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Kaip Sumažinti Bedarbius? 
Baimė Be Pagrindo.
Kaip Išeiti iš Tos Padėties?
Virš 100,000 Parašų.

Rašo R. M.

F a š i s t i nė Italijos spauda 
džiaugiasi, kad toje šalyje be
darbių skaičius sumažėjęs iki 
700,000 asmenų. Kodėl? Bene 
Mussolinis surado būdus pa-

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

naikinimui krizio ? Atsaky
mas: virš 1,000,000 vyrų tebė
ra po ] 
rui. Antra: karo reikmenys ' 
turi būti pagaminta.

Bedarbių skaičius sumažin
tas, vienok tai reiškia ne lai
mės ženklą, bet didžiausią 
darbo žmonėms nelaimę.

Algos Italijos darbininkų 
nukapotos, darbo sąlygos pa
sunkintos, pragyvenimo pro
duktų kainos pasakiškai kyla 
augštyn. Smulkioji buržuazi
ja deklasuojama, profesiona
lai spaudžiami panašiai, kaip 
darbininkai!

Tai fašizmo dovana Italijai!

115 vyry tvuc- ~ v . TO V • •

ginklu, mobilizuoti ka- ousauGe j Revoliucinius
Darbininkus Guatemaloj

Todėl visi Italijos pažanges
ni žmonės, visi, kuriems rūpi 
tautos ateitis, deda dideliausių 
pastangų nusikratymui fašiz
mo. Italijos Respublikonų Part, 
lyderis, Cipriano Facchinetti, 
nesenai padarė viešą pareiški
mą, sutinkant sudaryti liaudies 
frontą, atsuktą prieš karą ir 
fašizmą. Jis mano, kad Septin
tas Komunistų Internacionalo 
kongresas atliko nepaprastai 
didelės vertės istorinį darbą, 
patiekdamas savo tėzius apie 
bendrą frontą ir liaudies fron
tą kovojimui fašizmo ir karo.

GUATEMALOJ, pagal 
teismo nuosprendį, ta
po sušaudyta penki ko
vingi darbininkai, įtaria
mi komunistai, kurie bu
vo nukaitinti, būk turėję 
sumoksią nužudyt tos res- 
publikėlės prezidentą Ubi- 
co ir kitus valdininkus ir 
nuverst dabartinę val
džią. Slaptoji policija 
pas juos rado bombų, bet 
patys policiniai provoka
toriai, matyt, jąsias ten ir 
pakišo.

200,000 RUMUNIJOS HITLER DIDŽIUOJAS Y 1 Y T 1 • Y>

SODIEČIU MARŠUOJA ARMIJA IR GRASINA ■ i 
Į ŠALIES SOSTINE 
BUCHAREST; Rumuni

ja. — Tūkstančiai Rumuni
jos valstiečių pėsti ir jaučių 
bei arklių traukiamais veži
mais maršuoja į šalies sos
tinę Bucharestą. Sakoma, 
kad išviso susidarysią iki 
200 tūkstančių maršuotojų. 
Jie reikalauja, kad karalius 
Carol išvytų savo mylėtinę 
Magdą Lupescu, del kurios 
pirmiau buvo atsisakęs net j komunistams ir žydams, 
nuo sosto. Valstiečiai taip- j Hitleris atsiliepė ir į kitas 
gi nori pavaryt dabartinį | šalis, kad jos turės pasirinkt 
ministėrį pirmininką Tata-1 panašų į Vokietijos fašiz- 
rescu, o jo vieton įstatyt dr. Imą, o jei ne, tai jas “sunai- 
Julių Maniu, Tautinės Ru
munijos Valstiečių Partijos 
vadą.

Dabartinė Rumunų val
džia yra fašistinė; bet taip-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vandenynu į Rytus

N A ŽIU PRIEŠAMS; „S<vZ 
I “Stalingrad 

mansko 
vandenyno pakraščiu nu
plaukė Vladivostoką To
limuosiuose Rytuose. Tuo 
pačiu laiku du kiti tavo- 
riniai Sovietų laivai iš To
limųjų Rytų atplaukė Le
diniu vandenynu į Mur- 
manskąĮ Jokios kitos ša
lies laivai dar nebuvo pra
plaukę į Rytus tuo keliu. 
Tai naujas Sovietų žygis.

NUREMBERG, Vokieti-į 
ja. Hitleris rugs. 11 d. i 
skaitė savo manifestą nazių i 
partijos suvažiavime, kur' 
daugiausia gyrėsi, kad jis 
atsteigė šalies armiją, ir to
dėl dabar Vokietija jau nie
ko nebijanti. Sykiu jis grū
mojo n e p a s i duodantiems 
“politiškiems” katalikams ir 
protestonams, bet labiausia

. — Sovietų 
“Anadir” ir 
” nuo Mur-. 

visu šiaurės Ledų

Anglija Reikalauja, kad 
Francija Išstotu Prieš 
Italijos Rengiamą Karą

Anglija Žada net Kariškas Jėgas Naudot prieš Italiją, Jei 
Tautų Lyga Nutars Bendrai Veikti prieš Mussolini

Daugelyj Vokietijos miestų 
fašistai skelbia, jog bus pava
rytas iš darbo kiekvienas val
džios tarnautojas, kuris išdrįs 
pirkti bent kokius daiktus žy
diškoj krautuvėj. Tai nėra 
naujiena. Bet atsiranda miestų, 
kuriuos naziai priverčia biznie
rius išdėti savo krautuvių lan- 
guosna iškabas, skelbiančias, 
kad čia nebus žydams parduo
dami joki daiktai. Išrodytų, kad 
nazių režimas eina prie pasku
tinio padūkimo laipsnio.

žė

FARMERIŲ RIAUŠES
KANSAS CITY. Mo. — 

500 farmerių minia apdaužė 
Jungtinių Valstijų marša
lą ir tris valdininkus, atva- 
vusius išparduot viena far- .
mą Plattsburge už skolas,' fašizmu atsiduoda ir dr. 
ir apgynė farmerį nuo iš- {Maniu deklamacijos pries 
pardavimo. Dabar 11 tų žvdus- Jis YPač kursto prieš 
farmerių suimta ir teisman Magdą Lupescu, kaipo zy- 
patraukta; jieško dar 4 tos kuri, pasak Jo, dabar 
kovos vadų. valdo patį karalių.

i, pasak Jo, dabar 
valdo patį karalių.

n-i • . • n • • i • GRAIKU DARB. STREI- Pikietai Besigindami i kas prieš karalių

SužeidėlO Policistu
MINNEAPOLIS, Minn.— zoj paskelbė streiką prieš 

Policija su šarvuotais auto- bandymus sugrąžint kara- 
mobiliais, a š a r o j a m omis Hu. Susikirtus su policija, 
bombomis ir buožėmis už- užmušta du policininkai ir 
puolė 5,000 darbininkų, pi- vienas darbininkas, 
kietavusių Flour City Iron ............. ■ —

ŽINIOS B LIETUVOS
kins žydiškas bolševizmas, 
kuris skleidžiasi visame pa
saulyje.” Jis šaukė > visus 
drūčiai fašistiniai laikytis 
prieš, Maskvą, kuri, girdi, 
“išnaujo skelbia naikinimą.” 
Čia Hitleris kreipė domę į 
Komunistų Internacionalo 
paskutinio kongreso nutari
mus, kurie yra ypač pritai
kyti masinei kovai prieš fa-' muo su Aškinasyte vėliavą kė- 
šizmo pavojų.

Hitleris gyrėsi, kad ne
žiūrint žydų boikoto užsie
niuose Vokietijos prekybai, 
esą, neblogai sekasi. Bet 
dar pirmą sykį jis pripaži
no, jog pernai buvo blogas 
derlius Vokietijoj. Iki šiol 
jis ir kiti nazių vadai tą 
faktą užginčydavo.

GENEVA. — Anglijos'klausia, kokį užtikrinimą 
užsienių reikalų ministeris jai duos Anglija prieš Vo- 
S. Hoare smarkioj savo kai- kietiją, jeigu Francija pa- 
boj Tautų Lygos Taryboj laikys Anglijos pusę prieš 

1 šaukė Lygai priklausančias i Italiją. Bet Anglijos politi- 
šalis suvienytomis jėgomis kai nežadą Franci jai jokio 
užkirsti kelią Italijos karui 
prieš Ethiopiją. Jis pareiš-< . ...- — - - —

Pataisos Namai Jaunuolei uz kaJ Anglija fUO tikslu 
Raudoną Vėliavą panaudos savo galybę, jei-

panašaus užtikrinimo.
SOVIETAI IR ANGLIJA

MASKVA. — Sovietų Ko
KAUNAS. Kariuomenės tei- gu Tautų Lyga nutars ben- Partijos

smas sprendė Vilijampolės gy- drai veikti. Italijos pasimo-Į 
ventojos mnin Pbainc Gwin nio vxnlzn vf nf inm* iTnrli_

Aškinasyiės bylą, ] 
patraukta kaltinamąja už iškė- ties.
limą raudonos vėliavos su ko- ba nenubalsuos daryt tokį Ethiopiją. Tačiaus, 
munistini.ūs šūkiais. Vienas as-' rint. kokiais f“

____  i “Pravda” rašo, kad Anglija, 
16-kos metų Chajos jimą jis pakartotinai vadi- suprantama, turi savo iš- 

kuri buvo no “užpuolimu be priežas- skaitliavimus, besistengda- 
O jeigu Lygos Tary- '^a neleist Italijai pagrobt 

m , nežiū-
, bendrą žygį prieš Italiją, .. kokiais sumetimais 
tai Anglijos ministeris Ho-:An£lija priešinasi gręsiąn* ( 
,are leido suprast, kad An-|ciam karui iš Italijos, šiuo ; 

nonUnpme ^lija gal pasitrauks iš pa- tarpu Anglijos nūsistaty- 
p U. . ’čioS Lvcos mas vis tiek stiprina jėgas,

. . . t kovojančias uz taikos palaw.
Sykiu Hoare atsiminė Ita- kvma ir Tuntu T vp-ou au- 

knTeiimi^1 bŪna arŠeSn‘ UŽ'Iik.s “reikalus;” sutiko kadįtorjteta. 0 kas liečia Šovie- 
J ą' reikėtų Italijai duoti plačių |tu Sąjungos, tai jinai “rems

koncesijų, tai yra leidimų • kiekviena sumanymą, kurio 
| įsnaudot Ethiopijos gamtos tjkslas b'us paša]int kapo 
| turtus, ir palengvint Itah-'

lęs nuo teismo pasislėpė. Ka-. 
riuomenės teismas nutarė Aš-1 
kinasytę išsiųsti į i 
čių nusikaltėlių pataisos įstai
gą. O tpkios “pataisos” na- kovojančias už taikos palai

?-

Kompanijos fabriką. Masi- T 0 UI? v •! n I 11 Hff -■ WT
nis pikietas buvo sudarytas Drg. J. d. fceiKOS ^300^ MsrSHltaS N.

Teberenka Aukas Vaitkaus
Skridimui

Lakūno F. Vai- , jai gaut medžiagų iš kitų 
komitetas , šalių valdomų kolonijų.

ms
ypač prieš iš kitur įgaben-1 «« « 1 • n i ...

tupikiet[ni'nkai narsiai gy-' MaryMe ir Pennsylvaiiijoje 
nesi ir sužeidė 10 policinin
kų. Kova tęsėsi dvi valan-

F. Grigaitis rašo prof, 
maičiui (Kaune) :

Nežiūrint, kad skridimo 
atidėliojimas daro mums be 
galo daug nesmagumų, *aš
esu daugiau susirūpinęs tuo, das iki po vidurnakčio. Po- 
kad lakūnas, netekęs kantry- į Įicininkai buvo nutvėrę dau- 
bės, gali pakilti ir lėkti “ant geų pikietininkų areštuot; 
žūt^ būt,” nepaisydamas ra- darbininkai juos išplė

šę iš policijos nagų. Polici
jai, galų gale, pavyko nusi- 
vest tik du pikietininkų.

portų apie orą.
Pasirodo, kad rūpestis buvo 

be reikalo. Iki šiol Vaitkus tu
rėjo užtenkamai kantrybės ne
lėkti.

Draugas J. S. Mažeika, Spalių 22 d., Wilkes-Bar
tik parvykęs iš Lietuvos, re, Pa.
kuris dalyvavo Kauno kong- s u 23 ,d Nanticok Pa.

Spalių 24 d., Plymouth, Pa.
• Spalių 25 d., Pittston, Pa.
i Spalių 26 d., Scranton, Pa.
Spalių 27 d., Forest City,Pa.

rė, Pa.

Nušautas Meksikos Sei
mo Atstovas, 3 Sužeisti

MEXICO, D. F.—Kuomet kolonijose?

prisiunčia kablegramą iš Kau- atstovų didžiuma laikė savo

Man rodosi, kad išėjimui iš 
tos keblios padėties, kurioj da
bar randasi ALTASS ir “Nau
jienos,” patogiausias kelias bus 
sekantis: tegul prof, žemaitis Meksikos seimo (kongreso) 

•• V • 111 • V T T — • — . . . — . —

rese :
su Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių reikalais, dabar. 
važinėja su prakalbomis. i

Spalių 7 dieną jis grįš į gpa]įų 28-29 dd., Bingham-
Brooklyną is Maine valsti-1 įon n Y

KAUNAS, 
tkaus pasitikimo 
praneša apie vis dar ateinan- i 
čias auka 
dovanoti; 
aukojo: ' 
riagesių komanda 15 lt., Klai
pėdos paši 
15 et., K 
lt. 50 et 
komendahtūra 8 lt. 70 et.

Bet “N 
belaukia ' 
kui skrist

s jam pasitikti ir ap- Į ŠAUKIASI FRANCUOS 
pavyzdžiui, dabar

Leckavos šaulių ug- GENEVA. — Anglijos 
diplomatai deda visas pas-

tobuhalt.skyr.-61 lt ten,?as’.kad Francija pasi- 
laipėdos teismas 38 
, Ukmergės apskr.

aujienos” vis dar te- 
‘gero oro” leist Vaiv- 
i.

jos. Spalių 7-8 dienomis 
bus galima surengti prakal
bos Brooklyno apielinkėje— 
Maspeth arba. Great Neck

• Iš čia jis važiuos į ALDL-

Spalių 30-31 dd., Rochester,

Draugės ir draugai! Pa
matę šį apgarsinimą, tuo- 
jaus pasirūpinkite paimti 
svetaines, pasidaryti plaka
tus ir gerai juos platinti.

Darbininkai Nutraukė Sutartis, 
nes Negauna Atlyginimo

KAUNAS.—Masaičio liejyk
los, žal. Kalne, darbininkai nu
traukė si tartis ir atnešė kny
geles darbo inspekcijai, nes 
darbdavys jau kuris laikas ne
išmokąs atlyginimo.

žadėtų išvien su Anglija 
veikti, idant suturėt Italiją 
nuo karo prieš Ethiopiją. 
Bet Franci j a yra nesenai 
padarius artimiausio drau
giškumo sutartį su Italija 
ir. tos sutarties ji nenori su- 
ardyt.

Pranešama, jog Franci j a

pavojų ir išlaikvt visuotiną 
taiką (be išimčių).”
E T HI O PIJOS ATSTOVO 

ATSIŠAUKIMAS
GENEVA. — Ethiopijos 

atstovas Tecla Hawariate 
Tautų Lygos taryboj atsi
šaukė, kad Lyga pasiųstų 
savo įgaliotinius i Ethiopi
ją ištirti, ar ta šalis ištiesų 
vra tokia “barbariška, lau
kinė, nuožmi,” kaip kad 
Mussolini ja maliavoja su 
nagelba padirbtų fotografi
jų ir kitų panašių “doku
mentų.”

Graikijos Prezidentas Politikierių Kovoj St.
Užleis Karaliui Vietą Louise Pašauti Keturi

no, kad oras yra ir bus prastas, posėdį, priešingos atstovų D 6, 9 ir 12 apskričių teri-1 ULlo kk kak Jvtvo XX1VX, 
todėl Vaitkus šiemet neturi lėk- daugiausia, Penn- kad kuo daugiausiai darbi-
ti.

Tie laiškai, kuriuos siuntė-
grupės pasamdyti gengste-; tori j as, 
riai nuo galerijų ėmė šau-j sylvanijoj. Kadangi ten yra ninku patraukus į d. Mąžei-

ATHENAI. — Graikijos 
prezidentas Zaimis žada pa-

jai siuntė “orlaiviu į Kauną,” atstovą M. M. Bala-;keli apskričiai,^tai, centrui kos prakalbas. Taip pat 
nepasens, pasilikę ir :________ n •.
metams. Juo senesni, tuo bus sužeidė. ’ Ta grupė keršijo 
įdomesni. Na, o pinigai juk už 
jų pervežimą jau paimti.

Čechoslovakijoj iki šiol tapo 
surinkta virš 100,000 piliečių 
parašų po peticijomis, reika
laujančiomis Hitlerio valdžią | 
paliuosuoti Thaelmanną ir kitus : 
Vokietijos anti-fašistinius poli
tinius kalinius.

Jungtinėse Valstijose šiuo 
tarpu varoma agitacija ir ren
kama parašai už paliuosavimą 
nuo bausmės d. Angelo Hern
don, jauno kovotojo. Jam gręsia 
20 metų kalėjimas Georgia vai- kaįp0 knygas lėšavo* $800,- 
!t.?ož:ti^..tfdel;..kal.jis veik3 000 iš šalies iždo. Tų kalbų, 

daugiausia nonsensų, yra 
15,204 puslapiai. Kiekvienas 

j puslapis atsieina po $53 iki

nepasens, pasilikę ir sekantiems dezą nušovė ii tris kitus i tenka paskirti dienas.

už tai, kad didžiuma atme
tė jų reikalavimą duoti 
5,000 pesų bonų-dovanų 
siems seimo nariams iš 
lies iždo.

Kalbos Kongrese Lėšavo 
$800,000 per Metus

Drg. Mažeika Bus 6-to 
Apskričio Ribose:

PO
vi- Spalių 9 d., Camden, N.J.
ša- Spalių 10 d., Chester, Pa.

įgaukite mūsų naujausios li
teratūros platinipiui tarpe 
darbininkų. Atminkite, kad 
tai bus vajus “Laisvės” ir 
“Vilnies,” todėl parsitrauki
te ir šių dienraščių pasklei-

TU J ■ • |T £ •• pi CZlUvIlLclS Zudlllllb AčlClcl P<A“

Bedarbllį Koniefencija sitraukt iš savo vietos, kaip III L*J.-j. n! J* •; tik • ministeris pirmininkasWashington I irmadienj • Tsaldaris paskelbs visuoti- 
—------- |nus piliečių balsavimus, ar
INGTON.—Atvyk- j sugrąžint karaliaus • valdžią

tik ' ministeris pirmininkas

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanų ir senatorių kal
bas paskutinėj kongreso se
sijoj išspausdint ir apdaryt

naudai darbo žmonių, organi
zuodamas baltus ir juodus dar
bininkus kovai už savo buitį.

Rosario,. Argentina.Rosario,. Argentina. —($54. tai yra, keliasdešimt 
Visas miesto gatves pasku-l sykių brangiau, negu kad 

-------------------------padaro puslapį 
ALDLD knygos. •

tiniu laiku tirštai apgula, Laisve 
sąrančiai (skėriai).

i Spalių 11 d., Baltimore, Md. - tarpe prakalbų daly- 
č—1 T * 1 1 T Į TT~, vių, ir stengkitės gauti nau-
Spahų 14 d., Easton, Pa. skaitytojų, taipgi ir nau- 
Spahų 15 d., Reading, Pa. ju narju į mūsų or^anizaci- 
ALDLD 9 Apskričio Ribose

Drg. Mažeika nuo 16 iki 
21 dienos spalių turės pra
kalbas Minersville-Shenan
doah apielinkėje. Dienas 
paskirstyti paliekama pa
čiam apskričiui.
ALDLD 12 Apskr. Ribose
Drg. Mažeika per 12 ap-___ ___ , ..— —r-------

skritį važiuos į Rochester ir'Anglijos šauksmų prieš 
į Clevelandą. Jo prakalbų liją ir .nežiūrint Tautų <Ly- 
maršrutas įvyks sekamose 1 gos tarimų, turės įvykt Ita- 
vietose: I lijos karas prieš Ethiopiją.

Spalių 14 d., Easton, Pa. jų skaitytojų, taipgi ir nau
jų narių į mūsų organizaci
ją. Visas prakalbų lėšas 
padengia pačios kuopbs.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

ITALIJOS FAŠISTAI 
SMARKAUJA

Roma. — Fašistų laikraš
čiai rašo, kad nepaisant

I lijos karas prieš Ethiopiją.

WAS
sta unijų'ir bedarbių orga-!ar ne. Bet karo ministeris 
nizacijų delegatai iš New^gen. Kondylis jau paskelbė, 
Yorko, Philadelphijos f
Clevelando į konferenciją, į Graikijos Jurgis Antrasis 
'kuri prasidės ateinantį pir-!sugrįš ir užims sostą. To- 
madienį.

Sekmadienį delegatai

Philadelphijos ir'jog 11 metų atgal išvytas iš * • <a • • v • Ai •

SeKinądienį d e I e g a t a i Klausimu oi 
įteiks Roosevelto valdžiai ceremonija, 
reikalavimą mokėti unijines 
algas visiem bedarbiam pa- 
šalpiniuose darbuose ir pa
gerinti pašalpas neturin
tiems d rbo.

Kareiviai priešAnglijos 
Indijos Sukilėlius

I del visuotini balsavimai tuo 
klausimu būsianti tik tuščia

ST. LOUIS, Mo.—Rugsė
jo 11 d., City Hali rekorde- 

• rio J. P. English raštinėje 
kilo revolverių kova tarp 
remiančių majorą Dickma-Į 
ną politikierių ir jo prieši
ninkų. Sužeisti tapo miesto 
marketų viršininkas Stubbs, • 
Dickmano šalininkas, vals
tijos seimo atstovas L. J. 
Fontana ir du policininkai. 
Politikieriai šaudė vydamie
si viens kitą City Hali kori
doriais; kai kurie su revol
veriais išbėgo net į gatvę. 
Po kulką gavo ir minimi po
licininkai, kurie bandė juos 
sulaikyt.SAN FRANCISCO, Cal.

Tarptautinės L a i v akrovių
■ Unijos lokalas vienbalsiai 
I nominavo į'* savo preziden-
|tus Harry Bridges, kovingą par|j0 j Ųpe|j <
laivakrovių vadą. 1

WPA Streikieriai Numetė
fe. *5

Athenai. — Graikijos val-DON. — Anglija 
baudžiamuosius ka- džia protestuoja Italijai, 
irius numalšint su- kad 3 Italijos karo laivai

siunčia
reivių bi
kilėlius Indijos mahometo- be leidimo apsistojo Graiki- 
nus Peshwar apskrityj. Ijos prieplaukose.

ALLENTOWN, Pa.—Su
streikavo WPA valdiško pa- • 
šalpinio darbo 450 darbinin
kų ir sumetė įrankius į upe- ? 
lį, protestuodami Roosevel- 
tui prieš peržemas algas.
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nisterijos buvusį caro šnipą Aleksą (že
mos ūkio ministerį) ir Rusteiką, vidaus 
reikalų ministerį.

Aišku, su tuo buvo galima nemažai 
valstiečių apgauti. Smetona sakė jiems: 
jūsų nelaimių vyriausiu kaltininku yra 
žemės ūkio ministeris, Aleksa. Na, aš jį 
pavariau iš vietos. Dabar bus Putvins
kis, geresnis; jis greit užbaigs jūsų var
gus, pataisys sunkų gyvenimą, etc.

Bet jeigu su ,tomis permainomis lai
kinai valstiečiai buvo galima numalšin
ti, tai jos netarnaus Smetonai ateityje. 
Valstiečiai greit pamatys, kad jie buvo 
apgauti, na, ir jie pradės kovoti ir kovos 
prieš fašizmą smarkiau, negu iki šiol.

LIETUVIŲ DARBININKIŠKO JAUNIMO 
LAVINIMO KLAUSIMAI

Norwood, Mass.
Paskutinis Piknikas

ŠYPSENOS

--------------- j Norwoodo ir Readville Lie-
Šiais laikais, kuomet ne-|nimo kuopose. Bet tokių tuvių Darbininkų Susivienijimo 

darbas siaučia po visą ka-! mokyklų įteigimas labai kuopos duos puikiausią pik-
pitalistinį pasaulį, sunkiai. brangiai atsiėjo. Ir kasmet niką šiame sezone. Jis įvyks 

1- /1^ klasei biednė-' sekmadienį, 15 d. rugsėjo,
išlaikyt tokias' 1935. Puikioj vietoj, prie gra

žaus ežero, didelė svetainė šo
kiams.

Pikniko programa bus tokia, 
didesnėse ' kuri°j Salgs dalyvauti kas tik

Tariasi Dėtis prie Komunistą 
Internacionalo

r
Catalunos (Ispanijoj) Socialistų Sąjun

gos (Union Socialistą de Cataluna) Cen- 
tralinė Taryba nutarė daryti žingsnius 
įstojimui į Komunistų Internacionalą. 
Ši organizacija iki šiol nepriklausė jo
kiam Internacionalui. Galutinas žodis 
palikta tarti organizacijos kongresui, 
kuris, veikiausiai, pasiūlymą priims.

Tai didelės reikšmės dalykas. Ispani
jos Komunistų Partija nėra stipri na
riais, nors įtakos masėse turi nemažai. 
Daug darbininkų sekė socialistinį judė
jimą bei anarchistuojantį sindikalizmą. 
Todėl Catalunos Socialistų Sąjungos su
siliejimas su komunistais gerokai sustip
rintų visą Ispanijos komunistinį judėji
mą. Tas podraug sudarytų didesnį pa
grindą suformavimui liaudies fronto ko
vai su fašizmu.

Tik Du Smetonos Ministerial
Pakeisti

Kablegramos, skelbusios apie Lietu
vos ministerijos atsistatydinimą ir nau
jos suformavimą, nepadavė smulkmenų. 
Smetonos žinių agentūra dabar padavė 
biskelį daugiau žinių. Viena jų skelbia:

“Kaunas, 6 rugsėjo, šiandien Preziden
tas, Kabinetui atsistatydinus, pavedė naują
jį sudaryti Tūbeliui. Naujai sudaryto Ka
bineto sudėtis.liko ta pati, išskyrus Vidaus 
Reikalų ir žemės Ūkio Ministerius, kuriuos 
pakeičia Generolas Čaplikas ir Stasys Put
vinskis. Naują Kabinetą Prezidentas jau 
patvirtino. Tūbelis “Eltai” padarytame pa
reiškime pabrėžė, kad vidaus ir užsienių po
litikoje Kabinetas laikysis tos pačios link
mės.

Girdi, nauja valdžia galutinai sutvar
kysianti šalies įstatymus... Kitais žo
džiais, bus dedama pastangų labiau var
žyti darbo žmonių judėjimą, griežčiau 
persekioti anti-fašistinius žmones. To
liau smetoniška žinių agentūra skelbia:

Paliesdamas ūkininkų reikalus, Tūbelis 
pabrėžė, kad ūkininkų vardu rašyti lapeliai 
ne ūkininkų įkvėpti. Tačiau pačių ūkinin
kų pageidavimuose yra nemaža sveikų min
čių, kurias galimai reikia vykdyti.
Koki lapeliai? Nepasakoma. O Tū

belis, be abejo, kalba apie lapelius, išleis
tus streikuojančių Lietuvos valstiečių, 
kurių vieną kopiją mes andai gavę iš
spausdinome “Laisvėje?’ Aišku, kad tie 
lapeliai yra valstiečių, kad'juose reiškia
ma valstiečių reikalavimai.

Labai miglotai, neaiškiai p. Žadeikis, 
su viršpaminėtu smetonišku, iš Kauno 
atėjusiu pranešimu, siuntinėja spaudai ir 
savo komentarus, kuriuos, matomai ne
sąmoningai, įterpta sekamas:
* Lietuvos Vyriausybė, nors ir matydama 

tūlų elementų kurstymo darbą, su visu rim
tumu atsiliepia į ūkininkijos pageidavimus. 
Vyriausybė persiorganizavo, kad su nauja 
energija kovoti žemės ūkio negaliavimus,
Iš to seka, kad kabineto perorganiza

vimas padarytas tuo sumetimu, idant už
bėgus kelią valstiečių sukilimui. Sme
tonos plepalai, būk valstiečių streiką iš
šaukę “svetimos valstybės” žmonės, ar
ba komunistai, pasirodo, nepatenkino ky
lančių valstiečių. Nepatenkino jų Ir šio
kis tokis pakėlimas kainų ant javų. Tuo
met Smetona grobėsi už reorganizavimo 
ministerių kabineto. Išvijo laukan iš mi-

Senatoriui Langui Pasitraukus iš 
Gyvenimo Scenos

Daug įvairių nuomonių pasklydo po 
to, kuomet senatorius Long tapo nušau
tas. Yra žmonių, manančių, būk sena
torius Long buvo “liaudies draugas/’ gė-. 
ro velijąs darbo žmonių masėms. Žino
ma, tai kalba buržuaziniai-fašistinės pro
pagandos sugadyti žmones. Daugelis fa
šizmo priešų faktinai džiaugiasi, kad 

i Louisianos valstijos diktatorius nuvary- 
! tas nuo gyvenimo scenos į užmirštį. 

“Nuosaikioji” buržuazinė spauda dejuo- 
j ja: girdi, geriau būtų, kad Longą būtų 

nugalėję rinkėjų balsai, o ne kulipka 
(ballots not bullets). Bet jie pamiršta, 
jog Louisianos valstijoj nėra priemonių 
balsuotojams tokius diktatorius nugalėti, 
lyginai taip, kaip Vokietijoj darbo žmo
nės nebegali nugalėti balsavimais Hitle
rio, arba Lietuvoj — Smetonos.

Liberališkas New Yorko “Post” teisin
gai pareiškia, jog bus daug žmonių, ku- 

| rie gailėsis Longo, o daugelis—džiaugsis 
jo žuvimu. (Mes pasakėme savo nuomo
nę Longo pašovimp klausime trečiadienio 
laidoj).

Republikonų organas “New York He
rald-Tribune” pareiškia,, kad Long buvo 
žmogumi, galėjusiu prilygti prie Hitlerio 
ir Mussolinio, tiktai kulipka jį sulaikiu
si. N. Y. “Times” analizuoja tuos dar
bus, kuriuos atliko Long Louisiana val
stijoj. “Savo valstijoj, jis (Long) paro
dė,” rašo laikraštis, “kaip galima sunai
kinti savivaldą (self-government), tuo 
pačiu sykiu palaikyti jos išvaizdą ir for
mą...” Jis leido žmonėms balsuoti, bet 
balsuoti tiktai taip, kaip Long troško. 
Valstijoj pasilaikė gubernatorius, bet jis 
buvo Longo rankose, kaip šachmatuose 
pėstininkas. “Jei fašizmas kada nors 
Jungtinėse Valstijose ateis,” rašo N. Y. 
“Times,” “tai jis ateis daug-maž pana
šiu keliu...” Girdi, panašaus žygiavi- 

| mo, kokį Mussolinis padarė ant Romos, 
amerikietis fašistas nebedarys, bet už
teks jam pavartoti tokių demagogiją, ko
kią vartojo Long, kad pasiekus savo tik
slą.

Ne vieta čia eiti į ginčus su plutokratų 
organu apie tai, kaip ir kokiu būdu čia 
įsisteigs fašizmas (jei darbo žmonės jį 
įleis), bet svarbu pabrėžti tai, kad Long 
buvo didelis ir gabus demagogas, žmo- 

; nių mulkintojas ir jis buvo potencialis 
Jungtinių Valstijų Mussolinis arba Hit
leris.

Longo dideliu priešininku buvo “re- 
guliariškų” demokratų šulas, New Or
leans miesto majoras, Walmsley. Su juo 

; Long turėjo daug kovų, bet jį senatorius 
nugalėjo. Nuo Walmsley pradėjo bėgi
nėti jo ištikimi bičiuliai, kaip iš skęstan
čio laivo žiurkės..

Be abejo, dabar Walmsley bandys at
gaivinti savo i grupę ir energingiau su
stiprinti Roosevelto šalininkų frontą. Bet 
klausimo tas neišriš, kiek tai liečia dar
bo žmonių likimą.

Vienatinė viltis jiems tėra — Darbo 
Partija. Jų uždaviniu tu č-tuo jau dabar 
organizuoti Darbo Partiją, į ją traukiant 
komunistus, socialistus, unijistus ir vi
sus kitus darbo žmones, nesutinkančius 
su demokratų ir republikonų partijų po
litika.

Tą siūlo USA Komunistų Partija. Prie 
to reikia eiti, žinoma, ne tiktai Louisia
na, bet ir visose kitose valstijose.

slėgdamas darbininkus, or- darbininkų 
j ant, sunku 
mokyklas.

Todėl Jaun. Kom. planuo
ja įsteigt visą eilę vakarinių j 
mokyklų mūsų t_______ _ J ..
kolonijose: New Yorke, N.i’š pu.bllkos ukvat5?’lr uz pas1’

Ali WM10 A-niia dnvonOC TA- 

Jersey, Conn., Mass., ir kt. 
ToS/mokyklos bus laikomos 
1-2-3 ar d: 
savaitę, su' 
linkybėmis.

Planai dhi* 
apdirbti. K 
sutvarkyti, 
mūsų spaudoj. Suaugusių 
draugų pareiga padėt jau
nimui suorganizuot ir pa
laikyt tas mokyklas.

Vytautas Zablackas.

ganizavimas ir švietimas 
darbininkiško jaunimo sto
vi kaipo vienas iš svarbiau
sių klausimų prieš lietuvius 
darbininkus. Kodėl? Todėl, 
kad nedarbas daugiaus atsi
liepia į jaunimą. Aiškus da
lykas, kad ekonominio kri- 
zio metu bedarbių šeimyna 
neišgali nusipirkti pakanka
mai maisto, o kasdien pra
gyvenimo lyg mala kyla. To- 

. del reikia organizuot ir 
šviest lietuvių darbininkų

• jaunuomenę, idant ji imtų 
aktyvesnį dalyvumą darbi
ninkų klasės kovose už ge
resnį būvį.

Dar daugiau. Visur mes 
girdime ir skaitome laikraš-
čiuose apie naujo pasaulinio 
karo pavojų. Argi jūs, drau
gai, bent kada rimtai pa
mąstė t apie tą rolę, kurią 
jaunimas lošia karo metu?

Man vienas draugas ve 
ką pasakė: “Bus karas? 
Nemanau. O jeigu ir būtų 
karas Europoj, Amerika jin 
neįsiveltų, nes didžiuma 
žmonių pergyveno pereito 
karo baisenybes ir būtų 
priešingi kariaut.” Aš ma
nau, kad daugelis žmonių 
taip mano, bet jie klysta.

Pirmiausiai reikia su- 
tprast, kad, jeigu karas iš
diltų Europoje, Jungt. Val
stijos būtų neišvengiamai 
įtrauktos, nes stambiųjų fi- 
nansierių paskolos ir in-

A. L D. L. D. Žinios
ALDLD 12 Apskričio Reikalais

Binghamton, N. Y. — 28 d. 
^liepos čia, Binghamtone, įvyko 

DLD 12 Apskr. pusmetinė 
konferencija. čia apie buvu

sios konferencijos eigą nekal
bėsiu, bet tik pajieškau minė
tos konferencijos sekretores, 
drg. A. Pietariutės, kur ji din
go su buvusios konferencijos 
protokolu ir rezoliucijom, kad 

| iki šiandien dar neprireiigė 
i spaudai, nors jau šešios savai

tės praėjo.
ALDLD 20 kp. laikytame 

savo susirinkime 5 d. rugsėjo 
vienbalsiai nutarė pąjieškoti 
ALDLD 12 Apskr. sekr. su 
protokolu ir rezoliucijomis. 
Atsiliepk, draugute, ir siųsk 
spaudon minėtos konferencijos 
protokolą ir rezoliucijas, lai

žymėjimus gaus dovanas. To
dėl nepamirškite: Grape Ar- 

. .’ bor Pavilion, 111 Bullard St.,
LUgiau vakarų į Walpole, Mass. Pradžia 
yg kolonijų ap- i io-tą valandą iš ryto ir iki ve

dai nakties. Iš Readville bu- 
ne galutinai sąi iseis. 12 valandą dieną. Is 

aip greit jie bus ! Norwood0 veš nuo Krasauskų 
bus paskelbti I (kra«tuv63- -Todėl tie, kūne ne-

Ką Reiškia Alimonija?/
—Ką reiškia alimonija?
—Alimonija reiškia be

veik tą patį, ką jaunave
džiams medaus mėnėsis. 
Tiktai alimonija toje pras
mėj liečia ne du, bet vieną 
iš- persiskyrusios poros as
menį. _ :,

IS LIETUVOS

žuvo 2 Policijos Viršininkai 
(Specialė korespondencija 

iš AuKŠtadvario) 
Rugpjūči 

gėrė - i 
policijos (1 
vados virši: 
čius. Jis 
džiot. Am 
nušovė laukinę antį, tolokai 
nuo krašto. Įsėdo laivelin ir 
nusiirė pasiimt antukę pie
tum. Besie

! ne
turite savo automobilių, atei
kite į aUgščiau pažymėtas vie
tas, tai galėsit nuvažiuoti. Bū
kit visi iš toli ar arti.

Choristė.

Waterbury, Conn.

o mėnesyj pri
buvęs Aukštadvario

zn Takų aps.) nuo- 
linkas Vingevi- 
buvo išėjęs me- 
/ Balnikų ežero |

(damas savo lai-

Waterburieciams Pranešimas

15 d. rugsėjo, šį sekmadie
nį įvyksta svarbios prakalbos. 
Ką tik sugrįžęs delegatas J. 
Mažeika iš “Pasaulinio Kon
greso”, Kaune, duos platų ra
portą apie kongresą ir abetnai 
papasakos apie Lietuvos bied- 
nuomenės gyvenimą. Tokiu 
būdu šios prakalbos bus labai 
įdomios ir turite watOrburie- 
čiai įsitėmyti jas ir nepra
leisti. ;

Prakalbos įvyks * Lietuvių 
svetainėje, 103 Green St., 8 v. 
v. O įžanga veltui.

M. V.

Paširinkimas.
♦ • i

—Kas tave privertė liktis 
senberniu?

—Pasirinkimas. ’ •
—Kaip tai pasirinkimas?
—Mat, tos merginos, ku

rios norėjo apsivesti, pasi
rinko ne mane, o vis kitus 
vaikinus.

Ji—Be Tikrosios Meiles
Pati: —š i r d u k, širduk, 

man šalta. Paimk nuo len
tynos kaldrą.

Vyras:—O ką aš paisau, 
kad tau šalta.

Pati:—Širduk, tai tu ma- 
nęš nebemyli?

Vyras:—Jeigu pas tave 
nėra tikrosios meilės, tai 
kokiem paibeliam aš tave 
bemylėsiu..

Pati:—Ką tu tuomi non 
pasakyti, širduk?

Vyras:—Juk mokyti žmo
nės pasakę ir- į knygas už
rašė, kad,‘‘tikro j i meile nie
kuomet beatšąla.”

Surinko Es—Džei.
mikį, išpuc 
vandenin ir prigėrė. Jis mo
kėjo plaukt,
buvo gerokai įsigėręs, todėl 
neturėjo jėgų 
plaukt. Ji 
žmonėm 
mylėjo paįi 
Liko jauna

Kitą nuovados viršininką, 
Joną Tatiaaską, Surviliškiu 
miestelyj nežinomas asmuo 
nušovė revolveriu. Nors po
licija labai 
užmušėjo, bet, kol kas', 

būti kareiviu, tai didžiausia sį\ras^

vestmentai kitose šalyse
būtų pavojuje.

Sutinku, kad daugelis 
žmonių, prisiminę pereitą 
karą, nesutiktų kariaut. Bet 
kurie gi būna pirmutiniai 
pasiųsti karo frontai! ? Ži
noma, kad jaunimas. 1914 
metais daugelis iš mūsų, 
jaunuolių, ką tik buvom 
pradėję vaikščiot. Mes vi
sai nieko nesupratom, ką 
reiškia karas. Per metų me
tus mokyklose mums bruko 
į galvas patriotizmo nuo-i 
dus. Perstatė mums, kad,
Kzvtvjl imi V-L > J-ll, ________________________

garbė. Dūmė mūsų akis vi-1 
šokiomis patriotiškomis fra-1 
zėmis. Mokino, kad Ameri
ka gerų progų šalis; tik rei
kia turėt noro ir pasiryži
mo, tai čia gali tapt milio- 
nierium.

Akyvaizdoje viršminėtų 
faktų, jeigu mes neorgani
zuosime jaunimą, jeigu mes 
nesupažindinsime jį su dar
bininkų klasės 
tad, prasidėjus karui, milio- 
nai jaunų darbininkų stos į. 
armiją ne su tūb tikslu, kad! 
išmokus vartot ginklą at- 
$ųkt; jį prieš išnaudotojus, 
bet lieš savo kraują ginant 
jų, išnaudotojų, interesus.

Per ' kelis pastaruosius 
metus Nacionalis Lietuvių

lė stačia galva

bet, sakoma,

apsivilkęs 
s buvo neblogas 
viršininkas, tik 
ert valstybinės, 
pati.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

asmuo
_________rs po- 
stropiai įieško 

', ne- 
. Šis viršininkas 

buvo žiaurus ir daugeliui į- 
I sipykęs. Matyt, 
kas nors jį
Sudegė Kh

Tik suve
gius kluonąn,* nakties laiku 
užsidegė 
(Būdų vier 
dvario vata 
Tai didžiau 

reikalai turtingam ' Im 1/11 IX nv

iš keršto 
nudėjo.
jonas su Javais
žus šieną ir ru-

Levo Šolomsko 
ikiemyj, Aukšta- 
čiaus) kluonas, 
šia nelaimė ne- 
ūkininkui šiuo 
nei duonos neilaiku. Nėra, 

pašaro.
Pora metiį atgal šito pa-

Jaunimo Komitetas darba-| neturi, ^esąs tykus^ žmogus
V VJKJA VA JtA VIAA**** VIA v v/v ' -i • • • v

sarines mokyklas. Keliose padegs, kokiais įsroka-
vosi įsteigti jaunimui da

Įėjo pagadinti nosų plėveles ir 
jose uostomojo nervo galūnes.

Jufns prieš pirmąją operaci
ją ir dalinai prieš antrąją bu
vo nosyse įsisenėjusi peraugi
mo sloga (chronic hypertro
phic rhinitis). Pasidaro ji dėl 
netikusio maisto, kai permažai

ties ūkininko sudegė tik pa-. ant šono gulint, tai kaip ir slo- 
budavota puiki štuba, kurilgutis pradėdavo slinkti iš vir- 
dar nebuvb galutinai už- šaus. į apačią. Po antrai ope- 
baigta. Kai vieno, taip ir 
kito gaisro priežastį sunku
išaiškint. Jis jokių priešų' Pradžioj geriau, o dabar kai 

kada sunkiame ore tas “slo-

BE UOSLĖS

Drauge ir prieteliau! Skai
tydamas Jūsų patarimus “Lai
svėje”, dasiprotėjau, kad gal 
ir man suteiksite pagelbą.

Baigiu jau ketvirtą desėtką 
metų—ir per tą visą laiką ne
žinau, nepažįstu skirtumo tar- gauni vitamino A ir kitokių vi- 
pe kvapsnio ir smarvės—visai taminų. 
nesuuodžiu. Klausiau dakta
ro, tai jis, vietoj kokio atsaky- mų nosyse; su išimtomis kriau- 
mo, nusistebėjo tik iš manęs, klėmis, kremzlėmis, be abejo,

Laipsniškai mažėjant kvė- išsiėmė ir dalis jose nervų, tų 
pavimui nosimi, daviau pada- jautriųjų galūnių. Nors tokis 
ryt operaciją. Po operacijai; išpjaustinėjimas 
galėjau kvėpuot lengvai, bet1 kvėpavimą, tačiaus uoslei nuo 
tik iki keturių-penkių metų I to gal da ir blogiau pasidarė— 
laiko, o po to ir vėl turėjau 
duoti nosį valyti. Pirma to, 
ant nugaros atsigulęs, galėda
vau pusiąu gerai kvėpuoti, o

racijai jau 10 metų laiko, bet 
dar kvėpuoju vidutiniškai^

Paskui, nuo tų išpjaustinėji-

Nors tokis 
palengvino

dėl netekimo dalies nosinių 
plėvių ir jų nervų galūnių.

Kadangi, kaip • sakote, Jūs 
kartais suuodžiate, nors ir la
bai mažai, tai da yra kiek vil
ties. Bandykite, Drauge, per 
ilgą laiką, labai atsidėjęs žiū
rėti savo maisto: vartokite vis 
daugiausia žalięną, šviežias, 
žalias daržoves, vaisius, gre
ta paprastų pieniškų, kiauši
nių, žuvų, šviežioj mėsos (ke
penų ypač). Būkite dažniau 
saulėje. Imkite žuvų aliejaus, 
po šaukštą ir po daugiau po 
valgio, tai dėl to vitamino A, 
taip gi ir dėl vitamino D. Im
kite mielių, geriau, džiovintų: 
Brewers yeast tablets, po 5, 
G ir daugiau tablečių prieš val
gymą. Per ilgą laiką. Imkite 
iodo tinktūros, po lašą kas po
ra dienų. Manau, ir skydinės 
liaukos po truputį būtų gerai: 
Thyroid gland/ gr., 100 tab
lets, po vieną prieš valgį.

Nosim—^nieko ypatingo. Ne
bent, jei labai kada užbrinktų, 
tai įkvėpuokite Behafėdrine In
haler. Tai tik pasidarys liuo- 
siaū kvėpuoti.

vienok kas nors užkrečia ar £utis” pradeda atsigaivaloti. 
Kuomet abi nosų atvaros kvė
puoja geriausiai, tik tuomet 
lyg ir suuodžiu dideliai smir- 

Levas Šolomskas yra bro- dantį daiktą, bet visai mažai. 
Dėlko mano tas “slogutis” leis- 

* davosi žemyn nuo vienos nosy 
atvaros prie kitos ? Kokia bai- 

I sybė atėmė man gamtos skirtą 
Mockonių brangią dovaną—uoslę? Kaip

vimais.kolonijose buvo įsteigtos 
sėkmingos vasarinės moky
klėlės, J<ur per ištisas 2-3 iis D. M. Šolomsko, gyve- 
savaites lietuviškas _ jauni-: nančio Brooklyne.
mas mokinosi, sėmėsi kla
sinę apšvietą. Tos mokyklos 
atnešė mums daug naudos. 
Daugelis tų studentų dabar 
yra vadovaujanti draugai 
mūsų choruose ir LDS jau-

mato pasaulio darbininkai, 
kad ir ALDLD 12 Apsk* dar• -4 t. J , " •

biskį JdT$a. tai
•ALDLD 20 Kp. Sėkr., y

Oi Girniėnė.

žymios šermenys 
Rugp. 18 d

kaime (netoli Užuguosčio), aš ją galėčiau atgauti?
viena diena numirė senis 
Kralikauskas ir jo žmona.

ATSAKYMAS

Blogi popieriai. Jeigu Jums, 
rauge, uosle dingo iš pat ma-Tai buvo seni žmonės, apie Dr

80 metų amžiaus. Keista Į žens, tai gal taip įvyko iš pri- 
tas, kad numirė kai susita-1 gimties, del kokio pažeidimo
rę — 
retas

tą pačią dieną... Tai gimstant. Arba gal kada kū
dikystėje teko Jums persirgti 

M. šol. [kokia vaikų karštine, kuri ga-
nuotikis;
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So the importance of it cannot be

youth branches

front workingclass

the

STRIDES TOWARDS UNITY 
MADE AT SOCIALIST INTER

CONN. DIST. COMM. MEET 
WILL TAKE PLACE SEPT. 29

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

change its 
and control

Youth Section To Come 
Out One Day Earlier

Basis Built For Lith. 
Youth Club In Canada

YOUTH PLEDGE FIGHT AGAINST 
WAR AND FASCISM ON L Y. D.

ITALY IS ALL SET TO LAUNCH 
ROBBER DRIVE INTO ETHIOPIA

to decorate 
snappy and 

Thanks

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

N. J. Youth Prepare 
For Membership Meet

in the con

L.D.S. 3-rd District Adults 
Will Hold Conference

as the eye can see are 
of tropical disease and

Who Will Win The Game Ulis 
Sunday In Bridgeport?

Comrade Al, finding handy a good 
sized piece of cardboard in his can
dy shop, has used the blank side 
of it to good advantage—he has al
ready reproduced on it in black and 
white the LDS emblem of a worker* 
with wife and child and smoking 
chimneys in the background. This 
is to be placed on the wall in back 
of the executive table 
ference hall.

Al is also planning 
the walls with short, 
crisp LDS youth slogans 

(Continued on page two)

Thousands of Italian soldiers are leaving each week for Africa as II 
Duce rushes his plans to grab the Ethiopian empire. -Stretching as far 

these Italian boys, who will soon face the ravages 
long, hard'hours of work.

of the toiling masses in defense of Ethiopia against* the 
- .2 i”, the New York youth gathered
\ _ sto show their denunciation of

the fascist war plans.
The gathering was compos

ed largely of Italian and Ne
gro youth, which showed a 
growing unity in the working class 
class of New York in the struggle 
for the defense of Ethiop.ia’s inde
pendence.

The demonstration was opened by 
Lloyd Brown, young Negro worker 
and organizational secretary of the 
Young Communist League in New 
York district. Mike Goldenberg, cap
tain of the flying squadrons in the 
shipping clerks’ strike, in his speech, 
stated: “We need the solidarity and 
the help of all young and adult 
workers if we are to continue our 
strike to victory”.

The growing solidarity of the class 
conscious Italian workers of New 
York with the Ethiopian people was 
demonstrated in the fiery speech of 
Tito Nunzio, editor of the “L'Unita 
Operaia” who stated, “The Com
munist Party of Italy is alive and 
active and works heroically among 
the Italian troops and civilian popu
lation, under the most difficult il
legal conditions, for the military de
feat of Mussolini in Ethiopia. The 

(Continued on page three)

The Conn. L.D.S. District Commit
tee is calling* a statewide conference, 
on Sunday, Sept. 29, 11 A.M., at 775 
Bank St., Waterbury Conn. Calls 
are being sent to all choruses and 
youth branches, and a large dele
gation is expected from each city. 
This convention will launch the Oc
tober membership drive, plan for 
the annual gala L.D.S. affair ,and 
take up many other important top
ics. Also a member of the Na- 

. tional Lithuanian Youth Committee 
will be present, from New York.

I Everybody prepare for the confer- 
I once, make it the best one ever. 
! Put Conn, on the map!

Probably this is the question that is up
permost in the minds of many youth in the 
eastern states. And rightly so, for the game 
between New Britain and the Brooklyn Bui- 
LDerS at Bridgeport is one of the most im
portant of the season. The winners of this 
game might also cop the national champion
ship 
overemphasized.

Judging from the victories that they have 
enjoyed in-the Connecticut league, the New 
Britain team seems to have the edge on the BuiLD- 
ers, who had just lost a game to a team composed 
of members from two New Jersey 
The BuiLDerS saw how weak they 
were and promptly started out to 
remedy their faults. They hope to 
be in pretty good shape to meet

(Continued on page three)

Thousands of youth in this country and throughout the rest 
of the world observed the 21st anniversary of the International1 
Youth Day by having mass protest demonstrations against the 
impending war and the threat of fascism in the capitalist coun
tries where there is a bit of democracy left.

Using the fighting slogan, “Unity of the adults and the 
youth < 
attacks of Italian fascism”, 1 
8,000 strong in Union Square

— By Frank Witkus
—NEWARK
cret will be given awUy when it is 
told what our artist, comrade Albin 
Kairukštis, is doing to make the 
N. J. membership meeting in New
ark on Sept. 22, a success, but it is 
so hard to keep good things to ones- 
self.

Due to pronounced technical dif
ficulties on Fridays, the issuance 
of the Youth Section will take 
place one day earlier. Starting 
next week, the Youth Section will 
be issued on Thursday.

This change will also change 
the deadline for contributions. All 
correspondence must be in not 
later than Tuesday night. This 
means that correspondents will 
have to hustle in their contribu
tions in order that they may ap
pear in an early issue of the 
Youth Section.

League
In an ultimatum issued Wednes

day, Great Britain stated that if the 
League of Nations gives Italy free 
reign and permission to invade 
Ethiopia without imposing sanctions, 
she will withdraw from the League.

In a last effort a conciliaton, Pre- 
mer Laval of France planned to 
telephone Mussolini. It is believed 
that if Mussolini refuses, then 
France will have to pit forces with 
England, which- action would leave 
Italy without support in the League.

With a million men under arms, 
Mussolini made it clear that he 
would go on whether or not he had 
the good will of the League of Na
tions.

A conference of the LDS adults of the 3rd 
district will take place this Sunday, Sept. 15, 
at 180 New York Ave., Newark N. J. at 
11:00 a.m.

Those adult branches that have not yet 
elected delegates to this conference are urg
ed to do so by the district committee. Not 
only are the adult branches asked to send 
delegates, but also the youth.

Inorder that the LDS may grow, it is 
essential that the adults and the youth work 
together. Our adult comrades see the importance 
of cooperative effort and therefore have extended in
vitations to all youth branches located in this district.

Every youth branch should send at 
least one delegate. If it is al
ready past the meeting date of your 
branch, go on your own hook, but 
be there.

COPENHAGEN—Steps towards 
united 
youth were made at the Congress 
of the Socialist Youth International 
which recently cdnvened here. _The 
conclusion of this congress was. spe
cially marked by the efforts of So
cialist representatives from Belgium, 
Spain and France to secure unity of 
action on an* international scale.___

The conflict between the support
ers and opponents of united front 
action became so sharp that it al
most led to the withdrawal of 
Belgian Socialist Youth from 

(Continued on page 4)

— By John Morkis —
TORONTO, Ont.—A few weeks 

ago a group of young Lithuanians 
got together to discuss the possi
bilities of organizing a youth club. 
At the preliminary meeting the pro
gram was worked out and the ini
tiative committee was elected. _The 
foundation of the club was built.

On August 28 we held our first 
official meeting with 20 youth pre
sent. Everyone took an active part 
in the discussion. The enthusiasm 
of the youth was high and it gives 
us hopes of the club expanding, '^

The purpose of this club is- to 
organize the Lithuanian Youth into 
a cultural club and to organize them 
against the threat of war and fas
cism.

War Can Break Any Minute
Italy is prepared to march -on 

(Continued on page two) ***

That Mussolini’s ordetf for war against Ethiopia was a mat
ter of only a few days was made quite clear in the League of 
Nations Council in Geneva. . Italy began boycotting the Lea
gue Council’s Committee of Conciliation.
. . In the meantime Italy is making preparations for a trial mo
bilization for the near future of the full force, civil and mili
tary, of the nation which would be composed of some 20,000,- 
000 men, women, boys and girls. It was believed in diploma
tic circles that the mobilization order would be issued when 
the Italian troops would cross 
into Ethiopian territory. This 
action would serve as a warn
ing to other imperialist powers 
that peace negotiations at Geneva 
had failed and that nothing will steer 
Italian fascism from its war plans. 
It is now openly admitted by Italian 
spokesmen that nothing done by the 
League of Nations can 
course for war to seize 
Ethiopia.

Britain May Desert

IL DUCE SENDS MORE TROOPS TO AFRICA
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BASIS BUILT F0R.L1TH. ’ 
YOUTH CLUB IN CANADA

Britain is sticking her 
dis-

(Continued from page one)

Abyssinia, 
nose into the Italian-Ethiopian 
pute. Germany and Japan are ready
to attack the Soviet Union. Who 
can guarantee that Canada will not 
be involved in this threatening cri
sis? Benftett is putting off election 
for such a long time thinking that 
war will break out and Canada will 
be involved, then he could declare a 
dictatorship. Fascism would then be 
in power jn Canada.

How mahy of you youth would vo
lunteer to leave your brothers, sis
ters, parents and sweethearts to go 
and make profit for munition manu
facturers ? 
ers, fathers, sisters and sweethearts 
like to see your son, brother or boy
friend be killed in cold blood? I be
lieve there are none. Women as well 
men will suffer from this inhuman, 
unprofitable enterprise. We youth 
are not going to stand for such in
tolerable threat.

Our Strength in Organization
Our strength is in oragnization. A 

United Front of all youth is the only 
safeguard against such life taking 
hazards.

Anyone who refuses the United 
Front proposal is paving the way 
for war and fascism. In Germany 
Where the Social Democrats refused 
a United Front with the Commu
nists the fascists came into power. 
The. same can happen in Canada i 
when CCF refuses the United Front 
proposal made by the Communists. 
In France the Socialists have united 
with Communists. It gave the fas- Į 
cists no chance of taking power, j 
The need for a United Front is 
greater than ever before.

At present our flub includes Catho- 
l|cs,.. Communists and other differ- 
entjminded youth. This club is show
ing the example and paving the way 
for a United Front of all Lithuanian 
adult organizations. Give this or
ganization the greatest support and 
advertisement as possible. 1

Lithuanian Youth, join the Lithua
nian Progressive Youth Club!

How would you moth-

FOREIGN WAR STOCKS 
RISE AS DANGER NEARS
Big jumps in prices of stocks of 

companies engaged in manufacture 
of war materials—airplanes, steel, 
arms, munitions, automotive, ship
building concerns—are indicated in 
a survey made by “Business Week”. 
Prices of war shares on London and 
Paris stock exchanges were compar
ed by its foreign correspondent. In 
France, eight war shares rose from 
a price index of 96.9 in January to 
152.9 in July (100-September, 1934, 
level) while the index of 300 gener
al stocks rose only from 91 in Janu
ary to 103 in July.

! *
In Britain 10 war shares rose 

from 103 in January to 143.9 in July, 
while index of 40 general industrial 
stocks rose only from 103.9 to 109.9 
in same period.

During'" the last year stocks of 
the big Italian companies, such as 
Montecatini, Fiat, Breda, Temo, and 
Isotta Frashini have risen an aver
age of 150% (Johannes Steel in New 
York Post, August 9, 1935). “Large 
government expenditures for war 
supplies ip connection with the 
threatened war in Africa” is the 
chief reason given by Barron’s (Au
gust 5) for the 70% rise above 1932 
level already recorded for 74 Italian 
industrial stocks. United States in
terests in the bonds of some of these 
Italian firms were listed in the Au
gust Economic Notes.

Delegates To Tbe Met Won Deceive 
Big Send Off From Kaunas Workers

KAUNAS—Huge crowds of work
ers gathered in front of our hotel 
“Nobelesse” and the railway sta
tion seeing us off to the Soviet 
Union. There were also many cri
minal police and secret service 
agents present. Delegates from va
rious organizations and shops had 
brought us bouquets of flowers. The 
flowers covered a 6 foot sofa which 
was in our room.

— By Johnnie Orman —

We placed a wreath on 
of our four comrades who 
by the Smetona reigme. 
Čiornis, Požėla and Greifenbergeris)

the grave 
were shot 
(Giedrys,

ference from the conditions of the 
workers in the United States, Lithua
nia, Germany and France.

The only shortage now, it seemą, 
is shoes and clothing. The workers 
still look* a bit shabby, but through 
their poor clothing one can see 
strong, healthy robust bodies. The 
Russian girl is strong and beautiful.

The Metro subway looks a thou
sand times better’ and more beauti
ful than the New York subways I’ve 
seen. It certainly does look like 
a palace.

FOOD PRICES KEEP PEOPLE 
BELOW PAR IN HEALTH

Skipitis informed the American 
Consul that Johnnie Orman is a 
“dangerous Communist”. Johnnie 
was called to the consul to explain 
his democratic viewpoints and after 
the congress he was called daily to 
tell them when he was leaving Li
thuania.

Now, there is a comrade waiting 
to take me to a festival in the Park 
of Culture and Rest. You see, to
day is the general day of rest here. 
(August 30). z

The farmers strike around Kaunas 
is spreading.

MOSCOW
Words cannot express the condi

tions here. Here the workers have 
full rights, There is a great dif-

Yesterday there was a mass meet
ing at the Lithuanian Workers Club 
where we all greeted the 6 prison
ers who were exchanged for 15 Li- | 
thuanian citizens. Three of them 
spoke. Angarietis and I also spoke. 
How proud I am to have made a 
speech in Moscow! The hall was‘I 
packed. Out here they have presi- I 
diums elected for the mass meetinsg 
and comrades Kelley, Waicekauskas, 
Angarietis, I and the six prisoners, 
who were exchanged, were elected.

TO OUR CORRESPONDENTS
i Recently some of our correspon
dents began sending material that 
is of no value whatsoever. It seems i 
that correspondents who are capa
ble of doing better work in the li- 

j terary field are bitten by the “snoop- 
around” bug and go about trying 
to uncover the so-called “dirt” about' 
their friends in the different or
ganizations. For example, take a 
look at these:

“So^and-rso dances in such and 
suph a way” or “ Where did you get 
the sore finger, Mary?” and etc. 
Most of these remarks are made 
about persons who are in all proba
bility, unknown outside of their city 
or organization.

While reading this sort of .stuff, 
the question comes ;up in the read
er’s mind—So what ? That .is exact
ly how a reader feels about these 
silly sayings. If Mary has a sore 

| finger, sb what? Gan this stuff be 
classed as news items? Most cer
tainly not! Have they any value, 
political or otherwise? No! Then 
the obvious question is raised: why 
write them? Wisecracks or “snap
shots” about people or organizations 
can be put in a constructive way. 
Present them in such a way so as 
not to antagonize the people in

question but try to make them feel 
eager to do better* organizational 
work. We do not condemn wise
cracks, but we certainly cut out all; 
silly material. Better still, why not. 
have three quarters of an article 
devoted to news items and the rest 
to some wittycism, if you mustzhave 
that. j

We do not claim to be so con-j 
servative as to do away entirely 
with any form of a wisecrack, but 
we do put our foot down when .these 
things reach the sillyness stage.

It is the policy of the Youth Sec
tion to cater to new writers and en-; 
courage them to further efforts, but 
after the contributions of these cor
respondents have ibeen edited .and 
used in the Youth Section,' they 
should take notice what sort of ma-1 
terial has been cut out and then 
not repeat such material in future 
contributions. ;

James S. McLester, M. D., of Bir
mingham, Ala., in his presidential 
address before the last meeting of 
American Medical Association at At
lantic City, June 11, said:

“It is difficult to estimate how 
many persons in this country are so 
poor that they are unable to pur
chase the. food necessary to keep 
them in health; but if one takes 
the criterion adopted, by F. B. Orr 
in discussing the identical problem 
in England ’and assumes that those 
living on relief belong to this cata- 
gory, it can be said that something 
like 20,000,000 American people are 
living near or below the threshold 
of nutritive safety. This condition, 
if continued, will surely affect the 
health of the race. The income of 
these people must be raised or the 
price of food lowered.”

Latest report Jf the U. S. Bureau 
of Labor Statistics shows that retail 
prices of food for the United States 
as a whole were about 35% above 
prices of April, 1933, a month after 
Roosevelt came into office. Meat 
prices had risen nearly 60% during 
tbe same period. And according to 
a Cincinatti dispatch to Wall St. Jour
nal (August 7, J9u5), “Choice beef 
cuts are still 96% higher now at 
wholesale than at the first of the 
year, while choice pork cuts are 
108% higher than at this time last 
year”.

What is happening to the “nutri
tive safety” of our children is sug- 
gested in the recent report of Dr. 
Adela J. Smith, Assistant Director 
of Health Education of the Board 
of Education of New York City. She 
found that as a result of the cri
sis and the “grave economic emer
gencies” resulting from it, mainu- . 
tritutjon among school children in 
Manhattan has risen to nearly 24%. 
For the city as a whole the rate 
had risen from 13.4% in 1929 to 
18.1% in 1934. 
out emphatically that the danger of 
malnutritution, although quite im
portant .now, may be much greater 
in several years, when the threat 
of such sięknęsses as .tuberculosis 
becomes known.” Dr. Smith’s report 
declared “the situation is a serious 
one, and unless relief is obtained 
Will exact its penalty in increased 
sickness physical handicaps and mo
rality.” j •

Let every correspondent to the 
Youth Section direct his or her ar- : 
tides towards more constructive: 
channels. This will improve the■ 
Youth Section very much and would j 
make its readers-enjoy it more when 
they find good news from their 
home town.

RIO GRANDE FLOOD SWAMPS HOMES ..

Reeidejnts of Las Cruces, N. M., had to pick up their belongings in a 
hurry and skip out of their homes when a 24-hour rainfall caused the Rio 
Grange river to overflow its banks. Victims-can be seen with their pos
session# along the banks waiting for the waters to .recede. They are prob
ably wondering when flood controJ is ,going to come to their part of the 
country. . . .. 3 . < , - .

Dr. Smith pointed

N. J. YOUTH PREPARE 
FOR MEMBERSHIP MEET

(Continued from page 1) 
to Al—and he’s not an LDS mem- - 
ber as yet, mind you— our meeting 
place will be something to look at.

Bertha Fulton wrote that she and 
other Brooklynites will be down at 
10:30 a.m. Sunday for the confer
ence. Needless to say, they and the 
suggestions they may bring to make 
the N. J. district a good one are 
welcome.

An adult Bayonnite has been asked 
to corral all the young Bayonnites 
and bring them down to Newark. 
Let’s hope he does so.

There is one more week before the 
conference and one more edition 
of the Youth Section, so UDS’ers 
from Paterson, Newark, Linden, .Eli- 1 
zabeth and Cliffside, tell us what 
you are doing to' make our N. J. 
membership meeting a big thing.

The slogan “On to Newark” on 
Sunday Sept. 22, at 180 New York 
Ave., still stands! Make it live!

ATTENTION LODESTARS

Every LDS’er is urged to be pre
sent at the very important business 
meeting of the “Lodestars” tonight, 
Sept. 13, at the St. Qeorge Hall. *• 
Suspended members especially are 
urged to attend with dues, AJ1 of
ficers must not fail to come. .Two 
important conferences are points on ' 
the agenda.
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Youth Hedge FightAgainstWar-FastasmBLACK PLUS WHITMED
By Fred Wallack

Joe

Getting Around
With Vee-ola

Clos New Britain, Conn

and

Worcester, Mass

through his half-closed eye

THE, END

(Cont. on gage 4)
wrier

Hats off to *Joe Kizys for 
tąining a brand new piano for

The IPS youth branch 232 re
cently has had several serious busi
ness meetings and has drawn up 
plans for future activity.

but that the boss is 
enemy of both Negro

The cause of his own 
■He thought when he es- 
so.uth a few months ago,

The Aido Chorus will present “Ta- 
myla” in the fall and is already 
learning the songs which are very 
pretty.

In the World War the govern
ment purchased 8,000,000,000 square 
yords of cotton cloth for the army. 
This great amount, if laid out in 
a strip one yard wide, wo.yld be 
enough to accompiodate fifty-two 
worlds the size of the world we live 
in. (Just imagine how much the 
textile kings’ bankrolls swelled after 
this deal

The theme song of this chorus 
should be, “Why Can’t We Get 
Along?” With all the petty quar
rels, snooty cliques and disagree
ments, this song seems to be quite 
appropriate. Why don’t you >mem-

the bosses, 
bosses by fo

picnic was sponsored 
for the

The mustache craze...who start
ed it? While' Specjfol attention is 
given to the growth over the upper 
lip, the hair (if any) on the chest

I,. Ben has one, Char-

In the 19 months of American 
participation in the World War 633,- 
000 pounds of smokeless powder 
were produced and 375,000,000 lbs. 
of high explosives.

Here 
spat

Work”. “Oh yeah!” say we

lie’s starting one and Clem’s con
sidering sone....and fpr .what? .Just 
to tickle the girl friend, eh ?

“We haev learned that when fight 
ing for the independence of war 
menaced Ethiopia, we are also fight-

To “Winchell the II”: Vee-ola was 
not hurrying to get home and left 
Hartford at 5 a.m. the next morn
ing, so draw your own conclusions.

There are some faces that are no 
longer familiar around these parts 
and we would like to know the rea
son why. Eddie' G., our .ex-organizer 
is among the missing. What’s the 
matter, E!d? We’re missing you. 
Little Walt seems to have deser-

But no—even here in 
he had found the same

The American League Against
War and Fascism is holding a picnic, | ted -our ranks also. His alibi 
on Sept. 14 at which the chorus will 
participate.

Vose Pavilion Park-—On September 
1st, the Mass. A.L.P.M.S. 2nd dis
trict held its first picnic. A large 
number of .people gathered to enjoy 
themselves....The choruses sang un
der the direction of p. Patrick.

Roy Mizara spoke in Lithuanian 
and Joe Sacal -made a speech in 
English. Our wrestler, Joe Bakšys, 
proved to us. that ;he certainly can 
take it, and, by jingo, can he give 
it out! M-mm-mm-m-m.

“Red was right”, he muttered, 
was a damn fool. The pool’ ni....t 
poor guy.”

And with a last gasp he dięd 
but not until a new light had gli 
tėned 
lids.

(Continued from Page One) | ing for our own rights against fas
cist reaction and brutality right here 
in our own city,” Haywood continued. 
“The fact that we staged the most 
magnificently successful demonstra
tion of the past five years shows the 
spirit of militancy that is abroad 
among the people. We brand the 
city authorities with gross violation 
of the rights of the people. We 
charge them with gross violation 
of the laws guaranteeing us the 
right to free speech and free assem
blage laws which they are sworn to 
protect. It is the city authorities 
and police who showed themselves 
the most flagrant and cynical law
breakers. They called this united 

red’ demon
stration, thinking that in this way 
they could confuse the issue rand di
vide us. But they failed. The Com
munist Party proudly pledged and 
pledges its support to this fight, 
and Communists proudly stand in the 
front ranks of the fight. But this 
is also the fight of every lover of 
peace,' of every hater of fascism 
and Mussolini’s war plans which are 
now more menacing than ever. This 
is the fight of every single liberty
loving individual who wishes to de
feat the terrible menace of Hitlerism 
and Hearstism in this city.”

Italian masses have no enthusiasm 
for fascism’s war plans in Ethiopia. 
Daily there take*" place mutinies of 
rebellious soldiers in the Black Shirt 
army. Two days ago a whole regi
ment mutinied against Mussolini’s 
officers. We the Italian workers of 
this .country must fight against the 
shameless efforts of Mussolini’s 
agents to arouse hatred and chauvin
istic animosity between the Negro 
and Italian workers of the U. S. 
We must stand united in the de
fense of Ethiopia and for the defeat 
of Mussolini’s war plans.”

weeks after the Brownie in- 
“Red” had gotten the work- 
the factory to send a comr 
to present their demands Tor 

higher wages, shorter hours, and bet
ter working conditions to the boss. 

The boss refused then’ demands.
damnable name was 

nigger”.

During the first six months of 
1935 twenty-two workers were Rilled 
in strikes or other struggles . for 
economic betterment. Of these, 
seventeen were white and five ne
groes. r

i hell do you know”, 
Brownie and abruptly 

walk alone.
a union organizer, end 

for,months he was trying to organ

means -to ar< 
colored race). 
Negro was 
white, nor the white the enemy of 
the Negro, 
the common 
and white.

Joe realized the truth in the speak
er’s words more than ever. He had 
a strong desire to leave his bed 
and seek out Brownie and explain 
it to him, 
be useless 
find him.

If ithe World War had -continued 
into 1919, it is estimated that the 
American army would have needed 
185,000 trucks, 30,000 motor ambu
lances, 40,000 passenger cars, and 
70,000 motorcycles. During the final 
months of the war, American ambu
lances alone required 200,000 barrels 
of gasoline monthly.
(In supplying this demand the big 
manufacturers would have increas
ed still more the size* of their al
ready large war profits.—Ed.)

CHICAGO, Ill.—Harry Haywood, .
in addressing the protest meeting' front demonstration 
in this city declared: “Our demon
stration of more than 10,000 Negro 
and white opponents of fascist war 
against Ethiopia was a brilliant suc
cess, showing that the people of 
Chicago are ready to unite against 
war and fascism, and in defense of 
their basic right to speak for peace.”

Police and Red Squad detectives 
attempted to intimidate by massing 
in the hall.

workers, and the white 
re aware of it too. But 
Is wrong. A colored man 
. He couldn’t help it if 

i. He had to 
eat. His Thoughts then wandered 
back to the night before. While he 
was walking from work, he saw a 
crowd of Negroes and whites gath-1 
ered around a young white fellow: 
speaking from an improvised plat
form. Curious, he joined them. His 
curiosity turned into astonishment 
as he listened.

Here was. a white man speaking 
upon the equality of Negro and 
white! Here was a white man ex
plaining to the listening crowd that 
Negro and white had a common 
cause against their exploitation by 

Explaining that the 
rcing the Negro to work 

for lower wages than the white -man 
ouse hatred against the 
. Explaining that the 
not the .enemy of the

Joe haled the whole white race. 
The white man was the cause of his 
race’s misery, 
suffering.
caped the ____  __ ,
that he had escaped prejudice and 
discrimination 
the north
obstacles in finding a job and secur 
ing food and a place to sleep 
the same 
at him—■*'

He finally did land a job in a 
filthy factory where white and Negro 
worked in heavy .clouds of floating 
dust and dirt/ which made breath
ing a struggle. Here in this fac
tory he was conscious of an anta
gonistic fueling among some of* the 
white workers against the Negroes.

One night while painfully dragging 
his body on his numb legs from the 
factory, Joe overheard a white work
er remark ■ bitterly to his companion, 
a young man capped with a shock 
of red hair: “Those goddam niggers. 
They work for practically nothing, no 
wonder we don’t get paid much. 
They ought to kill every one of 
them.” Joe identified the speaker as 
Brownie, bpt he didn’t stop, instead 
he continued wearily toward his 
rooming house in the downtown Ne
gro section:

Joe flopped on his dirty bed with
out sheddinig any of his clothes. He 
tried to s. 
Brownie ti 
that he was 
the white I 
workers we 
Brownie wa 
has to live.
he was bei^g paid less.

Interesting Facts
— By Florence Semen*—

A strike was declared, the. men 
left their jobs, and began to file 
out, the hesitant ones yielded to 
the strikers calls and also dropped 
their work to join in a complete 
walkout. Picket lines were formed. 
Brownie found himself at the side 
of Joe, but he didn’t comment nor 
speak to -him.

For a week the strikers success
fully picketed. The boss was frantic 
at the effectiveness of the picket 
lines. Finally .he resorted to hiring 
thugs to break up tlje workers’ soli
darity.

One afternoon the attack on 
workers broke like a bombshell, 
and Brownie were attracted by 
cries of their comrades.

“Here come the gangsters!”
They both turned to see a mob of 

ugly looking men descending upon 
them swinging wicked looking clubs. 
Joe and Brownie rushed to the de
fense of two comrades. A volley of 

leep, but the words of shots rang out. Brownie stopped as 
oubled him. Joe knew jf struck by the stone wall. He 
receiving less work than was conscious of another body fall

ing beside him as he slumped to the 
ground. He Turned over and recog
nized Joe lying near him, a big red 
stain spreading on his shirt over 
his belly.

He watched a red pool beside the 
Negro’s prostrate body, develop in
to a stream Hewing dawn the side
walk, then he was attracted by .an
other stream of blood flowing to
ward it.

Where did it come from?
From his own body?
It was flowing toward Joe, 

er and closer. Brownie even in his 
condition was astonished at the si
milarity in color of the streams. As
tonished at their willingness to join 
into one 'larger stream. His blood 
did not halt nor hesitate in its flow 
toward the Negro’s blood, 
streams converged into one 
flowed toward the curb. No change 
in color, but a solid red stream. 
Brownie’s eyes closed as he lasped 
into unconsciousness amid the shouts 
and scuffles of the heroic strikers 
and cowardly hirelings.

Brownie opened his eyes. He was 
lying in a bed. He did not .know 
where. He remembered the warn
ing shouts, then the shots, then 
Joe who fought beside him in their 
struggle. Then the pools of blood. 
His blood and Jo.e’s—the same,.»...A

But he knew it would 
He wouldn’t be able to 
e knew Brownie woudn’t

lip ten to him anyhow. At last his light shone from his half ̂ closed .eyes, 
exhausted body overcame his mind 
and slept.

Had Joe heard the answer Brownie 
received from the red headed young 
man, he would have received another 
surprise. For the reply was the 
same as that of Joe’S speaker, The 
young man known as “Red”, criticiz
ed Brownie for his remark.

“Brownie, you’re all wrong. Why 
blame the colored fellow? Why not 
the boss who forces him to work for 
such low wages.”

“Aw, you’re all wet. If the damn
ed ‘nigger’ would refuse to work for 
him then he’d have to pay us high
er wages.”

“It’s the bosses’ aim to arouse the 
hatred against the Negro so as to 
take your mipd off the real enemy 
which is himself”, ‘Red’ continued to 
explain.

“What the 
shouted back 
left ‘Red’ to

“Red” was

It seems .that Clem Strauss 
j Ben Medley are firm believers in 
■ comfort. Why not join a nudist 
I colony?

Biruta Ramoška is not only a 
I sweet singer but also a charming 
hostess, and can she cook—even at 
the early hours of 2 a.m.

ize the factory to fight for better 
conditions and so far he was succeed
ing.

Two 
cident 
ers in 
mittee

WHO WILL WIN THE 
GAME IN BRIDGEPORT?

Continued from page 1) 
the New Britain team.

The BuiLDerS are organising cars 
to take the team and some observers 
to Bridgeport. They will leave Brook
lyn promptly at 6:80 a.m.

The Conn, district sports commit-1 chorus ęlub room.
tee is asked to have everything ar-.Į ' That was a some surprise to 
ranged so that the teams will haye members,' 
no trouble locating a field, etc, The 
game will start at about -10:80 or 
thereabouts. Charlie Kwarren and 
Tony Sineus, of the National Sports 
Committee, .will .be present to wit- ,_
ness the game. I grows wild.

Quartette Club Park—On Septem
ber 2nd 
by several organizations 
benefit of the “-Laisve” and the 
nis”. J. P. Latvis, New Haven 

Both rus teacher, directed the Conn, 
and P.M.S. choruses.



This strike, which oriThis Port Carbon.

was

BOOKS
not the right things

Even if I washit is still greasy.

revised edition.

sparkling eyes and

and we can imagine

SPEAKING CONCRETELY
including the above

j

this 
the

hew all kinds of dain- 
instance, fancy cakes,

their physical train- 
to do so) are well ad-

Even 
face

Thus: steak and kid
potatoes, bread (no

getting on very well, 
housewives and their 
well attended. People

>n of wholemeal bread, 
'■ neal cakes and bis- 
i, egg and milk.

I’m going to start right in with 
some news about our town.

exercise. On the other 
mistake to work on My time is up, so I’ll say:, so 

long until next issue. I hope to 
have more news for you. x 

——Toots-----

----- Just Us------

tinually . All

contrasting of 
rant.

Physical Culture
— By The Naturalist —

Diet plays so important a part in 
physical condition, nervous and mus
cular control, personal habits and

Page Fqur* Friday, September 13, 1935

Importance of Diet In NEWS1NG IN AND STRIDES TOWARDS UM 7— „
AROUND SHENANDOAH, PA. MADE AT SOCIALIST INTER. STUDY C OKNER

conduct that those who are seriously waggering in this vicinity.
u undertaking 
ing (or wish 
vised to study the matter. '___
does not mean one should become ginated in 
any sort of food crank, nor does 
it open up the prospect of Spartan 
renunciation of all the good things 
of the tab e. But—it certainly
means economy, both in expenditure 
of cash and digesetive energy when 
the dietary iš revised to that which [ 
is most deadly, most productive of - 
power and of body building elements.

Death is going on in the body con- 
the bodily tissues de

pend upon ths blood supply for their 
When the digestion and 

of all the necessary I
renewal, 
assimiliation < 
food elements is conducted with vi- i 
gor and promptness, all else being ' 
equal, we may feel assured that our 
physical economy is sound. To “feed 
up” on an excess of carbohydrates 
and protein, giving the stomach and 
alimentary canal no rest whatever, 
is utterly foolish and defeats its 
own end. Indeed, in this way lies , 
a sure road to self-poisoning and 
self-destruction, seldom followed by 
the true physical culturist.

I firmly believe that every physi
cal culturist and athlete should not 
only possess a working knowledge of 
anatomy, but be cognisant of food 
values, constituents of food elements 
including vitąmins, be able to pre
pare or conduct the preparation of 
wholesome mpals and to understand 
comprehensively, something useful 
about the hygiene of the bodily func
tions; physiology and metabolism in 
scientific language. Thus armed, 
one can go ahead and train syste
matically.

Now, I do not say that one should 
religiously esc 
ties as, for i 
cream buns, roast pork (certainly not 
if acompaniec by apple sauce and 
onion stuffing) or roast duck with 
sauce and other dishes. I do not say 
that these items are not such as 
one should find on the daily menu 
and certainly 
to partake of before gym or any 
other form of 
hand, it is a
an absolutely empty stomach.

A short tims ago I noticed a most 
~x XJ-~ ** feeders in a restau- 

...I always speculate on what 
folk will order, by their looks, and 

?et curious surprises, 
ocasion. The young

sometimes I 
I did on this 
man—thin, pile spotty-faced and 
dull-eyed-ordered a meal supercharg
ed with starch, 
ney pudding, 
green or root vegetables), baked 
jam. roll and strong tea. His com
panion, a beautiful, well-built young 
woman' with sparkling eyes and 
lovely skin, did herself well at less 
the price on: Poched egg on toast, 
milky coffee, fruit, salad and cream 
with buttered wheat biscuit. Obvious 
the difference, and we can imagine 
who felt better} afterwards.

The young

What is the Communist position(Continued from page 1)
The Austrian representative Beck. °.n the question of the_ discrimina

tion of the R.O.T.C. (Reserve Of-
1 ficers’- Training?-Corps):against Ne^ .., 

gro universities? and -What^ia^the.

tion of thė R.O.T.C. (Reserve Of-The meat strike which was start
ed a week and a half ago is still i 
.. ___o __ _ _ There _
are oragnized committees as far as ' Union which: would . -interrupt the of the R.O.T.G.; int those Negrp^ wmb-

WIAXVH wxi- i Socialist construction im the USSR* versifies where there is?
„_ 1 If the war should break out all the corns?Shenandoah Heights, ____ —.4. k. 1

stated in his speech on the war dan
ger: “Before all, we must try to 
prevent a war against the Soviet Communist position on the question

i

The young athletes of ancient 
Greece fed very simply. Their food 
consisted principally of dried figs, 
nuts, fruit, salads, roots and fresh 
cheese.

Young physical culturists of today 
would be doing themselves a very 
good turn by including the above 
items generously in their dietary; 
with the additio 
wheat and oat 
cults, butter, oi, ______

A bran mašh should be taken 
periodically, and a glass of pure 
fresh water drunk on arising and 
again between tneals.

Questions and Answers
GREASY SKIN

My skin is very greasy, 
immediately after washing my

seems to be 
Meetings of 
husbands are 
are interested to know of new de
velopments. It looks as though 
strike will be successful and 
price of meat will come down.

same our slogan must be to defeat 
fascism and 
the working 
was led by -— —o— -----------
who formed a joint group with the ing Corps) is clearly an act. of dis- 
Frenchmen.

Although the French and Belgian 
delegates proposed a resolution which 
called for support of the principle 
of the proletarian dictatorship and 
for the unification of all revolution
ary forces to be preceded by world
wide united action, it was defeated 
and in its stead a motion was pass
ed to abide by the decisions of the 
Second International.

Exclusion of Negro colleges and 
The ^discussion universities from the operations of 

the Belgian comrades the R.O.T.C. (Reserve Officers. Train- 
• „ - . : • '

i crimination on the part of the go
vernment against the Negro people.

For this reason, Communists, while 
fighting against' the' government’s 
program to militarize the youth, 
and therefore for abolition-^>f -thetr -r. • 
R.O.T.C., recognize the need of? a 
special approach to the question of 
Negro colleges and the R.O.T.C.-

Where a Negro college or a uni
versity has no R.O.T.C. and the 
students protest against this discri
mination and raise the demand for 
an R.O.T.C., Communists would sup
port this demand as a fight against 
discrimination of Negroes. This does 
not mean that the Communists aban
don for a moment the fight against 
the militarization of the youth. On 
the contraray, the struggle against 
R.O.T.C. discrimination against the 
Negro colleges and universities 
should be made a rallying point 
around which to mobilize the Negro 
youth for the struggle against im
perialism as a breeder of racė hat
red, discrimination, war and fascism.

The Negro school or university 
which has an R.O.T.C. on its cam
pus is an exception to the general 
rule. Any attempt by the govern
ment to withdraw the R.O.T.C. from 
such an institution would be cor
rectly considered an act of discrimi- 7; 
nation by the Negro students and the 
Negro people generally. It is clear 
that here, too, we must have a 
special approach based on the con
dition of the Negro people as an op
pressed nationality, subjected .to the ; 
most brutal oppression , and discri
mination. In this case, Communists, 

'while fighting for the general aboli-. . 
tion of the R.O.T.C. and against mt-;: . . 
litarization of both the Negro and . . 
white youth, would not raise any« 
specific demand for the withdrawwL. -<--■< 
of the R.O.T.C^ from the t Negro'Col
lege or university in question,- while ; • 
the R.O.T.C. is retained, in .other coL : ;i 
leges.

To raise such a specific demand-, s. 
in this special case would be- tania- 
mount to Support for the general 
R.O.T.C. policy of discrimination 
against Negro youth in the. training, 
of college students as officers 
the armed forces.

Communists fight against 
forms of discrimination against 
Negro people, including discrimina
tion in the training and promotion 

—-------- ----------- -------------- — -------------- - ----- w----- ... ---------- ---- . of officers, exclusion of Negroes
ry produce, and restrict sugar and the meaning of bourgeois and pro- Į from West Point and Annapolis, re
starch, especially white bread, po- letarian democracy and the signifi-1 fusal to promote Negroes in the 
tatoes, cakes and pastry, jams, pre- cance of the Soviets as the form of armed forcęs above the rank of pet
serves, and other sweets. Drink the dictatorship of the proletariat j ty officers, the jim-crowing of Ne- 

plenty of water are discussed. j gro soldiers into separate regiments,
. ......................... —....... - ---- ------- -- —.................     — ■ and the exclusive use of white offi- 

j cers in such regiftients.

Last week’s chorus practice 
very largely attended—almost all the 
chorus menibers being present. We 
all enjoyed ourselves and everything 
went along fine. Still and all, we 
are hoping (hat all of our choris
ters will return and make it 100% 
attendance.

to win the power for 
class”. '

PHILA. LYROS CHORUSYou know, I just can’t figure out 
for myself what happened to the 
tenors. They used to be very good 
and now they’re, what you would 
call, “fair”. Maybe it’s because 
some of them are not present. Let’s 
see improvement next week by hav- the chorus a whole lot. 
ing all the tenors present. 

....
I’ve been informed that rehear

sals for the opperetta “Vestuvės 
i Pušyne” will be started soon in order 

to get in trim for winter engage
ments. It seems that everybody, 
is just eager to get started.

What ever happened to A. Stan- 
kevič ? We know you’re busy, Stank, 
but as soon as all the work is at 
end, won’t you try to come to prac
tice? After all, you must have a lit
tle pleasure, tod.

(Continued from , page three)
bers get wise to yourselves and 
snap out of it? It would improve

Speaking of songs, we will repro
duce a stanza of one which might be 
dedicated to the chorus. It is sung 
to the tune of “Way Back Home”.

The chorus is the snootiest, 
The boys are the whoopiest, 
The girls are the nuisiest, 
The horns are the tootiest, 
The legs the cutiest, 
The shieks the spooniest, 
Way back home.
Please accept this column and

song in the spirit it was written. 
It’s all in fun and no one will take 
offense.

the

A few months ago a comrade ar
rived for an organizational tour of 
the whole coal region. We are very 
happy to have him J with us and proud 
for what he has done here. He is 
gaining wide popularity with us. 
Good luck to you, Ed. You certainly 
deserve a .geat deal of credit. We 
are willing to help you out in any 
way we can.

FASCISM AND SOCIAL
REVOLUTION By R. Palme Dutt 
12 mo. Regular $2.25; Popular $1.25

Fascism is here set into its rela
tion with the whole development of 
capitalism. The meaning of fascism, 
how it developed in Italy and Ger
many, Social-Democracy and fascism, 
theory and practice of. fascism, ten-

4

every two hours or so it doesn’t dencies to fascism in Western Europe 
make any difference.—C.G.R. Boston. and America and the united front

To reduce the greasiness of the aSainst fascism are discussed. New, 
face wash with soft or boiled wa- revised edition. Į
ter in which has been put some oat- THE PROLETARIAN REVOLUTION 
meal powder. A spirit lotion may be AND RENEGADE KAUTSKY 
applied to the face once a day, and 
at night use an astringent lemon By V. I. Lenin 
cream, which may be obtained from 
your druggist. Let your diet con
sist of fruit and vegetables and dai- Democrats, written in 1918, in which 1

8 vo. $1.00 
A militant polemic ’ against the 

Centrist” and “Independent” Social-1

There’s a road building that these times must take, 
You and I build. But all hell’s length to go 
If you and I are separable so—
Water from Rock. No: Everyman’s fingers, we slake
Hot lime with water, to bind rock; we make
Concrete for path, bridge-pier, revetment; grinding
Riubble, stone, sand; with steel inforcement designing 
These strengths into solid no black frost can break.

Marx for your map, Lenin theodolite— 
This is a th|ng Smolny’s October shewed— 
Crag-contour pioneered, valley and peak’s height 
Known: all is ready? No, steel,wire must be 
Inseparable from concrete, you from me,

• We from the durable millions. Then there’s a road I
T. H. WINTRINGHAM

for.

all
the

All these forms of discrimination 
. are designed to perpetuate, the en

slavement and plundering of the Ne- 
j gro people, and the economic, poli
tical and social inequalities imposed 
upon them by capitalist society. 
Against such inequalities and against 
the national oppression of the Negro 
people, the Communist Party wages 
a relentless fight.

Quick
Minister (at baptism of baby): 

“His name, please.”
Mother: "Randolph Morgan Mont

gomery Alfred Van Chirstopher Mc-
Goof.” 

Minister 
more water

(to assistant): “A little

&

raw

v Im
< ' ■

£



Komunistė.

Korespondentė.

PHILADELPHIAPHILADELPHIA

šokiams grieš šeško radio orkestrą

<!>

<!>

<♦>

<♦>

<♦)

tuojaus sukit po kairei 
Gatvekariu: imkite No. 
į parką.

Kviečia L. D. S.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Prašome visų draugų, draugių ir prietelių užjausti 
mūsų nelaimę, apie kurią visi žinote.
Bus duodamos 5 brangios dovanos.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto

BINGHAMTON, N. Y.
Herndon masinis mitingas “Chain 

gang truck” įvyks sekmadienį, 15 
d. rugsėjo. South Side Parke Con
klin Ave ir De Russey St. Pradžia 7 
vai. vakare.

Binghamtono lietuviai darbininkai 
esate kviečiami masiniai dalyvauti

Kelrodis: Automobiliais važiuokite Frankford Ave. (kelias jau 
pataisytas) iki City Line. Už tiltuko 
į kelią Knights 2 d. Tėmykite iškabas.
66 prie City Line; iš ten būsite nuvežti

progą susitikti.
Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
Svarbus pranešimas visiems lietu

viams, 20 d. rugsėjo, Lietuvių svetai
nėje, 6835 Superior Ave., yra šau- Į 
kiamas masinis mitingas. Taipgi

vai. vakare. Kviečiam visus lietuvius minėtame mitinge. Nepamirškite 
skaitlingai dalyvauti ir išgirsti drg. ■ pasikviesti ir savo draugus. Minėtą 
Mažeikos raportą apie buvusį Liet, j mitingą rengia Komunistų Partijos. 
Išeivių Kongresą Kaune, taipgi lie- ir Tarpt. Darb. Apsigynimas, 
tuvių padėtį, su kuriais jis turėjo' 
gerą

Valgiai Turi But Suderinti, 
Kad Puikiai Pavalgyt

Strobl, Skonio Žinovas, Sveikai Sprendžia Apie Maistą.

Rašo SIDNEY SNOW

PenktacL, Rugsėjo 13, 1935 LAISVE

DETROITO ŽINIOSKlaus Neukrantz

Barikados Berlyne Atyda Šeimynų Auklėtojams j J M

Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

Delair, N. J

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(217-222)

Alvinas.

PASTABOS

Ansonia, Conn

Žvalgas*.

Komitetas.

Det- 
pasi-

Aukos Priešfašistiniam 
Veikimui

Pranešimas Tiesiai iš Išeivijos 
Lietuvių Kongreso Įvykusio 

Kaune

BRIDGEPORT, CONN.
Liet. Draugijų Atstovų Prieška

rinis Komitetas rengia prakalbas del 
drg. J. S. Mažeikos, penktadienį, 13 
d. rugsėjo, 407 Lafayette St., 7:30

MONTELLO, MASS.
Tarpt. Darb'. Apsigynim. rengia šo

kius, Liet. Tautiškam Parke; 14 d. 
rugsėjo (Sept.), 8 vai. vakare. Pra
šom visų darbininkų, senų ir jaunų 
paremti finansiniai ir moraliai šį 
mūsų paręngimą. Visas pelnas bus 
skiriamas dėl pašalpos politinių -ka
linių.

mW

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 16 d. rugsėjo, L.D.P. 
kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare.

Visi draugai ir drauges malonėkite 
dalyvauti. šis susirinkimas turėjo 
įvykti 11 d., bet iš priežasties pra
kalbų toje dienoje, buvo perkeltas. 
Tad prašome visų dalyvauti, nes tu
rim labai daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

Sekr. V. Sherelis.
(217-218)

NEWARK, N. J.
Lyga prieš karą ir fašizmą rengia 

prakalbas temoje, “Italijos—Ethiopi- 
jos Karas”, pirmadienį, 16 d. rugsė
jo, 7:30 vai. vakare, Workers Lyc
eum, 190 Belmont Ave. Bus keletas 
gerų kalbėtojų, Rev. Claytos Poul, 
Jr. juodveidis, ir Lugi Enndela, ita
las. Kviečiam visus darbininkus da
lyvauti ir pasiklausyti, ką šie kalbė
tojai turi mums pasakyti.

Komisija.
(217-218)

SO. BOSTON, MASS.
“Laisvę” pavieniais numeriais gali

ma nusipirk;! Išminties ofise, 315 E.

■

■
I

Įžanga veltui.
Komitetas.

READING, PA.

Didelis Piknikas
Rengia Tarptautinis' Darbininkų 

Apsigynimas, I. W. O., trys (3) Rėa- 1 
dingo kuopos: žydų, Ukrainų ir ame- j 
rikonų. Pelnas nuo pikniko bus ski- ! 
riamas darbininkų spaudai. Nedėlioj, 
15 d. rugsėjo. Todėl draugai ir drau
gės, vietiniai ir apielinkės, kviečiami 
visi atsilankyti, kurie atsilankys, tai 
nei vienas nesigailės.

1) Paremsite darbininkų spaudą; 
2) pasilinksminsite ir praleisite laiką 
ant šviežio oro. Bus skanių valgių i 
ir gėrimų; bus gera muzika del šokių 
ir privažiavimas lab|’ patogus. Pra
sidės 10 valandą ryte.

KELRODIS: Iš kitur atvažiavę pa
imkite kelią iš Readingo, Lancaster 
Ave., ir pavažiavę kokia h mylios pa
sukite po kairei į kelią No. 73 New 
Holland Road tada pavažiavę Ą my-, 
lios rasite po dešinei pikniko vietą. O 
vietiniam mes pranešime vėliau, iš 
kur trokai nuveš, nes visi bus nuve
žami veltui, kurie tik norės važiuoti 
ir ateis į paminėtas vietas.

NEW HAVEN, CONN.
Svarbus pranešimas New Haveno 

ii’ apielinkės lietuviams! Subatoj, 14 ! 
d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, įvyks . 
svarbios prakalbos, kuriose 'kalbės 

! drg. J. Mažeika, ką tik grįžęs iš 
Lietuvos “Pasaulinio Kongreso”. Pra
kalbos atsibus Lietuvių svetainėje, i 
243 Front St. Kiekvienas lietuvis tu- Į 
retų dalyvauti ir išklausyti šių pra- > 
kalbų.

- (Tąsa)
Vyras nedirba jau dveji metai. Jis .yra 
džiovininkas ir todėl negauna pašalpos. 
Mergaitė serga suvirs metai. Tie keturi, 
čia gyvenanti žmonės, gauna 32 markes 
nuo Viešos Pagalbos Komiteto, ir bonką 
lysolio iš Džiovininkų Departmento. Du 
mėnesiu atgal jie išpumpavo lysolio iš to 
/yro pilvo. Tas kuone pribaigė jį. Jis 
nando uždirbti kelias markes turgavietėj. 
Ši lindynė jam atsieina 25 markes mė- 

. nėšiui, ir jie turi pragyventi su 7 markė
mis. Dabar pamatysime, ar jūs turėsite 
drąsą nešti laukan tuos skarmalus ir pa- 
galiaus ir išmesti šį kūdikį ant gatvės. 
Pabandykite,—ir mes jums parodysime! 
Nepažvelgęs atgal, jis apsisuko ir išėjo 
iš kambario.

Valandžiukei užviešpatavo tyla. Rie
busis žmogiukas žiūrėjo į savo pagelbi- 
ninkus su nepasitikėjimu. Vienas iš jų 
pakėlė savo galvą ir smarkiai pasakė:

—Ne... Aš to nepadarysiu! Mes būtu
me žiurkės. Daryk tu pats — pone.

Kiti du galvos lingavimu sutiko, pa
žvelgė dar į nesijudinantį kūdikį ir pra
noko už durų.

ir vėl riebusis pasiliko vienas su kū
dikiu. Jis jautėsi bejėgis—nebuvo išei
ties. Jį stebino jo darbininkų atsisaky
mas veikti. Tai buvo paikas dalykas! 
Tie vyrai buvo pasamdyti, jiems moka
ma gera alga... ir dabar jie atsisako 
klausyti įsakymo!

Teismo pasiuntinys Bendovski buvo 
perdaug praktiškas žmogus, kad laužyti 
sau galvą problemomis, kurių jis nepa
jėgė išrišti. Jis užsimovė savo kietą 
skrybėlę tvirtai ant plikos galvos. Prie
angyje jis sutiko darbininkus, kurie bu
vo kambaryje.

—Oo.. . pone... atleisk man... aš ne
žinau jūsų pavardės... Bet gal būtu
mėt tokis geras prižiūrėti, kad man, iš
einant iš šio namo, negręstų jokis pavo
jus?

Jis išliejo visą mandagumą.*— Gal pa- 
švęsite nors kiek laiko išdiskusavimui ki
tų evikcijų ant šios gatvės... Ką aš tu
riu dabar daryti?... Jis išėmė čielą bun- 
dulį evikcijų paliepimų iš savo portfelio.

—Nereikia tau bijoti! — tarė darbi
ninkas ramiai, —niekas jūs neužgaus. 
Jis tyčia nudavė lyg negirdėjęs pareiški
mo apie kitas evikcijas. — Jie turi daug 
“gerų” dalykų delei mūsų,—jis pamanė, 
ir tyliai sušvilpė tarpe dantų.

Moterys ant laiptų garsiai sveikino tris 
darbininkus. Viena jų atnešė didelį puo
dą kavos ir tris, gerai pasviestuotas, 
riekutes duonos. Jie visi juokavo ir kal
bėjo. Nervų įtempimas ir sujudimas din- 

^go, jo vietoj užviešpatavo linksmumas.
Kasžin kas įdėjo jiems po kelius ciga- 

retus kišenėn. Juk jie buvo bedarbiai 
!r nustojimas kelių markių buvo dideliu 
nuostoliu jiems. Šiose aplinkybėse ir ka-

Vienas labai įspūdingas daly
kas senose apysakose yra scen
as, kur vienišas pakeleivis ran
da savvotišką seną užeigą, kur 
jam duoda gero maisto.

Ilgas yra jau nueitas kelias 
nuo laikų “Trijų Mušketierių” 
ir Scott’o apysakų, bet joks se
novės keliautojas nebūtų galė
jęs labiau nudžiugti, kaip aš 
nudžiugau, kada netyčiomis už
tikau įdomią tūlo Strobl’io val
gyklėlę New Rochelle, N. Y.

Strobl yra skonio apaštalas, 
kuris (skelbia, kad reikia įvai
rius valgio daiktus tinkamai 
suderinti. “Atskiri, dalykai ga
li būt puikūs, bet jeigu jie 
nėra pritaikyti prie kitų da
lykų,, tai visi pietūs niekiais 
nueina,“—sako Stobl, išreikšda
mas sveiką mintį.

“Štai mes atnešam jums prie 
tinkamo valgio ir stiklą gero, 
šalto alaus, gerai padaryto ir 
gerai išsistovėjusio,” paaiškino 
Strobl, “ir jūs pasidžiaugsite 
skoniu viso to. Paskui dar tru
putį dezerto užsigardžiuot ir 
magytį stiklelį mėlynių deg
tinės prie kavos.“

Štai kas traukia vyrus į 
valgyklas. Jie ten eina del 
valgių, kurių ir kiekviena mo
teris savo namuose galėtų duot 
lygiai patraukiaČių valgių sa

vo vyrui, jeigu tik atkreiptų 
atydą į tinkamą valgių suderi
nimą.

Pavyzdžiui:
Prie keptos kiaulėnos turi 

būt raugintų kopūstų ir vo
kiškai paspirgintų bulvių. Jei
gu tai bus kepta jautiena, ta
da prie jos duokite bulvių bly
nelių ir raudonų kopūstų. O 
jei vyrui patinka Wiener Schni
tzel, tad prie šio valgio duokite 
šutintų tomeičių ir lietuviškai 
paspirgintų ’ bulvių. Prie žu
vies padėkite s'u šviežiais žir
niais ir neluptomis virtomis 
bulvėmis. O jeigu kas nemėg
sta bulvių, duokite kokių kitų 
gerai pritaikytų daržovių. Pa
vyzdžiui, prie keptos kiaulėnos 
ir raugintų kopūstų padėkite 
člelų kugurūzų, truputį Užbar
siant ant jų pipirų ir pimiento.

Sykiu turime suprasti, kad 
gėrimas yra tikrai svarbus da
lykas *prie suderintų valgių.

Kas liečia manęs, tai joks 
kitas gėrimas taip gerai ne
tinka prie minimų stiprių val
gių, kaip sveikas alus su tikru 
savo skoniu. Ir čia mes tu
rime atsiminti, jog yra milžin
iškas skirtumas tarp pardavi
nėjimų alų. Taigi apsimoka 
tikrai ištirt įvairias rūšis alaus.

dangi(“jie atsisakė dirbti darbą, jiems 
suteiktą,” jie veikiausiai pražudė savo 
teises gavimui bedarbes apdraudos bene- 
fito. šis incidentas turėjo didelę reikš
mę stovintiems ant laiptų. Ten buvo 
daugiau, kaip vienas, kurie gavo išsi
kraustymo įsakymus ir kurie gulėjo ant 
jų virtuvės stalų. Dabar jie visi privalo 
susivienyti ir organizuotis.
.—Štai, jis čia yra! — Moteris parodė 

viršun, kur riebus žmogus stovėjo prie
angy, negalėdamas sukelti savyje užten
kamai drąsos, kad nulipti žemyn užsi
grūdusiais laiptais.

Kaip tik jį pamatė, sujudimas iš nau
jo pradėjo kilti. Pasireiškė aiškūs grąsi- 
nimai.

Neužilgo per L.D.S. 21 kuo
pą bus įsteigta mokyklėlė del 
vaikučių Detroite, vakarinėj 
dalyje miesto, Draugijų svetai
nėj.

Detroitiečiams yra gerai ži
noma, kad kiek laiko atgal 
gyvavo Ateities žiedo Draugi
jėlės. čion lankydavo tą mo
kyklėlę apie 150 jaunų vaiku
čių arba jaunuolių, sudėjus į 
krūva viso laiko mokinius. Tas 
reiškia, kad lietuviai tėvai 
mėgsta, kad jų vaikučiai mo
kintus lietuvių rašybos ir dai
lės. Net ir dabartiniame Aido 
ir Laisvės choruose yra dikta 
dalis.tų jaunuolių, kurie lankė 

Todėl ir dabar mes žinome, 
kad daug lietuvių turi norą 
ir tai yra svarbus reikalas leis
ti jaunuolius*! tokias mokyklė
les. Ten jie sunaudoja savo 
liuosą laiką ir išmoksta pažan
gumo. Ten jie išmoksta sce
nos veikalų, dainų ,žaislų, lie
tuvių rašybos ir abelnai drau
gijinio supratimo.

Todėl matome, kad tokios 
mokyklėlės būtinai yra reika
lingos ir naudingos del augan
čios gentkartės. Už tai L.D.S.,-------- r-...... —................. ,.........
21 kp. deda pastangas, kad St- So Bostpn, Mass Ofisas atdaras 

,‘ _ .... i iki 9 vai. vakaro kiekvieną dieną, iš
būtų tokia mokyklėlė įsteigta skiriant nedėldienius. 
zvi»r\i4-n 1 n i Iru T) nfvni 4 n >

—^Draugai, jokių niekų... tegul jis ei
na ramybėje! — Plačiais pečiais darbi
ninkas atsistojo užpakaly . riebaliaus. 
Darbininkės pasitraukė į šalis. Teismo 
pasiuntinys, nedrįsdamas pakelti akių ir 
spausdamas savo portfelį prie šono, 
greitai nubėgo laiptais tarpe gilios tylos. 
Jis būtų daug daugiau nusigandęs, jeigu 
būtų pamatęs akis, atkreiptas į jį. Bet 
kada jis bėgo trumpais greitais žings
niais per kiemą, senas sudaužytas vazo
nas nukrito kaip tik užpakaly jo. Vai
kai švilpė ant jo per pirštus.

Ir tiktai kada jis pasiekė Nettelbeck- 
platz ir pamatė šviečiantį helmą polici- 
janto, jo mirtina baimė pranyko. Tik 
dabar jis suprato, kad jis bėgo. O jeigu 
jį kas nors matė bėgant?* * *•
• Plačių pečių darbininkas, su savo jau
na galva ir žilais plaukais, išlengvo ėjo 
laiptais į savo kambarius, numerį 3-čią. 
Jis tapo labai užsimąstęs. Ąnt maliavo- 
tos lentelės, ant durų, už kurių jis pra
nyko, buvo parašas: Herman Suderupp. 
Jis buvo politinis komunistų gatvės kuo
pelės vadas.

SKYRIUS IV
Raudona Lakštingala

—Ei.. .Frici, laikyk ją!
—Uždaryk duris!...
—Ha... ha... žiūrėk, ji turi skylę 

pančiakoje...
—Dabar aš ją pagausiu... Ha, pra

keikta kalė! Ji įdrėskč man... Į peklą 
su ja!

Vaikinas piktai žiūrėjo į raudoną įdrė
skimą ant rankos...

—Tai kalė... braižo kaip katė!—Jo 
draugai leipo iš juoko.

—Jūs esate supuvėliai, visi jūs tokie, 
—rėkė mergina uždusdama. Buvo aiš
ku, kad ji buvo tikrai supykusi.

—Oh, nesipūsk. .. Gretė. Ar bijai sa
vo grožės netekti?—rėkė trumpa nosia 
jaunas vaikinukas su atlapais marški
niais, spjaudydamas ant grindų.

(Daugiau bus)

greitu laiku Detroite.
Šitame šeštadienyje, rugs. 

(Sept.) 14 d., 7:30 vai. vaka
re bus platus susirinkimas 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter St. čion gali dalyvauti 
kaip kuopos nariai, taip ir 
pašaliniai žmonės. Daugiausia 
kviečiami yra tėvai ar moti
nos, kurie turi vaikų. Reikia 
žinoti, koks skaičius jų bus 
suregistruotas. Bus daug ge- 
riaus pradėti mokyklėlę prie 
gerų instruktorių. Tas jums 
nieko nekainuos, tik mažmo
žiai. Todėl visus kviečiame da
lyvauti šeštadienio susirinki
me.

Dauguma mano, kad 
roite mėsos streikas jau 
baigė, tai visai ne. Tiesa, lai
kinai yra atimta pikietavimo 
darbas, bet yra nutarta, kad 
šeštadienį ir penktadienį boi
kotuoti, nepirkti mėsos. O jei
gu bus reikalas, tad ir vėl bus 
apšauktas streikas ir pikietai 
pastatyti prieš augštas maisto 
kainas. Dabar, laike šios per
traukos yra dedamos pastan
gos, kad stipriai suorganizuo
ti moteris į Moterų Lygą, gau
nant tarpe 5,000 ir 10,000 
narių. Tada, žinoma, darbas 
bus daug geresnis. Todėl 
Detroito moterys stokite į M. 
Lyga.

Iš Chevrolet Dirbtuves

Draugai darbininkai lietu-1 
viai Ansonijos ir apielinkės 
miestų, svarbus pranešimas 
bus duodama iš Išeivijos Lie
tuvių Kongreso, įvykusio Kau
ne. Draugas J. Mažeika, ku- 

I ris buvo pasiųstas per Visuo
tiną Lietuvių Suvažiavimą, įvy
kusį 30 d. birželio ir 1 d. lie- 

j pos, Clevelande, Ohio, jau su
grįžo iš Kauno kongreso ir 
raportuos Ansonijos lietu
viams. Kaip žinote, Lietuvoj 
tuomi laiku, kada buvo kon-

I gresas, įvyko ūkininkų sukili-■

Kiek laiko atgal atleido tūk
stančius darbininkų ir kurie 
jau išdirbę virš metų laiko, 
tiems davė pasilaikyti “bė
džius” ir sakė greit sugrįšti. 
Dabar prabėgo virš mėnuo lai
ko, darbininkai eina į dirbtu
vę kas rytas ir vis darbo ne
duoda.

Prasidės Lietuvių Radio 
Programa

Pradedant su rugs. (Sept.) 
15 d. tarpe 9 :30 ir 10 vai. ry
te kas sekmadienį iš W J.B K 

mas prieš Lietuvos fašistinę ! stoties arba (150) 15000 k. c. 
valdžią. Delegatai girdėjo tuos ‘ 
įvykius.* Taigi, draugai, svar- 

i bu būti šiose prakalbose, ku
rios atsibus antradienį, 17 d. 

! rugsėjo, 8 valandą vakare, Ru
sų Darbininkų svetainėj, 161 
Broad St., Ansonia, Conn. 
Taipgi bus pranešimas iš yi- 
suotino Lietuvių Suvažiavimo 
prieš karą ir fašizmą. Rapor
tuos delegatas iš Waterburio, 
J. Strižaūskas.

būs duodama geri lietuviški 
programai per Aido ir Laisvės 
chorų nartus. Bet šį sykį, se
kamą sekmadienį, visą progra
mą išpildys Aido Choras. To
dėl Detroito lietuviai galės iš
girsti muzikos ir dainų skabi-' 
bėjimą per radio bangas.

Taipgi čion yra kviečiaiųos 
visos dailės: mylėtojų, spėkos 
prisidėti prie šio prakilnaus 
darbo. Kurie esate solistai,

Puslapis Penktas

i muzikantai at šiaip choro dai
nų mylėtojai, stokite į Aido ar 
Laisvės chorus. Taipgi kas 
norite duoti apgarsinimus per 
radio, galite priduoti d. Pale- 
vičienei, 8709 Jos Campau, d. 
G. Aukštis, 2166 Scotten, arba j m J 1 1 • f H r o f\ J n.icmia.3 masinio mitingas. xaipgid. 1. 1 adolskis, ogden kviečiam ir lietuviškos bankos direk

torius ii' depozitorius. Bus pakeltas 
pasiklausyti klausimas, kodėl Bunža buvo išmes-

I tas iš savo namų per lietuvišką ban- 
1 ka.

St., Detroit.
Kurie norite 

radio, nepamirškite sekmadie
nį 9 :30 vai. atsukti. O kurie 
norite informacijų, kreipkitės 
paduotu antrašu.

Nedėlioj, rugsėjo 15 d., 1935 m. 
įvyksta konferencija-pasitarimas ben
dro veikimo penkiais punktais, nusta
tytais Visuotino Suvažiavimo Cleve- 
lande. Bus svarstomi šie punktai:

1. Kova prieš karą ir fašizmą.
2. Už socialę ir bedarbės apdraudą.
3. Už unijas ir jų vienybę.
4. Kova prieš deportaciją ir dis

kriminavimą.
5. Už Lietuvos liaudies teises.
Konferenciją šaukia Bendro Veiki

mo Komitetas. Buvo išsiuntinėta at
sišaukimai visoms organizacijoms ir 
kuopoms dalyvauti šiame pasitarime 
ir xjei kurios kuopos negavo atsišau
kimo yra kviečiamos dalyvauti tame 
svarbiame pasitarime.

Konferencija prasidės 2 vai. po 
pietų, Easton Baking Co. svetainėje.

Bendro Veikimo Komiteto Sekr..

ALDLD 9 apskritys aukavo 
$3, Priešfašistinis komitetas 
$2 ir drg. Zaveskas $1. Aukos, 
paskirtos priešfašistiniam vei-Į 
kimui ir pasiųstos per ALDLD 
Centro Komitetą.

M. Kauniene,
Komu Pik nikas

€
Rengia Liet. Darb. Sus., Philadelphia, Pa.

Sekmadienį, 15 d. Rugsėjo (September)
MIKOLAIČIO (GUDAVIČIAUS) FARMOJE

Pradžia 10 valandą ryte

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

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

Arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiob 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1461 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



*•_ &r; ' * • ■-' x -.:j|jįMj^
*»’ ••• . ■• .. • '. "l ■ J'i ■ ;?' i ' - ,. ’ I • ' '*. . V.''./S* ••'■."■ •'•' '•/• ".W-'fi-' >.-••> •»■ •< <•’■*:' «> '*Uį< * ‘ ■■• .■' ;< >.l ' ■<■•■» .

Penktad., Rugsėjo 13, 193^Puslapis šeštas LAISVĖ

NEW YORKO IR AP1EL1NKES ZINIOŠ]
Padekim Pikietuoti Fašistinį Italijos Konsulą

Am. Lyga Kovai

Konsulatas randasi prie Le
xington Ave. ir E. 70th St., 
New Yorke.
Prieš Karą ir Fašizmą šaukia
visas organizacijas ir atskiras 
ypatas pikietuoti Mussolinio 
atstovą ir tuomi gelbėti Ethio- 
piją nuo fašistinio Mussolinio 
plėšrumo.

Prie konsulato policija el
gias sauvališkai, nepaisydama 
nei jokių demokratinių taisyk
lių. Puola pikietus, areštuoja, 
grūda į kalėjimus ir patys su
fabrikuoja ant jų kaltinimus. 
Į tą trumpą laiką jau 9 pikie- 
tai yra areštuoti. Pereitą sa
vaitę leido šešiems kartu pi
kietuoti, o šią beleidžia tik 4. 
Jei nesustiprinsim protestus, 
po savaitės gali dar atimti du 
arba ir visai sustabdyti.
Moterys-merginos daugiausia 

rūpinasi pikietu ir jos pikie- 
tuoja, nors policija laiko ap
gulus pikieto vietą.

Amerikos kapitalistai ren
giasi į karą taip greitai, kaip 
ir Mussolini. Ponai karo ša
lininkai šaukia, kad perdaug 
biednų žmonių yra pasaulyje.! 
Bet vieton mažinti sau pelnus 
ir duoti žmoniškesnį atlygini
mą dirbantiems ir pašalpą be
darbiams tie fašizmo pranašai 
siūlo išžudyti Komunistus, pas
kiau socialistus, žydus ir ka
talikus. Po tam, anot jų pa
saulyje bus “prosperity” ir ga
lėsią laimingai gyventi.

Tai todėl policija saugoja 
agentą tos fašistų valdomos 
šalies, kuri pirmiausia ruošia
si atidaryti pasaulinę darbi
ninkų skerdynę. Amunicijos 
fabrikų magnatai darys sau 
milžiniškus pelnus, o darbinin
kus maudys kraujuose. Todėl 
darbininkai - kės eikime į gat
ves, į pikieto linijas! Kovoki
me prieš karą ir fašizmą!

pastatyti.
t “Visiem atėjusiem bus duo
tą nevaržomai išreikšti savo 
nuomonę.”

Tai, kaip, “Sklokininke,” 
aiškiau begalima pasakyti a- 
pie “lygias progas ginti savo 
poziciją” ?

Departmentas ragina gyvento
jus imti čiepus apsisaugojimui 
nuo tos pavojingos ligos.

Delegačių Teismas Atidėtas

I. A. D. B.
Jane Speed ir Julia Church j 

Kolar, Am. Lygos Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą delegačių, 
kurios buvo iš Italijos konsu
lato išmestos ir areštuotos, tei-1 
smas tapo atidėtas į antradie
nį, 17 rugsėjo. !

, 60YEARS’SERVICE
Save Safety

Pfoushwick
’ V SAVINGS BANK
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., BKLYN
BANK RY MAII -YO(7« chcck oh DMINtX DI rIMIL POOt\D£RDOtSIT

demokratų ir kitų politikierių 
garsiakalbiai bliovė daugelyje 
vietų per ištisas valandas, bet 
policija “negirdėjo.” Matomai, 
turėjo gerai užkimštas ausis, 
laukdami, kol pasirodys komu
nistų garsiakalbis.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

M M M M M M M mi IVIM fui M

Notary Public Tel STagg 2-5043

Išvežioto jai Streiku Laimėjo Koncesijas
laimėjimus. Dabar mūsų dar- galimu, 
bas yra sustiprinti uniją, nes 
mes jau parodėm, kad unija t 
pas mus pasiliks!”

Taip 12,000 jaunimo paro
dė savo sumanumą ir spėką. 
Jie patys įsisteigė savo uniją 
ir dabar jau rimtai kalbama 
apie suvienijimą unijos su IL 
GWU. Garbė tokiam jauni
mui !

nevyko, 
antpuolį 
dar la- 

padidin-

Dresių išvežiotojų pasiryži
mas ir solidarumas į penkiolir 
ką dienų streiko davė didelių 
laimėjimų, nors svarbiausias jų 
siekis, pripažinimas Ladies 
Apparel Shipping Clerks Uni
jos, nebuvo išgautas. Bet jie 
laimėjo 44 valandų darbo sa
vaitę, mažiausia $15 į savaitę, 
mokestį už viršlaikį, kurio ne
leista dirbti daugiau 10 valan
dų į vieną savaitę, ir įsteigimą 
biuro, kuris riš kilusius nesusi
pratimus.

Derybos buvo atkartotinai 
pradėtos ir vėl nutrauktos. 
Bosai manė susilpninti strei- 
kierių veiklą-pikietą ir operuo
ti streiklaužiais, bet 
Kiekvieną didesnį 
darbininkai pasitiko 
biau suvienytomis ir
tomis spėkomis. Ypatingai pra
džioj šios savaitės policija pa
sižymėjo žiauriu puolimu, o 
darbininkai kovingumu.

Antradienį dresių siuvimo 
centre, New Yorke. įvyko ko
vingos demonstracijos. Dauge
lyje vietų streikieriai susidū
rė su streiklaužiais ir policija. 
Nepaprastu miklumu pasižy
mėjo skrajoklių būriai, skrie
dami iš vietos vieton po visą 
streiko distriktą. Penkiolika 
streikieriu areštuota ir daug 
sužeista žiauriausioj policijos 
atakoj ant streikieriu.

Mike Goldenberg, skrajok
lių vadas, tapo areštuotas su
sikirtime prie 350—7th Avė., 
kur jis asmeniškai vadovavo 
skrajoklių grupei. Policija Įsi- 
briovė į streikieriu centrą, 344 
W. 36th St., jieškodami Ar
thur Mesiti, streiklaužio, dir
busio 501—7th Avė. Policija 
sako, būk streikieriai) jį par 
grobę., Policija iškrėtė svetainę 
ir išklausinėjo daug žmonių, 
nežiūrėdami unijos , sekreto
riaus W. Gombergo stipraus 
protesto, bet nei Mesiti, nei jo 
pėdsakų nerado.

Darbininkai gavo sutartį ir 
priėmė streikieriu mitinge tre
čiadienį po piet, savo centre 
Christ Church, 344 W. 36th 
St. Mike Goldenberg, skrajok
lių vadas, kuris buvo areštuo
tas pikiete ir bus teisiamas at
einantį pirmadienį, buvo pasi
tiktas streikieriu griausmin
gais sveikinimais. Jis ypatingai 
pabrėžė sekamą:

„ “Mes užbaigėm savo strei
ką, kuriame mes kovojom, 
kaip jokia jaunų žmonių uni
ja pirmiau nekovojo. IŠ pat 
pradžios mes parodėm visam 
darbininkų judėjimui, iš ko 
mes susidedam. Mes pradė
jom iš nieko ir viskas, ką mes 
išveržėm iš fabrikantų, reiškia

aDiskusijos Neįvyko” 
Diskusijos Įvyks

Brooklyne Didis Sąjūdis 
Del Rinkimų

Kur tik pasisuksi, visur gir
dėsi būrelius žmonių diskusuo- 
jant įvairius kandidatus ir! 
partijas, o buržuazinių parti
jų ir atskalukių iškabomis jau 
marguoja miestas. Bet darbi-' 
ninkai jungia savo spėkas ir 
su pasiryžimu dirba laimėti 
rinkimuose.

“Kokį stiprų pavergtųjų bal
są reikštų New ,Yorko mieste 
išrinkimas komunisto alderma-j 
no ar asemblimano! Ar galite 
įsivaizdinti, ką reikštų. New 

j Yorko darbininkams, jeigu Ja- 
! mes Ford arba Clarence Hat- 
I haway, ar kuris kitas, kaip 
j Ben Gold ar Carl Brodsky bū
tų išrinktas? Bet tas yra da- 
leistina ir jūs galite tą pada-

sako K. P. Rin- 
i kimų Komiteto pareiškimas. 
{Komitetas ,kaip žinia, suside
da iš šimtų N. Y. organizacijų 
atstovų.

Williamsburge darbininkai
energingai veikia: ruošia atvi-i bartinė sutartis. Darbininkai ir 
rame ore mitingus, kviečia K. esant sutarčiai yra be galo iš- 
P. kandidatus kalbėti draugijų naudojami, ypatingai kontrak- 
susirinkimuose, platina K. P. torių šapose kainos ant darbų 

nustatomos labai mažos ir siu
vėjai, kol dirbdami, gyvena! 
skurdžiai.

Jų vyriausi reikalavimai 
bus: ąprubežiuoti kontraktus; 
nustatyti kainas darbdavių įs- 

ir . įsteigti vieningą

New Yorko Universitetas da- 
dės savo programon du kursu: 
vienas, Gyvenimas ir Darbas J. 

nį, 17 rugsėjo. Prasidės 10 v. J* Valstijose, o kitas, religijos 
ryto, 4th District teismabuty- mokymas.

| je, 153 E. 57th St., New Yor
ke.

Kaip praeitą sykį, taip> ir 
ateinantį užpildykite teisma- 
bučio suolus, išreikšdami už
uojautą ir solidariškumą ko
votojoms.

; Madison Są. Garden Permaža
Sukniasiuviams

sta- 
65,-

Gardene 
bet tik 25

Iššaukus trijų valandų 
pičių pereitą trečiadienį, 
000 sukniasiuvių suplaukė į 
Madison Square 
šauktą mitingą,
tūkstančiai tilpo. Kiti 40,000 
likosi ant gatvės.

Tai buvo sukniasiuvių repe
ticija išbandymui savo spėkų, 
kurias ketina panaudoti sau
sio mėnesį, kad pasibaigs da- į

rinkimų platformą, kuri kalba 
už kiekvieno darbininko rei
kalus. Tik vienos savaitės bė
giu turėsim masinį mitingą, 
taipgi paradą ir demonstraci
ją. Mitingas įvyks šį penkta-
(^ienį,^13 rugsėjo, 8 vai. vaka- taigose ;
ro, kampas Varet ir Graham, sistemą kainų, nustatymui.
Paradas ir demonstracija bus 
penktadienį, . 20 rugsėjo, 8 v. 
vakaro. Prasidės ant kampo Į 
Ross ir Division, baigsis prie: 
Grand St. Extension ir Have- 
meyer Street.

“Sklokininkas” “Naujoj Ga
dynėj“ labai “liūdnai” vaito
ja del neįvykusių diskusijų. 
Visų, o sykiu ir “Sklokininko” 
žiniai tą patį vakarą buvo sa
kyta, vakar dienos “laisvėje” 
buvo pranešta ir dabar pakar
toju, kad diskusijos ne nu
mestos užpečkin, tik atidėtos.

šį kartą KOM1NTERNO 
'KONGRESO TARIMŲ diskusi
jos tikrai įvyks ketvirtadienį, 
19 rugsėjo, 7:30 vakaro, “Lai
svės” svetainėj, 419 Lorimer 
St.. Įžanga veltui.

“Sklokininkas“ garbavoja, 
kad “‘minios’ pasirodė labai 
atšalusios, nes iįdomaujančios 
svarbia tema.
“Sklokininko” būtų tiesa, tai 
“sklokininkai”
tų pasižymėję nesiįdomavimu. 
Juk Prūseika sako, kad su juo 
visas svietas. Gi kas daugiau, 
jei ne Prūseika-Butkus dau
giausia burnojo už nesušauki- 
mą Komintemo Kongreso. Da
bar kongresas įvyko ir šaukia
ma diskusijos ant jo taripių. 
O Prūseikos svieto buvo, pa-į 
jai paties."Sklokininko” raštą,' Vaikų paralyžius vėl biskj pa- 
iš kelių dešimtų susirinkusių kilo. Antradienį pranešta 49 su- 
žmonių, “ 
kininkai.”

Kas liečia mane, nesiimčiau 
o\bliką kaltinti. Lapelių ne
buvo. Pranešta porą sykiu 
laikraštyje. Taigi, “Sklokinin
ke,” “minios” nežinojo apie ists Susivienijimas šaukia savo 
diskusijas,' o kada sužinos, tai narius streikan. Reikalauja pri- 
ir bus, kaip visada kad būna' pažinimo organizacijos, 8 vai. 
svarbiais momentais. x • darbo dienos ant visų komerci-

Toliau “Sklokininkas” ra-Į nių laivų, nustatyti algų skalę 
šo: “Del tokių diskusijų rei-'suIy£ uhijos reikalavimo ir 
ketų susitarti su opozicionie-samdymo radio operatorių per 
riais, kad jie žinotų, jog ir' operatorių uniją. Didžiausia 
jiems bus lygios progos ginti:dabar mokama alga yra $120 į

I mėnesy Unija reikalauja $165

Serga Draugė Bovinienė

W-tis

Trumpos Žinutės
Nusižudė turtinga ponia 

Florence B. Hill, 50 metų, tu-Į 
rinti apie milioną dolerių. Ji sveikti, 
iššoko pro langą savo apart- 
mento iš 9-to augšto 1,212 5th

Paleiskim, kad

juo labiau bū-

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

L.D.S. 3-čio Apskričio 
Delegatams

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Draugės ir draugai, katrie 
esat išrinkti delegatais į Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 3-čio Apskričio konferen
ciją, kuri įvyks rugsėjo 15 d., 
11 vai. ryto, 180 New York 
Ave., Newarke, visi pribūkite. 
Nei vienas nepasilikit namie, 
atvažiuokit į šią svarbią kon
ferenciją ir kiekvienas dele
gatas turėkit naujų sumanymų 
LDS labui. Jei kurios kuopos 
neišrinkote delegatų, tai kuo
pų komitetai pasirūpinkit kuo 
greičiausiai paskirti delegatus. 
Jaunuolių kuopos taipo pat 
pasirūpinkite pasiųsti delega- 

1 tus, nes ši konferencija bus 
! viena iš svarbiausių.

Draugiškai, LDS 3-čio Apsk. 
Pirmininkas, A. Skairus.

Draugė M. Bovinienė šiuo 
tarpu randasi King’s County i 
ligoninėj. Paimta pereitą sek-, 
madienį, anksti rytą. Manoma, 
kad ji ten bus iki šeštadienio. 
Draugė Bovinienė sirguliavo 
per tūlą laiką, bet vis manė 
pavysianti be ligonbučio, ta
čiaus nesveikata tęsėsi.

Linkėtina ligonei greit pa-

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti i Šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo

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

PAJIEŠKOJIMAI
Jeigu kas žinote, kur randasi 

ANTHONY PRASKEVICH, arba jei
gu jis pats patemys Šį pajieškojimą, 
malonėkite rašyti sekamai:

E. P. c-o “LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

N-as.

Avė Savo 8 metų sūnui, kuris ( Triukšmautojams Jau Bėda
tuo tarpu miegojo, paliko raš-| 
telį, nepakenčianti skausmų 
del ligos, kuri ją kankino jau 
kelintas mėnuo-. Taipgi pali
ko raštą draugei, prašant pri
žiūrėti jos vaiką, kol pribus 
iš Chicagos jos giminaitis Wm. 
Himmel. Jis greit pribuvo or
laiviu iš Chicagos. Moterį kie- 
ipe rado namo prižiūrėtojas 

! tik už kelių valandų po jos 
mirties.

Už triukšmo kėlimą jau plau
kia pinigėliai į politikierių ki- 
šenius. Antrą dieną vajaus už 
sumažįnimą triukšmo, 12 vyrų 
užsimokėjo po penkinę Jeffer
son Market teisme. Juos areš
tavo 255 W 33rd St., kur jie; 
lošę daisais iki 4 v. ryto ir jų 1 
kalba buvus labai girdima, o 
žodžiai nemalonūs klausyti.

Policija, beje, sako imsianti
' nagan ir garsiakalbius, Tačiaus 
I r

2 Telefonas: Evergreen 7-7770 g

' PAUL GUSTAS' |
t LIETUVIS GRABORIUS g
$ Senai dirbąs graborystes pro- S 
o fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
? kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
J atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
Q balsamavimu ir palaidojimu 8 
i mirusių. £

I Veltui Chapel Šermenim | 
$ Parsamdo automobilius Serme- g 
7 nims, vestuvėms, krikštynoms £
j ir kitokioms parems E
9 šaukite dien* ar nakt| L

3 423 Metropolitan Avė. g
q Brooklyn, N. Y. g

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

H;vrTiTr,n\yrrr;'rvr,3Vi'?Tvr-?'rTrrr,-r?7TiviviTT\-rrr"ri_.

Tel. STagg 2-3438 
(steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer's Sens, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS , 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

' BROOKLYN, N. Y. 
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
:r padidinu 
kio dydžio, 
kio 
ma.
maliavoju 
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

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

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

512

esant 
to- 
ko- 

pageidauja- 
.Taipgi at- 

įvai-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
PnrBnmdau automobilius ▼eatuvfm, 

parSra. krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) ,

______ Brooklyn, N. Y.

jų tarpe ir keli sklo- sirgimai, « tų 19 Brooklyne.
• * į Viso šį metą1 Didžiajame New

• Yorke buvo 1,55% susirgimai ir 
59 mirtys:

savo poziciją.”
“Sklokininkui” galiu patart 

pasiskaityti rugsėjo 9 d. “Lai
svėj” tilpusį pranešimą-kvie- 
timą į diskusijas, kur rašo:

“Visi, todėl, sueikite į šias 
diskusijas atvirai, laisvai, 
draugiškai ’ pasiginčyti, vieni 
kitiems paaiškinti, klausimų

American Radio Telegraph

vyriausiam operatoriui ir ne 
mažiau $110 į mėnesį pagelbi- 
ninkams.

Mieste pasireiškė diphteria. 
Pereitą savaitę susirgo 19 žmo
nių. Savaite prieš tai buvo tik 
14, dar pirmiau 6. Sveikatos

SOVIETU SALDAINIAI
TUOJAU UŽSISAKYKITE PARENGIMAMS 

SOVIETŲ SALDAINIŲ 
PADARYTOS IŠ VAISIŲ IR MEDAUS 

Kaina nuo 35c iki 40c Svaras
Už tą kainą draugijos parduoda perkantiem po * 
svarą ar mažiau. Gi draugijom perkant, nema
žiau kaip 5 svarus, kaina daug žemesnė ir pa
rengimuose galima ant saldainių gerai uždirbti.

Del platesnių informacijų kreipkitės:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimė# ^Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stags: 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Jnnipcr 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.

ROBERT LIPTON
HH|| Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves- 
tuvėms ir 

rLh'IŽ 4 Jm Kitokiems j
1.4 Įvykiams

Dovanos

HARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių 
Susižeidavi-

HHHH mo Žiedų i-
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
| N e n ormalumai, 
I Odos Išbėrimai, 
I Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
7 mas, Nervų J3- 
I gos išeikvojimai, 
į K a t a r i n iai ir 
f Chroniški Skau

duliai, Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 

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

čiepy (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI .




