore at 
tne general”, a Vet commented. “In two* hours' he could raise* hell with' min."

U it • fi 1 « V * ft > « m Vi K .V •* ‘

Interesting Facts
— By Florence Semen —

Practically all of Africa is devided 
flip betweep several European na- 
]tions. 0reat Britain controls more 
■ than 4,000,000 sq. miles; France.be
tween 3,000,000 and 4,000,000 square 

[miles; Belgium pearly a million sq. 
,miles; Portugal about 800,000 square 
, miles, 
miles.

and Italy nearly 1,000,000 sq.

----- O------
Nearly , one-third of the world’s* 

armament exports come from Great 
Britain.

----- O------
A greater tonnage of projectiles 

were fired in one .mopth on the 
Western Front during the World 
War than had been fired in all 
othei’ wars recorded in history.

----- O------
From July, 1934 to June 1935, 

Italy has spent 845 millions' lira 
(approximately $160^000,000), 525 

[million in May alone (approximately 
$1,000,000) for the preparations of 
wax* against Ethiopia.

----- O------
It is estimated that there are now 

200,000 political prisoners in Ger
many.

----- O------
Since January, 1934 a list of 352 

i men allegedly killed in Germany was 
issued T>y the Anti-Nazi Federa
tion. An analysis of the list shows 
that 46 were Communists and that 
nearly 200 had no indicated party 
affiliations.

— O-----
In a recent peace referendum , in 

Great Britain, out of . the 11,627,765 
British voters who registered their 
opinioh, 10,470,489 voted .for disar
mament and nearly as many against 
the manufacture of armaments for 
private profit,—-
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NEWSING IN AND.AROUND 
WATERBURY, CONN.

KIDS STEP UP VOLTAGE ON PICKET LINE N. J. YOUTH WILL HOLD 
MEMBERSHIP MEET

As you all know, Vilijos Chorus 
is getting along real well in singing 
and social activities. s

On Tuesday, August 20, the Cho
rus had its monthly meeting at the 
club room at 775 Bank St., in Wa
terbury. The meeting was opened 
by the president at exactly 8:15 p.m. 
Connie Jegela was elected chairman. 
The meeting went on as usual—all 
the committees giving reports, etc. 
Peter Bokus had a little to say 
(which was unusual), the result be
ing a good hot argument which we 
all enjoy!!

I won’t have you with the va
rious committee reports. You all 
know the usual proceedings. The 
“Dainų Diena” Committee reported 
that there would be another“Dainu 
Diena” on October 6th at the same 
place. Our only hope is that it 
won’t snow or we won’t have to 
wear “red flannels”. Don’t forget 
the theme! A good tiipe will be 
had by all. One thing I will say 
though—you all better get ready for 
a busy fall and winter season in 
Waterbury.

The Vilijos Chorus has appointed 
a new committee to fill in those 
dark and dreary winter nights. It 
is called “The Winter Comm.” and 
consists of Clem Strauss, Millie Ali- 
sauskas and Connie Jegela. This 
committee will plan dances, par
ties, etc. Probably an opperetta and 
comedy will be opened for produc
tion soon. So you out-of-towners 
take notice—the Vilijos Chorus is 
ready for bookings.

Wondering
Why Clem Strauss and Ben Med

ley had suddenly decided to go to 
New York instead of the wild woods 
in Maine ?

Why Al Strauss is so proud of 
his legs? You know, at every re
hearsal he pulls up his trousers and 
gives the girls a treat. Or is it 
a treat?!

What happened to our popular tag 
dancing announcer, Tony Post? All 
we know is there you see him and 
then you don’t.

Why bartender “Beansy” Shimkus 
is going in for the shag? Is it for 
the dance itself or to get rid of 
the excess fat, “Beansy”?

Why rehearsals are getting along 
so much better since Connie was 
put in the first row? Seems she 
can’t talk so much with the boys.

Why the popular shag dancer and 
h-ice man, Joe Mulligan, has been 
laid up for a week?

Chorister

YCL URGES UNITY IN 
CLERK STRIKE

(Continued from page one) 
ers and dressmakers m different 
shops are anxious to support the 
strikers, and it is expected that 
stoppages will support the drive to 
oust the thugs and end the reign 
of terror.

Since many YCL’e.rs were help
ing the strikers on the picket line 
and doing other good work, the 
celrks promised to attend the In
ternational Youth Day demonstra
tions in large groups right from the 
picket line.

K
M

The Italian Workers Clubs in New 
York issued a call to all Italian 
workers to participate in tomorrow’s 
demonstration against war. This ap
peal was especially presented to the 
Italian youth of this city. The ap
peal cited the “hundreds of thou
sands of working youth in Italy who 
are being led to suffering and death 
in Ethiopia for the benefit of Ita
lian imperialism, and pointed out 
that “the Italian workers have noth
ing to gain in Ethiopia” and that 
“the invasion of peaceful Ethiopia 
will only result in worsened condi
tions for the working people of 
Italy”.

The six children of Mr. and Mrs. Michael O’Sullivan helped their parents 
on the picket^ line at the Brooklyn, N. Y. Edison Co., and gave the public 

utilities czars a big shock. Their dad was fired for1 union activities, but 
even the kids know that in union there is strength!

CORN ROAST PICNIC IN 
PITTSBURGH, PA.

A corn Rbast Picnic will be giv
en by the LDS Pittsburgh youth 
this Sunday, Sept. 8, at Stasevich’s 
Grove (Across Camp Horne). Ad
mission is only 15 cents. Good mu
sic and plenty of refreshments.

Come by two’s
Come by four’s 
Com aplenty and 
Dancing galore!

Truck leaves from Reesdale St., 
N. S. at 1:00 p. m. sharp. Please 
be on time. How to get there with 
a car:—Drive through Ohio River 
Blvd. At the end of the Blvd, turn 
right at Joseph Home Camp Road. 
Directly across from the camp turn 
left to Stasevich’s Farm.

You’ll find me there

PH1LA. LYROS CHORUS
(Continued from page three) 

never tell, you might become a great 
song writer, so why not practice on 
the chorus.

What’s the matter with Eddie, G.- 
Come on, Eddie, we’re missing your 
tenor voice.

I wonder when Al S. and Felix O. 
are coming back to the chorus. We 
sure are missing a good tenor and 
bass. Don’t stay away too long, 
boys.

Congratulations, Helen R., on your 
birthday. Wish you all the luck in 
the world.

It sure is nice to have Anna V. 
back in the chorus. Did you have a 
nice vacation, Anna?

a
I

Well, Larry, now that you have 
car you can take the chorus places, 
believe the chorus can fit in it 

easily. Don’t you agree?

very im-
Don’t forget our meeting Monday 

Sept 9th. We have very, 
portant things to discuss.

All be present at chorus 
tonight. A big surprise 
for everyone.

rehearsal 
in store

So long-, v 
“The Simple

ELIZABETH VANGUARDS TO 
HOLD HIKE THIS SUNDAY

Have you ever spent a day in the 
mountains ? Climbing mountains, 
building campfires, roasting marsh- 
mellows and singing as thongh your 
heart meant it.

Why not let yourself go and be a 
boy or girl again? It’s thrilling, 
invigorating, the feeling of being ut
terly free. The thing for you to 
do is to go on the hike given by 
the Elizabeth Vanguards this Sun
day, Sept. 8th, to Washington Rock. 
The hike will begin at 7:30 a. m. 
from 408 Court St.

People from Linden and Newark 
could meet the Elizabeth hikers at 
the Broad St. Arch’ at 8:00 a. m.

All you need is some carfare and 
lunch. I won’t kid you, but you’re 
going to have a swell time.

Come on, line up Linden, Newark, 
Elizabeth—are you coming ? Let’s 
go!

—— Stevy-----

“LET’S PLAY SOLDIER”
(Continued from page three)

rible Death—Lasting Torture—NOT 
—marching up and down a parade 
field or shooting at inanimate ob
jects. You are actually being train
ed to kill people—not merely play 
around. How will you feel to just 
walk up to a man that never did 
anything to you—that you never 
even saw—and shoot him down or 
stick a knife in him ? Horror of hor
rors ! and yet 
you’re training
up R.O.T.C. or enter the army or Į 
navy. I know 
the contrary when we’re lured by 
the grandeur—the glory— the bril
liance of being a soldier—an officer.,

Behind this glare the nation is1 
hiding the truths of warfare. Why , 
don’t you look for yourself ? Think . 
—use that something in your head 
which you’ve been endowed with. I 
Surely the capitalists think when! 
they figure out how to get whatI 
they’re after at the expense of i 
others. Don’t believe everything that Į 
you see! Don’t imagine for one , 
minute that these parades and de
monstrations are typical of real war. 
You should find out a great deal 
about war before you allow yourself 
or anyone you have any influence 
over to be made a reserve officer of 
the U. S. Army. .•

Think—learn the truth about this 
“playing soldier” business. Don’t be 
fooled by hearing half the story! 
Get the other half!

that’s exactly what 
for when you take

it’s hard to believe

Student

(Continued from page one) 
gest yet held in New Jersey.

Patterson, according to reports, 
will send two carloads, of youth in
cluding sportsmen affiliated to the 
LDS and who call themselves the 
LDS “Cyclones”. Newark, too, should 
come out quite strongljr and no 
doubt will.

į Elizabeth, Cliffside and Linden are 
urged to work untiringly to mobil- 

Į ize their forces in order not to be 
outdone by the rest of New Jersey.

Youth from Bayonne, Hillside and 
other points wno are interested! in 
the LDS and who are not members 
as yet but who hope to become soon, 
are invited to come to Newark for 
the meeting.

One New Jerseyitę remarked .that 
this membership meeting will be the 
stalling gun in the race to make 
New Jersey the best LDS youth dis
trict in the country. To win, every 
individual LDS’er from Patterson, 
Newark, Linden, Elizabeth and Cliff
side must work Like ants because 
competition from Cleveland, Chicago 
and Connecticut is “going to be 
tuff”.

Make the slogan “On to Newark” 
a living one!

AMERICAN YOUTH ACT

in
(Continued from page two)

place of strikers, or at less than 
average or local trade union wages 
or under unsafe or unsanitary con
ditions or where hours are longer 
than prevailing union standards of a 
particular trade or locality, or at an 
unreasonable distance from home or 
at apprenticeship employment where 
for work equal to that of an adult 
or of other young workers they do 
not receive equal wages.

SECTION 8
•piERE is hereby authorized to be 
* appropriated out of any funds in 
the Treasury not otherwise appro
priated such sums as may be neces
sary for the purposes herein enu
merated. Further taxation neces
sary to provide funds for the pur
pose of this act shall be levied on 
inheritance, gifts, and individual and.* - ■* 
corporation incomes of $5,000 a year 
or over.

IL DUCE’S ARMY BEGINS 
TO REBEL

(Continued from page one) 
tive of a socialist news agency, sta
ted that when the people will find 
out about the damage .resulting from 
a war with Ethiopia, then it will be 
the end of Mussolini. This might 
happen inside of two months. The 
food prices have gone up and there 
are shortcomings even of the every
day needs.

i Gold Leaves the Bank of Italy
I The report issued by the Bank of 
Italy shows a lessening of the gold 
reserve by 200 million lire (from 
L.5,257,634,000 to L.5,057,034,000) be- 

, tween July 31st and August 10th. 
i This is opposed by and increased 
circulation of banknotes from a value 
of L.13,856,155,000 to a value of 

’ L.13,941,489,000. Since July 22nd, the 
date on which the decree was is
sued cancelling the 40% gold cover
age has fallen under 35%, 500 mil
lion lire of the gold reserve has been 
withdrawn, and banknotes are in 
circulation to an increased value of 
almost a milliard. •

Catholic Nun and Another 
Sent to Prison

COLOGNE,—A. nun from the Ca
tholic convent of Pfaffendorf and 
the convent porter have been sen
tenced to prison for three months 
and five months respectively, because 
they tore down anti-Catholic posters 
that had been affixed to the walls 
of the convent.



Iš 6-to Apskričio “L” Pikniko
visus

.Puslapis Penktas• Penktadiėms, Rūgs. 6, 1935 . LAISVĖ

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Md

lai-

(211-212)

Trumpata.

White River, Canada

sudaro kapita-

Binghamton, N. Y

APLA 3-čios kp. Fin. Rast

New Orleans, La. — Rei-

mados 
su savo 
pradėjo 
mitingą

' Iki 
kada 
o ki-

Ši yda turi būti išgyvendin
ta. Jei tie žmonės savo žygius 
pakartos ir ateity, jie turės bū
ti paskelbti viešai, kaipo orga
nizacijų skriaudėjai.

laimėjo
514 No.

ser.

kių “unaringų” žmonių 
randa ir daugiau.

SO. BOSTON, MASS.
Mass. Chorų Pikniko Komitetų 

Atydai!
ALPMS 2-ro apskričio pikniko 

komiteto susirinkimas įvyks nedėlioj, 
8 d. rugsėjo, 11 vai. ryto, Kliube, 376 
Broadway. Visi malonėkite dalyvaut.

Org. E. Zurbaitė.
(211-212)

jiems nereikia.
W. Karosas.

jau 
streiką

Shenandoah, Pa.

Prakalbos Bus 6 d. Rugsėjo-September
JURGINĖJE SVETAINĖJE 

180 New York Ave.

Penktadienio vakare bus duodama pranešimas 
iš įvykusio Lietuvių Išeivijos Kongreso Kaune.

Raportuos Drg. F. Abekas
Kuris tik dabar grįžo iš Lietuvos. Jis aiškins kokias ko
vas kongrese vedė Amerikos lietuvių darbininkų dele

gacija už Lietuvos liaudės teises.
I

diktam žmonių būriui gėrimų, kalaudąmi 95 centų. už dar- 
nenori atsilyginti. O dabar to- bo valandą, nutarė rugs. 16 

atsi- d. streikuot 3,000 laivakro- 
viu.

atgal man te- 
valstijoj (On- kartiniu laiku nėra demokrati-

Chester, Pa. — Mūsų dien
raščio “Laisvės” piknikai visa
da įvyksta sėkmingai. Nes tai 
nauda delei mūsų pačių darbi
ninkų. Pažvelgęs į taip dide
lę minią publikos, žmogus jau
tiesi kaip tai nepaprastai, sma
giai. O tai ačiū patiems darbi
ninkams, kad jie be skirtumo 
pažiūrų suvažiuoja į savo kla
sės dienraščio parengimą — 
suvažiuoja smagiai laiką pra
leisti, pasimatyti su savo pa

žįstamais ir draugais.
žinoma, kiek teko nugirsti, 

tai publika nelabai buvo pa
tenkinta pikniko vieta, nes 
perdaug dulkių ir del kitokių 
priežasčių, kurių čia neminė
siu. Bet kaip nebuvo, gerbia
ma publika turėtų atleisti, nes 
Apskričio Komitetas negalėjo 
gauti geresnės vietos. Aš esu 
tikras, kad kitas apskričio me
tinis “ La is vės” piknikas 
įvyks parankesnėje vietoje. 
Kas link publikos skaičiaus, 
tai gal pats apskričio štabas 
apskaičiuos. O kas liečia ma
šinas, tai jų buvo privažiavę 
pilni farmerių komai, todėl 
nebuvo galima suskaityti.

Apie busus galiu geriau pa- 
1 sakyti, nes man teko juos tvar-

kyti. Kuomet sustačiau 
busus tiesiai į eilę, tai atrodė 
tartum kokia milžiniškų slo- 
nių armija. Vienas piknikietis 
priėjęs paklausė: “Nu, tautie
ti, kiek viso busų randasi?” 
Aš ant greitųjįj suskaičiau 29. 
Mano draugas sako: “Yra 
daugiau.” Nugi žiūriu, kad 
trys busai užsilipę vienas ant 
kito, tai yra, ant dviejij lubų, 
tuo būdu, faktinai, viso pasi
darė 32 busai.

Iš Chesterio pribuvo du bu
sai. čia mūsų jaunuoliai atsis
kyrė nuo suaugusių (“senių”) 
ir važiuodami dainavo anglų 
kalba dainas, o “seniai” dai
navo savo gimta kalba dainas.

Baigdamas turiu pasakyti, 
kad piknikuose atsiranda ir 
brudo, tai kišenvagių. Mūsii ,. TZ ...: . , , . .. . i ties. Kompanijai neganavienam draugui chesteneciui , . . ........ . , . .. , , . . i kad darbininkaitapo ištraukta sesi doleriai, I _. x __
taip vienam draugui lesterie- 
Čiui ištraukė mašinos laisnį. Iš 
vienos pusės publika turėtų 
atsargiau apsisaugoti su pini- j 
gaiš ir kišeniais, iš antros pu-f.7 
sės—piknikų komitetai turėtų 
dažniau nuo platformos pers
pėti publiką, kad apsisaugotų. 
Reikia kovoti prieš šitą bradą.

P. Šlajus.

E.—J. čeverykų kompanijos 
tėvas Džiordž savo paskiau- 
siame laiške darbininkams aiš
kina apie kompcticijos svar
bą gamyboje. Sako, šiuo tar
pu kompanija pagriebusi dide
lį užsakymą, nuo kurio nebū
sią pelno. Kompanija dariusi 
tai vien del to, kad darbinin
kai turėtų darbo. Jis taipgi 
sako, jog daugelyje vietų če
verykų gamybos darbininkai 
patys nusimušą algas, kad tik 
jų kompanijos gautų daugiau 
užsakymų.

Jo laiškas labai atsiduoda 
tuo, jog ir čia reikia to pa

to, 
l nesipriešina 

prieš sistematį, tam tikruose 
darbo skyriuose, algų mažini
mą, bet rengia darbininkuose

■ supratimą, kad jie patys pra- 
1 šytų jų algas mažinti. O gra- 
, žus dividendai už kapitalą, 
kaip buvo praeity, taip ir yra. 
Prieš dividendus Džiordž neiš
eina.

čia tūlas laikas atgal pra
dėjo per miškus budavoti nau
ją vieškelį. Kanados valdžia 
paskyrė keletą milionų dole
rių pravedimui to kelio. Mat, 
dabartiniu laiku Kanadoje ar
tinasi • perrinkimas federalės 
valdžios. Iki šiol Kanadoje vy
ravo partijos stambiųjų ka
pitalistų, konservatorių ir libe
ralų pasimainydamos. Pačias 
partijų viršūnes 
listų bernai.

Keturi metai 
f ko gyventi šioj 

tHio). Tais metais prieš pat 
rinkimus dabartinis premje
ras Bennett, norėdamas, kad jį 
išrinktų, leido daug propagan
dos, kad jis aprūpintų darbi
ninkus, atidalydamas darbus, 
pravesdamas vieškelius per 
Kanadą. Na, Bennett laimėjo 
rinkimuose. Po rinkimų buvo 
pradėta vedimai kelių, vieš
kelių, -mokėjo po $30. Tuo 
tarpu Kanados Komunistų 
Partija skelbė, kad darbinin
kams bus užtaisyta žabangai, 
jeigu jie nebus organizuoti. Ji 
šaukė darbininkus būti ant 
sargybos, kuomet valdžia no
rės sukimšti į kempes. Komu- 

r nistų Partija buvo teisinga. Ji 
sakė, kad darbininkus išveš į 

I kempes, apstatys kareiviška 
apsauga ir vers sunkiai dirbti 
už bado algas, šiandien taip 
yra. šiandien visam pasauliui 
yra žinoma Reginos kempių 
streikierių kova. Darbininkai 
priversti dirbti už 20 centų į 
dieną.

Darbininkai maršavo į Ota- 
wą, reikalaudami unijos algų. 
Tie darbininkai buvo organi
zuoti. Premjeras Bennett pa
siuntė ginkluotą policiją, ap
ginkluotą naujausios 
ginklais. Pati policija 
šnipais išprovokavo, 
ramiai laikančius 
mušti ir šabdyti.

Po tų didelių mūšių, mėnuo 
atgal, atidarė kempes, kurio
se moka 35 centus į valandą. 

< Tur būt nori ir šiais rinkimais 
laimėti tos pačios kapitalistų 
partijos.

Šiuose rinkimuose ir Kana
dos Komunistų Partija nomi
navo kandidatus. Mat, dabar
tinė valdžia norėjo panaikinti 
Komunistų Partiją. Buvo už
darius aštuonius vadus į ka
lėjimą. Bet valdžia pamatė, 
kad darbininkai nenusigando, 
bet, priešingai, reikalavo pa- 
gelba masinių mitingų ir de
monstracijų draugus paliuo- 
suoti ir paliuosavo.

. Pas mus kempėje jau dirba

apie 200 darbininkų. Pats dar
bas pavestas kontraktoriui. 
Taip pat maitina kompanija. 
Jau aš prabuvau kempėje virš 
mėnesį laiko. Kompanija dar- 
ro didelį biznį, darbininkus 
badu beveik marina. Maistas 
veik visai prastas, prastai pa
gamintas. Mėsą duoda beveik 
supuvusią.
• Aš esu tikras, jeigu kempės 
prasitęs per žiemą, tai turėsi
me vesti griežtą kovą prieš 
bjaurų išnaudojimą.

Mat, Kanadoj skaitosi de
mokratija. Komunistų Partija 
aiškina žmonėms, kad čia da-

jos, nes Komunistų Partija dar 
vis nelegalė, dar nepanaikin
tas 89 baudžiavos statutas, ku-1 
rį Kanados valdžia naudoja 
baudimui streiko vadų. Ir nau
ji pagaminti paragrafai 41-42 
atkreipti prieš ateivius, kad 
išdeportuoti juos. Yra išleisti 
dar keli nauji paragrafai, su
laikymui iš užsienio komunis
tinės spaudos. Aš pats jau trys 
metai kaip negaliu gauti 
“Laisvės”. Dabartiniu laiku 
jau nebegaliu gauti ir Toronto 
laikraščio. O Kanados lietu
viai .socialistai su Kanados de
mokratija. Dar vis bendro fron
to

APLA 3-čios Kuopos Susi
rinkimo

Rugsėjo 1 d. atsibuvo kuo
pos paprastas susirinkimas. 
Svarstant kuopos reikalus, bu
vo prieita prie laiškų skaity
mo, kurių buvo du: vienas nuo 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo, kur kviečia kuopą, 
kad prisidėtų prie darbininkų 
kovingo vado Angelo Hern
don gynimo. Kuopa išrinko 1 
delegatą į konferenciją, kurį 
yra šaukiama ant rugs. 14, 
Pittsburgh, Pa., ir priėmė dvi 
rezoliucijas^ už paliuosavimą 
A. Herndon; vieną pasiuntė 
Jungtinių Valstijų augščiati- 
siam teismui į Washington, D-. 
C., o kitą gubernatoriui į At
lantą, Georgia. Ir taipgi paė
mė vieną peticiją (blanką) 
del parašų rinkimo už p-aliuo- 
savimą virš minėto draugo.

Antras laiškas buvo nuo 
Pittsburgho įvairaus įsitikini
mo lietuvių veikėjų, kuris 
kviečia kuopą, kad išrinktų 
delegatus į konferenciją anĮ 
rugs. 29. Pittsburgh, Pa. Laiš
kas rašo, kad bus labai daug 
svarbių ir opių reikalų aptarta, 
bet kolp tie svarbūs ir opūs 
reikalai, nėra pažymėta. Tad 
nariai ir šiaip ir taip svarstė, 
ir nežinojo ką daryt, ar rink
ti delegatus ar ne. Bet vis 
tiek Vieną delegatą išrinko.

Kurie Laimėjo Dovanas už Įžangos Tikie- 
tus į “Laisvės’.’ Pikniką, Rugs. 1 d.j Phila.
Gerb. “L”. Administracija:

Prašome įdėti “Laisvėn” 
vardus ir serijų numerius lai
mėjusių dovanas už įžangos 
tikietus Philadelphijos ir apie- 
linkių darbininkų organizaci
jų rengtam “Laisvės” naudai 
piknike 1 d. rugsėjo, Westvil
le, N. J., 1935.

Pirmą dovaną—$75—laimė
jo Peter čereška, 191 South 
St., Askam, Pa., ser. 485—No. 
18. ’

Antrą dovaną “Eureka,” 
vertės $54.50—laimėjo J. Che- 
sna, 1252 12th St., Eddystone, 
Pa., ser. 362, No. 10.

Trečią dovaną Girard Ma
nor Salę vakarui arba $50,' 
laimėjo Mrs. Victor Anderson, 
751 Ferry Ave., Camden, N. 
J., ser. 240, No. 7.

Ketvirtą dovaną “Philco 
Radio” 60L vertės $42.50 lai
mėjo J. Kentrus, 213 West
field Ave., Roselle Park, N. 
J., ser. 467, No. 12.

Penktą dovaną .“Inner 
Spring” matrasą vertes $29.75, 
laimėjo Les Bostjancic, ser. 
472, No. 21, 102 S. Columbia 
Ave., Miners Mills, Pa.

šeštą dovaną—$10, laimėjo 
L. Belum, Luckyhill (?) Rd., 
Westville, N. J., ser. 691, No. 
7 (pirko tikietą prie vartų).

Septintą dovaną—$10, lai
mėjo Ona Blažienė, 1730 De
Kalb (?) Ave., Brooklyn, N. 
Y., ser. 35, No. 21.
. ! Aštuntą dovaną—$10, lai- 
nįėjo 'Mrs. Anna Rutkus, 821 
Hollir\s Št., Baltimore, 
Sėr. 583; No. 24.

1 (Devintą dovaną—$10
M. Klimas, 10461— 

Richmond Hill, N.
mėjo 
119th St 
Y., ser. 34, No. 5.

Dešimtą dovaną —$10, lai
mėjo Alda Bukšnes, 128 Me- 
serole St., Brooklyn, 
ser. 249, No. 15.

11- tą dovaną—$10, 
Mrs. Pauline Schultz,
Marshall St., Phila., Pa 
257, No. 12.

12- tą dovaną—$5, laimėjo 
Emily Lusis, 1708 So. Front 
St., Phila., Pa., ser. 210, No.Biskis Apie Streikus

Dabar Shenandoah įsivėlęs 
į didelį streiką, šeši tūkstan
čiai mainierių streikuoja už 
lygų padalinimą darbo.' 
šiolei, tai vieni dirbdavo, ] 
dirbdavo, dieną ir naktį, 
tiem darbo neduoda.

Distrikto prezidentas 
kelius sykius bandė 
sulaužyti, bet dar jam nenusi
sekė. . -

Draugai, nepasiduokite Bre- 
nano klikai, žinote, kad Bre- 
nanas yra Reading Co. agen
tas. Laikykitės vienybės, strei
kas bus mūsų laimėtas.

13-tą dovaną—$5, laimėjo 
Tony Gladinis, Park St., Mex
ico, Me., ser. 92, No. 20.

14rtą dovaną—$5, . laimėjo 
Agnes Stardumski, 469 N. 7th 
St., Phila., Pa., ser. 282, No.

Co., 1427 S. 2nd St., Phila
delphia, Pa.

Girard Manor puikią svetai
nę vienam vakarui del paren
gimo, arba pinigais $50, au
kojo Charles Wolowitz. Sve
tainė randasi po num. 911 W. 
Girard Ave., Philadelphia, Pa.

“Philco Radio” 60L, 1935, 
vertės $42.50, aukojo Rubin’s 
Music šapos savininkas, 904 
No. Marshall St., Philadelphia, 
Pa.

“Inner Spring Mattress”, 
vertės $29.75, aukojo O. K. 
Bedding, 942 N. Marshall St., 
Philadelphia, Pa.

A. Ramanauskas.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 10 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, 775 Bank St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svąrbių reikalų apsvarstyt. Taipgi 
turime gerai išgarsint drg. J. Ma
žeikos prakalbas kurios įvyks 15 d. 
rugsėjo, 103 Green St.

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kp. rengia draugišką pik- 

niką-vakarienę sekmadienį, 8 d. rug
sėjo, pradžia 2 vai. po pietų, vaka
rienė prasidės 6 vai. vak., Lietuvių 
Parke, Lakewood. Kviečiam visus na
rius ir apielinkės draugus daly
vaut, linksmai laiką praleist ir dar
bininkišką organizaciją paremt.

J. Z.
(211-212)

PHILADELPHIA, PA,
Svarbus pranešimas! C. W. Benson 

iš Philadelphijos kalbės per radio, 
per stotį WDAS nuo 7:45 iki 8 vai. 
vakare. L

CLEVELAND, OHIO -
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. rugsėjo-Sept., 8 vai. vakare, 
Darbininkų Svetainėje, 920 E. 79th 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyt, 
taipgi draugai neužmirškite užsimo- 
kėt savo duoklių. Kurie užsimokėję, 
bet negaunate žurnalo “šviesos”, pri- 
duokite savo teisingų vardą ir an
trašą kp. valdybai, arba prisiųskite 
antrašą kp. sekretoriui: J. Raulinai- 
tis, 1444 E. 63 St., Cleveland, O.

(210-211)
PITTSBURGH  ̂PA.

Augščiausios Prieglaudos Lietuvių, 
Amerikoj Centro Komitetas rengia 
šokius su muzikale programa sub., 
rugsėjo 14, 8:00 v. v., Lietuvių Sve
tainėj, 1322 Reedsdale St., N. S. 
Įžanga iš anksto 20c., prie durių 25 
centai. Gera LDS jaunuolių muzika. 
Kviečia visus iš Pittsburgho ir apie
linkės dalyvauti. Užtikrina puikų pa
silinksminimą

Skriaudžia Organizaciją
• —Genys margas, ir svietas 

margas. Ir vienos motinos vai
kai nevienaip elgiasi, o ką be
norėti vieningo elgimosi pla
tesniu ruožtu ?—tai buvo vie
no draugo kalbos pabaiga.

Trumpata pasiteiravo, kokiu 
tikslu šitokis posakis dėsto
mas, ir sužinojo. Sužinojo, kad 
tūli žmonės priklausą į organi
zaciją, ir, vieton organizaciją 
remti, skriaudžia ją.

Dalykas buvęs su pereitu 
ALDLD 20 kuopos pikniku. 
Piknikas visai mežai tedavęs 
medžiaginio pelno, nors gėri
mų ir valgių išvartota nema
žai. Sako, kai kurie pačios 
kuopos nariai, pasišaukia gė
rimų sau ir> 3a*vo draugams, o 
neužsimoką. “Nebūk ‘skačma- 
nas’,” atsako patarnautojui.

Organizacijų žmonės, daž
niau dirbą pramogose prie bu- 
fietų patarnautojais, turi nu- 
tėmiję vieną “unaringą” biz- 
nierį, kurię dažnai pasišaukęs

APLA Centro reikaluose nu
tarta, kad dalyvauti kuo dau
giausia APLA Centro Komite
to rengiamam baliuj, kuris | 
įvyks rugsėjo 14, lietuvių dar
bininkų svetainėj, .1322 Reeds- 
dale St., N. S. Pittsburgh, Pa.

APLA vajaus reikalais, kuo
pa nutarė visiškai įstojimo ne
imti, tiktai nauji nariai turi 
patys užsimokėti už daktarą. 
Ir taipgi nutarė visi darbuotis, 
kad kaip galima gauti dau
giau naujų narių į APLA or
ganizaciją. Kad šitas nutari
mas nepasiliktų, tik ant popie- 
ros, tad reikia visiems dar
buotis, kad jį įvykdžius gyve
nimam Pasižiūrėsime, kas ge
riausia šiame vajuje pasidar
buos ?

Jau ir kitas streikas prasi
dėjo, tai draugės moterys pa
skelbė streiką prieš mėsos 
brangumą. Mat, ką jau mai- 
nieriai uždirba, tuomi mėsos 
negali nusipirkti. O bedar
biam tai nėra ka ir kalbėti: *. 7
jie turi būti sotūs tiktai pa
žiūrėję per langą į mėsą. Strei
kas jau plėtojamas aplinkui 
Shenandoah. Jau apima Ma- 
hanojų ir Girard vili ę.

Jau neapsieita ir be susi
kirtimų su policija. Viena 
draugė buvo suareštuota, bet 
moterys pakėlė demonstraciją 
prieš policijos stotį ir priver
tė draugę paleisti nenubaudus.

Iš pirmos dienos streiko 
miesto gaspadorius partraukė 
valstijos traperius (kazokus), 
kad galvas skaldytų žmonėms.

Draugės, ateis rinkimai, tai 
reikia šluoti laukan tokius gai
valus. Jie daro gyv’enimą iš 
mūsų ir šaukia valstijos tru
perius prieš mus.

Draugės, laikykitės vieny
bėje. Streikas bus laimėtas. O 
mes matysime, kas yra mūsų 
draugas ir kas mūsų priešas.

Šeštokų Dzūkas.

15- tą dovaną—$5, laimėjo 
M. Kanveliurtas, 934 E. Moya- 
mensing Avė., Phila., Pa., ser. 
217, No. 22.

16- tą dovaną-*-$5, laimėjo 
Jean Marek, 2335 Duncan St., 
Philadelphia, Pa., ser. 298, 
No. 23.

17- tą dovaną—$5, laimėjo 
Mike Gajaik, 24 Spring Fo
rest, Binghamton, N. Y., ser. 
498, No. 21.

18- tą dovaną —-$5, laimėjo 
O. Ališauskienė, 3242 Ceadar 
St., Phila., Pa., ser. 389, No. 
23.

19- tą dovaną—$5, laimėjo 
M. Seimis, 32 No. Pulaski Št., 
Baltimore, Md., ser. 587, No. 
20.

20- tą dovaną—$5, laimėjo 
Jack Daniels 406 N. 9th St.,' 
Phila., Pa., ser. 190, No. 6.

21- mą dovaną—$5, laimėjo 
Vincėnt Galione, 1544 Unity 
St./Philadelphia, Pa., ser. 174, 
No. 22.

Mes prašome gerai įsitėmyti 
visus dovanų aukotojus, kaipo 
mūsų laikraščio rėmėjus ir 
darbininkams nuoširdžius pre- 
kėjus, ir esame tikri, kad rei
kalui esant, užėję pas juos, 
gausite geriausią pasitenkini- j 
mą.

Sekami Aukojo Dovanas:
“Eureką,” vertės $54,50, au

kojo The Lithuanian Furniture

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 9 Apskričio ir priešfašis- 

tinis komitetas bendrai laikys susi
rinkimą 8 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, 
302 S. Main St. Abiejų organizacijų 
nariai malonėkite dalyvaut, nes tu
rim daug svarbių reikalų apsvars
tyt. Reikia sudaryt maršrutas del 
draugų sugrįžusių iš Lietuvos, taipgi 
reikia išdirbti planai del “L?’ vajaus.

Org. A. Žemaitis.

HAMTRAMCK, MICH.
1LD Kazio Giedrio kuopos susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 8 d. rugs., 
10 vai. ryto, pas drg. Varanecką, 
2050 Mekiin St. Visi nariai malo
nėkite dalyvaut laiku, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyt.

Valdyba.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi- 

. mas bus atatinkąmiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

NEWARK, N. J., PRAKALBOS
________ i.............. :___ :________

Pradžia 7:30 vai. vakare;
Newark, N. J.

Įžanga veltui.

Rengimo Kom.
(210-211)

SČRANTON, PA.
Rengiamas linksmas piknikas 8 d. 

rugsėjo, ant naujo ALDLD parko, 
High Works Grove. Turėsim ska
nių valgių, gėrimų ir gerą orkestrą 
šokiams. Įžanga veltui. Turėsim vie
ną įvairių valgį, tai keptų varlių 
“klemsų”. Pelnas šio pikniko bus ski
riamas drg. P. Šlekaičiui, kuris turėjo • 
nelaimę su mašina, tai bus padengi-, 
mas iškaščių. Piknikas prasidės 11 
vai. dieną. Kviečiam apielinkės ir iš 
toliaus draugus dalyvaut.

(210-211)
LEWISTON? ME.

Didelį pikniką rengia ALDLD 31 
kp., nedėlioję, 8 d. rugsėjo (sept.) 
1935 m., Antano Stuko farmoje. 
Įžanga uždyką.

Turėsime visokių valgių ir links
mų gėrimų. Kadangi piknikas šia
me sezone bus jau paskutinis, kas 
reiškia atsisveikinimą su visomis 
gamtos grožybėmis ligi sekančio pa- 
vasaro, todėl užkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites ne lik iš Lewis- 
tono ir Auburn, bet ir iš Rumfordo, 
Portlando ir visos apielinkės. Pikni
kas prasidės 10 vai. ryto.

ALDLD 31 Kp. Komitetas.
(210-211)

MONTELLO, MASS.
Liet. Tautiško namo knygyno šo

kiai įvyks subatoj, 7 d. Sept., Liet. 
Taut. Namo Parke. Turėsim skanių 
valgių, gėrimų ir gerą orkestrą šo
kiams. Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti, linksmai laiką praleisti ir 
tuom pat kartu paremt darbininkiš
ką organizaciją.

(210-211)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 8 d. rugsėjo—Sept., 10 vai. 
ryto, 62 LaFayette St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes bus knygų komisi
jos raportas išduotas, taipgi turim 
ir kitų svarbių dalykų apsvarstyt. 
Atsiveskite ir naujų narių.

(210-211)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai, legališkas svoris. Prista
tome ' greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1S61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
. (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
~ Telefonas: ĘVergreen 7-1661
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pirmadienį, kur ji buVo nuė
jus su savo broliu. Kraujo iš
siliejimas į plaučius buvęs1 
greitos mirties priežastimi.

Dresių Išvežiotojai Įtraukia 
Streikan Siuvėjus ir Kitus 
Toj Industrijoj

monstracija įvyks šeštadienį, 
12:30 dieną, Union Square, 
New Yorke.

Moteriškų drabužių išve- 
žiotojų streikas eina antrą sa
vaitę. Bosai su pagalba polici
jos ir mušeikų deda pastangas 
sulaužyti streiką. Nežiūrint 
kovingo ir sumanaus jaunų iš- 
vedžiotojų veikimo, vietomis 
radosi streiklaužiu ir bosai ti
kėjosi taip laimėti. Bet apsiri
ko. Dresių siuvėjai atsisako

Visoms Brooklyno Draugijoms

Sekmadienio ryto 10 vai., 
Piliečių Kliubo svetainėj, 80 
Union Avė., bus labai svarbi 
lietuvių konferencija. Visos 
lietuvių organizacijos kviečia
mos atsiųsti po 3 ar daugiau 
atstovų. Kur delegatų neišrin
ko susirinkimuose, ten valdy
bos turėtų paskirti atstovus.

So. Brooklyniečiai Šiandien 
Išgirs Delegatų Raportą 
Apie Lietuvą

dirbti su streiklaužiais ir virš Kominterno Tarimų Diskusijos
30,000 dresmeikerių išėjo 
streikan.

Tik vienam name, 
Broadway, New Yorke, 
randasi 176 šapos ir jose dir
ba apie 8,000 darbininkų visai 
užsidarė pereitą trečiadienį. 
Daugelis kitų atskirų šapų už
sidarė, o kitos kol kas dali
nai paliestos. Jei bosai nepasi
skubins susitaikyti, tikimasi, 
kad šis streikas išsivystys į mil
žinišką, apimantį virš 100,000 
darbininkų, surištų su moteriš
kų drabužių industrija.

• Antradienį turėjo įvykti 
trokų draiverių Lokalo 102 su
sirinkimas, kur manyta svar
styti simpatijos streiko klau
simą, bet neįvyko, nes lokalo 
manadžeris Saul Metz nepasi
rodė. Sakoma, streiko veikla 
tiksliai atidėta iki po Dubins- 
kio pasitarimo su fabrikan
tais. Trečiadienį įvyko unijos 
viršininkų: Dubinskio, Hoch- 
mano ir Naglerio pasitarimai 
su 7 fabrikantų atstovais, bet 
nesusitarta. Streikas bus tęsia
mas tolyn ir plečiamas.

Motery Susirinkimas Pavyko

Pirmadienio vakarą, “Lais- 
1385 i vės” svetainėj, 419 Lorimer St., 
kur bus diskusijos apie ką tik už

sibaigusio Komintęrno Kon
greso tarimus darbo unijų, 
bendro fronto prieš karą ir fa
šizmą ir kitais klausimais. Dis
kusijoms įvadinį pranešimą pa
dalys d. A. Bimba. Įžanga 
veltui.

Penktadienio vakarą, 6 rug
sėjo, 7:30 v. vakaro, Darbi
ninkų Centre, 723 — 5th Avė. 
prie 23rd St., Brooklyne, bus 
masinis susirinkimas, kur kal
bės tik pereitą šeštadienį su
grįžę iš Lietuvos delegatai, dd. 
J. Mažeika ir F. Abekas.

Tame susirinkime bus išaiš
kinta eilė svarbių ir mums ne
aiškių dalykų, kaip tai: Delko 
išstoja prieš Smetonos valdžią 
valstiečiai? Kaip gyvena dar
bininkai? Kas buvo tas “Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongresas” 
Kaune? Koki jo tarimai? Kaip 
jame laikėsi tautininkų ir ka
talikų atstovai ? Ką veikė dar
bininkų delegatai ?

kylantis piešėjas. Užėjęs kri- 
zis nubloškė jį ir sunaikino jo 
taupmenis, o prisidėjusi liga 
pribaigė. Viskas, kas pas jį 
liko, tai atmintis gero gyveni
mo ir piešiniai, kuriais prika- 

! bintą kiekvienas kampelis jau 
skolose paskendusio namelio.

Wolmarkas dabar jau nebe
tiki pasakai, būk kapitalistinėj 
sistemoj kiekvienas galįs ge
rai gyventi.

PRANEŠIMAS
GREAT NECK, N. Y.

Pirmyn Choras rengia paskutinį 
pikniką, kuris atsibus sukatoj, 7 d. 
rugsėjo, Sabenkos svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Įžanga suaugusiems 40c, 
vaikams 25c. Kaip visuomet, taip ir 
dabar Pirmyn Choras stengsis pa
smaginta ir užganėdint publiką. Tu
rėsim gražią dailės programą, apArt 
to turėsim gerą orkestrą šokiams ir 
skanių valgių ii’ gėrimų. Kviečiam 
visus skaitlingai dalyvauti.

Kviečia Komisija.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Syki Ajtsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI •

Tel STagg 2-5043Notary Public
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Trumpos Žinutes

New Yorko mokyklos bus 
atidarytos pirmadienį, nes vai
kų paralyžium susirgimų skai
čius žymiai sumažėjęs pereitą 
savaitę. Tačiaus tėvams leista 
palikti vaikus namie sulyg 
nuožiūros iki praeis ligos pa
vojus. Bėgiu keturių dienų nuo 
pereito penktadienio buvo 147

Draugai Abekas ir Mažeika susirgimai, iš tų 58 Brooklyne. 
atstovavo mases Am. lietuvių 
darbininkų tame kongrese, 
taip pat plačiai apkeliavo .Lie
tuvos kaimus ir matėsi su 
Kauno fabrikų darbininkų, de
legacijomis.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dar visiškai naujas for- 

nišius: 2 studio lovelės, 1 didelė kar- 
petą, 3 lovos, miegamo kambario vi
sas setas, kičino setas, “ice box”, ir 
mažo vaiko lovelė. Turi greit par
duot, nes i nedėlią laiko išvažiuoja 
iš miešto. Atsišaukite bile laiku tar
pe 8 ryto ir 3:30 vai. po pietų.

J. Yuodvirshes,, 141 Cumberland 
St., Brooklyn, N. Y., Apart. 3.

(211-212)

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

S

Iš Pikieto Pas Konsulatą
va-Trečiadienį pradėta 72 

landų pikietas pas Italijos kon
sulatą protestui prieš Mussoli- 
nio karo planus. Pikietas tęsis 
iki pusiaunakčio penktadienį, 
6 rugsėjo. Pirmą pikieto dieną 
tapo areštuoti trys Am. Lygos 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą 
Jaunimo Sekcijos nariai, kada 
jie laukė Lygos delegacijos at
vykstant. Juos padėjo 
$500 kaucijos kiekvieną.

Pribuvusiai delegacijai vie
ni konsulato tarnautojai aiški
no, būk konsulas, C. C. Spi
nelli, esąs išvykęs Italijon, o 
kiti, kad esąs New Yorke. Ta- 
čiaus vienas aišku, kad jis 
slėpėsi nuo delegacijos. Dele
gaciją sudarė grupe žymių 
žmonių: Gino Bartolo, ”L’- 
Unita Operaia” redaktorius; 
Beth McHenry, novelistas; 
Bernhard J. Stem, Columbia 
Universiteto profesorius; Ed-

po

Pirmesniomis keturiomis die
nomis buvo 172 susirgimai. 
Daugiausia susirgimų 
rugpjūčio mėnesį.

IŠRANDAVOJIMAI
5 gražūs kambariai, naujai išdę- 

koruoti, $20.
Telefonas: Jefferson 3-234Y.

(209-211)

H
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi- i 

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

buvo

vienas

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbt ant 

farmos, sąlygos $10 j mėnesį, valgis 
ir guolis. Atsišaukite sekamai: Mrs. 
Smith, 158 So. 5th St., Brooklyn, N.
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Marcantonio Gina Bremeno 
šešius Teisme

ROBERT. LIPTONFOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

Weineriu du vaiku,
7, kitas 11 metų, pabėgo iš 
namų, Harleme, bijodami grįž
ti mokyklon, nes vaikai juos 
mušdavę. Pirmadienį vaikai 
mušęsi gatvėje, matomai, trei- 
niruodamiesi mokyklos sezo- 

j nui. Tačiau anksti antradienio bo nereikės dirbti. Jei visam laikui, 
sy- rytą jiedu prasišalino iš na- tai duodame yalgįArJcambarj. Kreip- 
su- mų, palikdami tėvus miegant.

Pranešta policijai, bet per iš
tisą dieną vaikų nesurado.

(210-212)

j Reikalinga senyva moteriške pri
žiūrėti vaikutį 5i metų. Darbo išly
gos tokios: Jei prižiūrėtų tik ketu
rias dienas į savaitę, tai mokestis 
po 50c i dieną, ir valgis. Jokio dar-

su-
jū-

NMKMAV

harm ;;n

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
kites sekamai: 192 So. 1st Str., ant 
pirmų lubų, Apart. 2, Brooklyn, N. Y.

(208-210)

Bremeno šešių kvotime per
eitą šeštadienį buvo karštų ar
gumentų tarp kaltintojų ir 
nėjų. Savo pastangose 
grūsti kalėjiman kovingus
reivius kaltintojai nesiskaito 
su gynėjų reikalavimais.

Qynejas Marcantonio ręi- 
kalavo atnešti teisman . polici
jos rekordus, kurie visai prieš- 
giniaųją slaptos, policijos agen
tų Įiūdymams, bet teisėjas ne- 
daleido sakydąmas, kad tai 
^ląptį dokumentai. Tą jų vėp
lą argumentą ^Marcantonio su
mušė, nuyodydamas, kad tas 
jau buvo rašyta, laikraščiuose 
ir nebėra slapta, tąčiaus tei-1 
sėjas atsisakė juos iškelti teis
me. 1;r: i

Jūreiviai tapo areštuoti lie
pos 26 demonstracijoj prię 
Vokietijos laivo Bremen ir ap
kaltinti nutraukime nuo laivo 
svastikos ir panardyme jos 
Hudson upėje.

DovanosReikalinga jauna mergina prie 
namų darbo. Nereikės virti. Atsišau
kite greitai: A. • Elfenbein, 182 E. 
57th St., Brooklyn, N. Y.'

> * (211-212)

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių 
Susižeidi

Du jauni vyrai, Berto ir De 
Lamura, pastebėję apartmen- 
tiniame name gaisrą,, 371 
State St„ Brooklyne, nubėgo 
prie jo. Jiedu išgirdo dūmų 
ir liepsnų pilnam apartmente 
moteriškę šaukiant pagalbos ir 
užkopė gaisriniais laiptai jos 
gelbėti. Sujieškojo, suvyniojo 
Į savo ploščių, kad apsaugoti 
nuo liepsnų ir išnešė tais pa
čiais laiptais. Moteriškė liko 
Sveika.

4- ir 
avi-

MMHHBi ' m o Žiedų ,
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis bu 
i-. šiuo laikraščiu. , ;

Robert Lipton
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y. V 
Bet. Graham & Manhattan Avėk

/•’ “■

Telephone, EVergreen ' 8-9770

J. GARŠVA
Aukos Rinkimų Kampanijai

dar-

Malioriai Laimi Streiką
su-

Ten Buvus.

Mūsų Kalendorius

<!>
rugsėjo

<♦>

rugsėjo
<!>Nebesitiki Būt Turtingu

rugsėjo

Jauna mergina, Anne Rich
ter,'mirė Ldew’s Pitkin teatre

S?'-.

1176 
savi-

>* w,

! CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
. Visi ir visos, kviečiami atsilan

kyti j šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

i gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS

, nuo 11 iki 1 dienomis 
’ nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Siagg“ 2-4409

A. Radzėviciiiš
LIETUVIS GRABORIUS

) - i < > i < y* ■<. v '
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamų kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue)

________Brooklyn, N. Y._______

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Nežiūrint lietingo, nemalo
naus oro, į ALDLD Moterų 
Komiteto šauktą susirinkimą 
suėjo nemažas būrelis moterų 
ir turėjom gana interesingą 
vakarą.
^Labai įdomią ir pamokinan

čią prelekciją moterų sveika- ward Newhouse, novelistas; 
tos klausimu pasakė d. E. Vii- John Haward Lawson, rašyto- 
kaitė, slaugė. Daug naudingų j jas; Henry Hart, rašytojas; 
dalykų pasimokinome. Tiki-'Ben Davis, “Negro Liberator” 
mes, kad d. Vilkaitė ir ateity- į redaktorius; Loren Miller iš 

štabo; Charles 
American Specta- 
Mangold iš “New 
Maxwell Stewart 
ir Emmet Gowen,

je pasistengs suteikti mums 
naudingų pamokų, kaip užlai
kyti sveikatą. Draugė O. Dep- 
stenė išdavė gerą, trumpoj su
traukoj, raportą iš Visuotino 
Suvažiavimo Moterų Sesijos.

Vakaro programą įvertinom 
ir vienbalsiai pasisakėm už 
šaukimą tokių susirinkimų kas 
mėnesį. Sekamo susirinkimo 
programai duota pora sugesti
jų, .būtent: Svarstyti, kaip 
įtraukti moteris į darbininkų 
organizacijas, ir, ar būtų gali
ma įsisteigti kokią nors mo
kyklėlę. Taipgi bus svarstoma, 
po kokiu vardu mes veiksim^ 
Galutinai prirengti programą 
sekamam susirinkimui palik
ta komitetui, kurį išrinkom iš 
7 draugių. Į komitetą įeina 
dd. Milerienė, Baltulioniutė, 
KarpaviČienė, Vilkaitė, šo- 
lomskienė, Lazauskienė ir Sa
snauskienė.

Aidietėms
Aido Choro merginos-mote- 

rys privalo pribūti šiandien į 
choro pamokas lygiai 7 valan
dą, nes turime smarkiai reng
tis vaidinimui “Tamylos.”

Williamsburgieciams
Williamsburg© jaunimas tu

rės paradą prisirengimui prie 
Tarptautinės Jaunimo Dienos 
demonstracijos. Paradas įvyks 
šiandien, 6 rugsėjo, 7 v. vaka
ro. Prasidės nuo Varet St. ir 
Graham Ave. ir eis Central 
Avenue ir kitomis gatvėmis į 
Ridgewoodą. Tenai turės masi
nį mitingą.

Didžioji Jaunimo Dienos de-

“New Masses 
Angoff iš 
tor”; Wm. 
Republic”; 
iš “Nation’ 
rašytojas.

Penktadienį, paskutinę die
ną pikieto ypatingai svarbu 
sudrūtinti jo eiles ir išreika
lauti, kad konsulas priimtų 
delegaciją, o ne slapstytųsi, 
kaip bailys. Masinis pikietas 
prasideda 10 vai. ryto ir tę
siasi iki pusiaunakčio. Nakčia 
pikietą palaiko Lygos Jaunimo 
Sekcija. Konsulatas randasi 
prie 134 E. 70th St.

J. Mažeikos Maršrutas 
New Yorko Apielinkėj
Draugas J. Mažeika,, tik 

sugrįžęs iš Lietuvos, turi 
prakalbų maršrutą ALDLD 
2 Apskričio ribose. Jam 
prakalbos yra rengiamos 
sekamose vietose:
Penktadienį, 6 d. rugsėjo S.

Brooklyne. 
šeštadienį, 7 d.

Patersone.
Sekmadienį, 8 d.

Freehold, N. J.
Pirmadienį, 9 d.
(siūloma Bayonnei). 
Antradienį, 10 d. rugsėjo,

Cliffside, N. J.
Trečiadienį, 11 d. rugsėjo 

Elizabethe, N. J.
Su 12 d. rugsėjo draugas 

Mažeika išvažiuoja į ALŲ- 
LD 3 Apskričio • ribas Con
necticut valstijon.

Komunistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Komitetas turės 
specialę rinkliavą per tris 
dienas, šeštadienį, sekmadienį 
ii pirmadienį. Komitetas šau
kia visus darbininkus dalyvau
ti rinkime. Yra pasibrėžta su
kelti $15,000 tomis dienomis ir 
tas galima, jei kiekvienas par
tijos rėmėjas pasidarbuos. Dė
žutės gaunamos visuose 
bininkų centruose.

Virš tūkstančio maliorių 
grįžo į darbą treČiadidnį Ir ti
kimasi daug sugrįšiant ūmu 
laiku, nes daug bdsų yra pa
siryžę išpildyti dąrbininkų j rei
kalavimus ir prądčti darbą. 
Tuo tarpu streiko komitetas su 
lokalų, viršininkais tariasi, 
kaip palaikyti sėkmingą pikie- 
tą prie tų darbų, kur nesutin
ka išpildyti darbininkų reika
lavimus. x >

Pirmu syk Brooklyno istori
joj paimtos moterys telefonis
tėmis policijos departmente. 
Iki šiol būdavo reguliariai po- 
licistai vyrai prie to darbo, 
žinoma, moterys policijos de
part men t o tarnautojomis sta
tomos ne kokios tai lygybės iš- 
rokavimais, be algų kapojimo 
procedūra pasiekė ir policijos 
departmentą — joms mokės 
daug mažiau algos, negu mo
kėjo vyrams už tą patį darbą.

Pirmadienį atidarė 4 naujas 
žaislaviete's Brooklyne ir vie
ną Laureltone. Jos yra seka
mose vietose: Snediker ir Ri
verdale Avenues, Stillwell ir 
Avenue U, taipgi Highland ir 
McCarren parkuose, Greeh- 
pdintėj. Kur dar nėra tokių 
žaislaviečių, reikia daryti 
spaudimą į valdžią, kad į- 
steigtų, nes geros zaislavietės 
apsaugo vaikučius nuo daug 
nelaimių;. j ’• ą ■ ii? ■

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

Juozas Levanda' 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
» 107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

DARBININKŲ ĮSTAIGA '
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir ' 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Ęeturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Dr. Adolph Wolmark,
E. 13th St., Brooklyne, 
ninkas $40,000 vertės brangių 
piešinių, dabar gyvena iš $5 į 
savaitę pašalpos, kurią gauna 
jo duktė.

pk 8 metai atgal jis buvo 
sėkmingas biznierius, o jo bro
lis Albertas, Londone, ’ buvo

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

nedaliomis 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLAtBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. STagg 2-3438 
[steigta 1861

PASKOLOS
M. Brnckhelmer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAUMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ Ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

‘ BROOKLYN, N. Y.
Grand - and- Metropolitan Avė. 

. karai priveža.

3 Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
? LIETUVIS GRABORIUS
3 Senai dirbąs graborystės pro- 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
3 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
g balsamavimu ir palaidojimu
5 mirusių.

1 Veltui Chapel Šermenim
2 Parsamdo automobilius lerme-
j nims, vestuvėms, krikštytoms 
ž ir kitokioms parems
5 Saukit* dienu naktį

S 423 Metropolitan Avė.
\ Brooklyn, N. Y.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumaj, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Lig oš, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ' ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
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. ZINS
110 East 16 Si, N. Y.

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