
KRISLAI
Apsigavo su Kongresu. 
Sparnuotas “Pavojus.” 
Bešališkumas ir Pelnai.
Neveja šalin Raudonųjų. 
20,000,000 Bedarbių.

Rašo S. LAISVIETIS

Sugrįžę iš lietuvių pasaulio 
kongreso, net tūli kunigai “dele
gatai” pyksta, kad smetonin- 
kai neleido “tautos sūnams” j 
kalbėti.

Taip iš to kongreso ir vysto- | 
si išvada — jūs nenorėjote gir-« 
dėti mūsų balso, tai nenorėki
te nei mūsų dolerių.

Reiškia, Smetona su Skipičiu 
apsigavo. Jie tą kongresą šau
kė, idant pataisyt lietuviškam 
fašizmui biznį, tarp išeivių, bet 
dar labiau jį sugadino, 
gi čia tas “permatymas, 
riuo giriasi fašistai?

Kur 
ku-

ft

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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IN TWO PARTS

PART ONE

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Italija Neva 'Sutinka’ 
Derėtis del Taikos

Su Ethiopija

Soc. N. Thomas Reika
lauja Paleist Krumbeiną

NEW'YORK. — Ameri- 
kos Socialistų Partijos va
das Norman Thomas para
šė prezidentui Rooseveltui 

tara i laišką, reikalaudamas pa- 
Propeller ir Pratt and. Huosuot įkalintą drg. Chas. 

I Whitney Aircraft kornpa-Į beln^. *—istU va- 
Angliškai bus mokinama i Protestuodami 

i pagal “pamatinės (basic) ;pavarymą penkių

Kanados Darbininkai už MOKINA ANGLIŠKAI | DIDELIS STREIKAS 
NaziŲ SportŲ Boikotą RAUDONARMIEČIUS LĖKTUVŲ FABRIKUOS
HALIFAX, N. S. — Ka-' 

n ados Darbo Unijų Kongre
sas priėmė rezoliucijas, kur 
šaukia boikotuot iš fašisti
nės Vokietijos įvežamus ta
voms ir nedalyvaut tarp
tautinėse sporto varžytinės, 

£ vadinamoj Olymiadoj, ku
rią hitlerininkai ruošia 19-. 
36 metais Berlyne.

“Lietuvos žinios” rugs. 2 d. 
praneša, kaip Smetonos polici
ja panaikino dar vieną “komu
nistinį pavojų,” būtent: >

“NUŠOVĖ AGITATORIŲ 
KARVELI

šeštadienį Kaune, Birštono
gatvėje policininkas nušovė BllIVcZldb ItlbHklII 
karvelį, ant kurio kojos bu- » -----------
vo apvyniota raudona juosta, SAN FRANCISCO, Cal. 
o juostoje komunistiniai šū
kiai.”
Kiekvienas “raudonojo” ba

landžio pasirodymas virš Kau
no erzino ir gąsdino smetoni li
kus. Tas gražus, lavintas pauk
štis buvo tarsi pranašas grę
siančio galo jų viešpatavimui. 
Taigi jie ir nukovė tą “priešą.”

MASKVA. — Bus prapla
tinta svetimų kalbų mokini-1 EAST HARTFORD, 
mas Sovietų Raudonojoj, Conn. — Sustreikavo 1,800 
Armijoj. Mokins ne tik ka-! orlaivių bei jų dalių darbi- 
rininkus (oficierius), bet ir ] ninku Hamilton Standard 
kareivius šių kalbų: anglų, i 
vokiečių, francūzų, japonų

BET SIUNČIA ARMIJAS PRIEŠ AIGIPTĄ

v j dą. Savo laiške Thomas sa- 
PneS|ho, kad Krumbein buvo jo 
savo partijos ir jo paties politi- 

j anglų kalbos sistemą,” kur i draugų darbininkų. Reika- nis priešas, bet teisingas 
žmogus, pasišventęs savo 
idealui.

Krumbein nuteistas f ~ 
mėnesių kalėjimo ir dar 4 I 
metams “išbandymo” vien 
už tai, kad imdamas pas-

' IMnnnov ič Kalčiimn lParinkta 850 būtiniausių žo- j iauja ne tik pavarytus 
i lllooney 1S Kalėjimo ^žių. Juos mokant suderint, j grąžint darban( bet ir

su- 
vi-

gahma gerai susikalbėt apie . • , 3i? ............................. ¥ :siems pagerint sąlygas.Ikasdieninius ir šiaip reika-; r J
i lingiausius dalykus. I Šis streikas yra labai

Ištikro Raudonoji Armija smagus įvykis kariškai lėk 
—Thomas Mooney, nekal- vis labiau virsta milžinišku > tuvų gamybai, ypač dabar 
;tai visam amžiui įkalintas jaunuoliam universitetu. itiniu laiku,
darbininkų kovotojas, buvo , 
atvežtas iš San Quentin ka-! 
Įėjimo j 
čiausią Teismą, Kur eina 
svarstymas jo reikalavimo' 
paliuosuot.

Vyriausias teisėjas Wm. 
Prezidentas Rooseveltas pasi- H. Waste bylą veda tokioj 

rašė bešališkumo (neutralumo) linkmėj, kad Mooney nebū- 
nutarimą, kurį padarė Amerikos tų išlaisvintas. Teismo pro- 
kongresas. Tik kažin kodėl fa- kurorai ypač stengiasi nie- 
brikai Bridgeporte, Waterbury kais paversti prisiektus pa
ir Bristoly, Conn., dieną ir nak- reiškimus liudininkų, dabar 

raukius prieš Ethiopiją?
Ką reiškia I 

prieš progą kruvinai pasipin 
’gaut Amerikos kapitalui?

tį gamina . Mussolini ui karo į- ’ pHsipažįstančių, kad jie bu
vo pasamdyti meluot prieš

bešališkumas t Mooney pirmoj byloj. Tuo-i 
^ai pasipini- Win! iin iinonlzm'n Li!"i Ir i

ne-

LIETUVOS ŽINIOS
Jau Sugrįžo iš Sovietų 3 
Išmainyti Lietuvos Piliečiai

Rugs. 2 d. vakariniu trauki
niu iš Sovietų Sąjungos sugrį
žo trys lietuviai iškeisti ant Lie
tuvos politinių kalinių komunis- 

i tų (Chodosaitės ir 5 kitų). At
važiavo : kun. Jasiukas, Kara- 
kerienė ir Žukauskaitė. Tryli
kos kitų laukiama atvykstant 
artimiausiu laiku.

met jie pasakojo, būk “ma-l
_____  tę Mooney dalyvaujant” Sustreikavo Kauno - Babtų 

Darbo unijų bendri susirinki- bombų sprogdinime laike Rlento Statybos Darbininkai
, . _ , - Prie Kauno-Babtų plento sta-

J., reikalaudami Darbo Partiją, dos 1916 metais. Dabar Jie tybos darbų dirba apie 500 dar- 
—-----......  ■> Partijos ; prisipažįsta, kad tada melą- bininkų: 300 darbininkų plentų

ir.vo. '■ ’ * *’ '

mai Newarke ir Patersone, N. kariško prisirengimo paro- Prie Kauno-Babtų plento sta-

GENEVA. — Užvakar vietose, prieš Italiją ir dar 
Italijos atstovas Tautų Ly- vis daugiau jų atsiunčiama 
gos Taryboj baronas P. 
Aloisi pareiškė spaudai, kad 
Italija “sutiktų derėtis” del I 
išvengimo karo su Ethiopi-; 
ja, jeigu būtų Italijai duo-;

18'dama “žmoniški pasiūly- ■ 
mai.” 

J

Roma. — Prie 50,000 Ita-
i portą vykti užsienin jis ko-1 .^!eivjy ^iUf" 
j kį ten klausimą ne taip at
sakęs. Norman Thomas nu
rodo, jog tai yra peržiauri 
bausmė. Jis primena, kad 
pabėgęs iš kalėjimo krimi
nalistas T. Walker ne sykį 
suklastavo sau pasportus

Vegerių pasienio policininkas užsienin, bet jis buvo be 
Latvis rugs. 2 d. Laižuvos m. bausmės paleistas. Mat, 
Mažeikių apskrity pradėjo su Walker bendradarbiavo fa- 
žmona ginčytis ir pyktis, o pas-, šistiniams Hearsto. laikraš- 
kui išėjęs iš lygsvaros žmoną' čiams kaipo Sovietų šmeiži-

Pasienio Policininko 
Tragedija

nušovė ir pats nusišovė.

“Nujautimas”

solini siunčia naujus ka
riuomenės pulkus. Jiems 
įsakyta traukti į Anglijos 
valdomo Aigipto pasienį.

Mussolini vėl sušaukė sa
vo ininisterių posėdį, iš ku-

iš Anglijos vandenų j Vi
duržemių jūrą.

į Anglai visu šmarkumu 
! darbuojasi kariškam apdrū- 
I tinimui Gibraltaro perlajos, 
i tarp Atlanto vandenyno ir 
Viduržemių jūros. Jie taip
gi įkaitusiai ginkluoja savo 
salą Maltą. Visur svarbes
nėse karui vietose tiesiama 
povandeninių bombų tink
lai sprogdinimui Italijos lai
vų.

Addis Ababa. — Ethiopia 
jos imperatorius Haile Se-

rio būsiąs tartas paskutinis ,įassje pareiškia, kad nesu-

balsuodami už Darbo i 
įsteigimą, nutarė neišskirt 
komunistų iš to judėjimo.

Conn, valstijos Darbo Fede
racija išsiuntinėjo balsavimo j 
blankas visiem savo lokalam su | 
klausimu—kas už, o kas prieš 
Darbo Partijos organizavi
mą, ir komunistų narių balsai 
bus lygiai skaitomi.

Daugelyj kitų vietų darbinin
kai taipogi išvien su komunis-

NEW YORK. — Pagar
sėjęs Rockefellerio Institu
to mokslininkas Dr. Al. 
Carrel sako daręs bandy
mus ir patyręs, kad žmo
gaus mintis gali persiduoti

kas; todėl teismas su juo 
pasielgė kuo švelniausiai. O 
Krumbein yra baudžiamas 
ištikrųjų ne del pasporto, 
bet del politinio savo vei
kimo, sako Norman Tho
mas.

Vaikščioja Žarijomis 
Be Jokio Apdegimo

ir vadens kelių valdybos pa- kitam žmogui, net jiems ne- 
' samdytų ir apie 200 darbininkų matant viens kito. Bet del 
: Kauno m. savivaldybės. Dabar . to Dr. Carrel sakosi dar ne
darbininkai sustreikavo ir at- ’
siuntė delegaciją pas Kauno (Jaugiau tyrinėjimu.

. apyg. darbo inspektorių. Dar- ’ 
[bininkai nusiskundžia, kad dar- 
I bo sąlygos esančios, sunkios, 
: dirbama akordiniai (nuo kaval- 
kų) reikią didelių pastangų, jei 
nor uždirbti 2-3 lt. per dieną.

Pridėsiu Kiek Algų 
Pašalpos Darbuose

WASHINGTON. — Ame

žodis apie karą bei taiką.
Geneva. — Lygos Tary

bos paskirta penkių valsty
bių atstovų komisija išdir
bo pasiūlymus taikymuisi 
Italijos su Ethiopija.—Šiuos 
žodžius berašant, dai* neži
noma pasiūlymų turinys, 
bet Tautų Lygos delegatai 
neturi jokios vilties, kad 
Mussolini juos priimtų.

Roma. — Mussolini pa
skelbė visuotiną fašistinių 
piliečių mobilizaciją, kur jie 
šį penktadienį turės susi
rinkt į pažymėtas vietas ir 
laukt, ką jiem įsakys daryt | 
Mussolini per savo agentus, i 
Susirinksią 10 iki 15 milio-

tiks su jokiu taikos pasiū
lymu, jeigu jame nebus už
tikrinta visiška Ethiopijai 
nepriklausomybė.

Paryžius. — Franci jos di
plomatai, kaip pranešama, 
planuoja pasiūlyt Italijai 
porą didelių Ethiopijos pro* 
vincijų, idant išvengt karo. 
Labai abejotina, ar su tuom 
sutiks Ethiopija. Anglai da
ro spaudimą, kad Franci ja 
raštiškai prižadėtų sdvo 
karo laivyno talką prieš Ita-

Lėktuve Užmuštas Len
r . . . ,-------- . V V ZYO11JL1N JL . ------ ZllIlC“ 0U&111IIKS1U. IV IKI IV I111I1U“ j

i Visai esąs tikras ir darysiąs irjkoS Darbo Federacijos va- nų, tame skaičiuje ir fašis- KofiHCckc BollIUIlkaS 
daugiau tyrinėjimų. dai vecĮa derybas su vyriau- tiniai auklėjami vaikai, pra-l * • !•

Bemąstant žmogui Sme- siu pašalpų administrate- dedant nuo 8 metų amžiaus.
Carshaltone, A n g Ii joj, 

(mokslininkai darė bandymą, 
ar ištikro nenusvils kojų in- 
dusas Kuda Bux, vaikščio- 

- damas žarijomis. Bet jis lė
tai perėjo per 12 pėdų ža
rijų be jokio apdegimo žy
mės. O du anglai medicinos 
studentai, kurie bandė ta
tai padaryt, per porą žings- 
niij smarkiai nusidegino 
kojas.

Kuda Bux sako, būk jo 
“religija apsaugoja” jį nuo 
apdegimo. Bet, matomai, jis 

reikalauja. Tuo būdu valdžia turi kokį “triksą,” kurio 
priskaito tik iki 10 milionų be- paslaptis dar nesužinota, 
darbių. į -----------------------

Bet ta skaitlinė yra melagin-
ga,—sako generolas Hugh Angly Kariuomenes Kova
Johnson, Roosevelto paskirtas c i r; c įji-i! j 
administratorius WPA viešųjų 0U OUKHClkHS
pašalpinių darbų. i ----- - y—r

Antra tiek daugiau bedarbių Mohmand srityj, šiaurva- 
maitinasi iš savo draugų, gimi- karinėj Indijoj, didėja gy
niu ir pažįstamų pagelbos, 
tikrina generolas Johnson: ___  ____ __ _____ _____
Kiek artimieji išleidžia pinigų Sukilėliai iŠ augštu kalnu ^ar’auL bėda su maistu, j •• • t • y » I • O Ir r* rl v> z'*!- Vnii 1 vačn i o fnin rrn 1

jimą.
Taigi vidutinis darbininkas 

parodo daugiau sveiko senso ir 
pažangumo už socialistų “Nau
jienų” Grigaitį, kuris reikalau
ja komunistinius darbininkus 
ištolo vyti nuo Darbo Partijos.

Kiek yra Jungtinėse Valstijo
se bedarbių?

Valdžia ima skaitlines tik tų, 
kurie gauna pašalpos arba jos

Atvyko Sovietų Artistas
Į Kauną atvyko garsus Sovie

tų artistas Kačalovas. Stotyje 
jį pasitiko artistas Kačinskas ir 
jaunųjų artistų būrelis.

genyse dirba elektros srio- rium H. L. Hopkinsu, reika- Į susirinkimus bus sušaukti! DETROIT, Mich. — Jsi-
vės; o jų bangos gal atsi- i Jaudami pridėt algos bedar- varpais ir dirbtuvių švilpy- • gėręs beisbolo lošėjas Len 

Ibiams, gaunantiems darbo nėmis. 
WPA pašalpiniuose dar-

liepia ir į kito asmens 
genyną.

sme- iKoenecke pasisamdė lakūnų
Sumobilizuotas k a r i š-!J?s.ePh’° Mulqueeney. ir Da-

Jugoshvijos Valstiečiai 
Sumušė Policiją

ZAGREB, Jugoslavij
Ginkluoti valstiečiai sumušė 1 r 
ir nuvijo jugoslavų policiją 
ties Bosanski Brod. Kovoj ... _ . .
prie Kovinez kaimo policija }inyi:!les ? ®PeJan]a

a.

I tali ja Lietuvoje Perka
60,000 Centnerių Bulvių
Iš tikrų šaltinių teko sužinoti, 

kad Italija i 
įstaigomis baigia derybas Lie- čių. Jie kovoja UŽ tautinę I 
t.iivni nirkti jinip 300 tonu, kas i™ I

pašovė du valstiečiu.
Maištai

! ventojų ginkluotas sukili-, 
mas prieš Anglijos valdžią.1

jiems privatiškai šelpti, 
daugiau negu valdžia išviso ski
ria bedarbių reikalams.

Taigi, pagal gen. Johnsono 
išvadas, šioj šalyj yra bent 20 j 
milionų buvusių duonpelnių be Į 
darbo. Bet Johnson kiekvienam 
tokiam priskaito vidutiniai po 
tris šeimynos narius—ir persi
gandęs griebiasi sau už galvos.

Jis mato, kad nors biznis vie
tomis eina geryn—per padidin
tą išnaudojimą tų pačių dirban
čių darbininkų,—bet bedarbių 
skaičius nemažėja.

Jau buvo pereitą sykį minė-

šaudo į atsiųstus kareivius. 
Anglijos gi kariuomene iš: 
kanuolių apšaudo sukilėlių 
lizdus net 5,000 pėdų augš- 

Itumose.

buose. Pranešama, kad gal kjems pratimams visas Ita- • V1S,° lėktuvą nuvežt ii į Bu- 
būsią jiems 50 nuošimčių pjos laivynas kuris mane- tfalo. Iškilus oran, jis pra-
pakelta alga. Prie to verčia 
nuolatiniai streikai pašal- 
piniuose darbuose, kur iki 

“jšiol buvo mokama tik nuo 
$19 iki $94 per mėnesį.

Streikieriai reik alau j a

kad Darbo Federacijos vir
šininkai gal sutiks su ko-

.... . . . plėtojasi ypač ^įu nuošimčių priedu
su atitmkamomis. tarp kroatų tautos valstie- prie dai)artings a]gos.

tuvoj pirkti apie 300 tonų, kas laisvę ir prieš augštus mo- 
sudaro apie 60,000 centnerių i kesčius valdžiai 
arba 200 vagonų, bulvių. |

Bulvės bus perkamos nenu- Į Churchville, Pa. 
statytomis kainomis, kaip ja-'žiuojant Schoenfeldų auto- 
vai, bet laisvai. Nupirktų bul-! mobiliui į šeimynišką pikni- 
vių eksportavimas prasidėsiąs ką, atbėgęs traukinys 
apie spalių mėn. . - -

Matyt, Italijoj, besirengian- g"^mones^

- kad net bulves iš taip toli ga- 
y benasi.

i
ta, kaip generolas Johnson bijo' 
alkanų bedarbių sukilimo.

Visi bedarbiai ir dirbantieji 
privalo organizuotai veikti per 
Bedarbių Tarybas. Tai bus pa
jėga, kuri tikrai galės priverst 
buržuaziją žmoniškai šelpt tas 
aukas kapitalistų “tvarkos 
jų godumo.

žemaitijos Plėšikų Byla 
Perduota Karo Lauko 

Teismui
Šį pavasarį Žemaitijoj, Tau- 

• ragės ir Kretingos apskr. siau
tė plėšikai, kurių vadu buvęs 
tauragiškis Juška. Plėšikai su
laikyti, o jų bylą kariuomenės 
teismo prokuratūra perdavė ka
ro lauko teismui. Su Juška 

ir yra sulaikyta apie 10 žmonių.
Ijų byla bus Tauragėje.

— Beva-1

su-
daužė automobilį ir užmušė

Policija Bombardavo Salem 
Streikieriu Pikietą

SALEM, Mass. — Rugs. 
16 d. policija su ašarojamo- 
mis bombomis užpuolė strei- 
kierius, pikietavusįus Pe- 
quot Sheeting fabriką. Du 
darbininkai tapo aptroškin- 
ti bombų dujomis ir trys 
areštuoti. Bet ant rytojaus 
streikieriai sudarė dar an
trą tiek skaitlingesnį pikie- 
|tą prie tos dirbtuvės.

Hitleris Organizuoja
Sovietų Priešus

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos socialistų laikraščiai aš
triai rašo prieš Hitlerio, J. 
Goebbelso ir kitų nazių va
dų šauksmus jų kongrese,1 
atkreiptus prieš Sovietų Są
jungą. Kaip Čechoslovaki- 
jos, taip Rumunijos sočia-, 
listų spauda sako, jog to
kiais šauksmais hitlerinin
kai stengiasi sutelkti bent 
keletą šalių karui prieš So
vietų Sąjungą. Po Hitlerio 
riksmu, “Kovokite prieš 
pasaulinį komunizmą!” sle
piasi jo intencija grobti So
vietų žemes, kaip rašo Če- 
choslovakijos socialistinis 
laikraštis “Pravo Ludu.”

vruoja opiausiose Vidurže
mių jūros vietose.

dėjo graibstvtis už lėktuvo 
vairo ir mušti Davisą. Jiem

London.— Anglija šutei- susikibus, Mulqueeney pasi-
kė 50 savo karo laivų į Su- 
ezo kanalą ir aplinkinius 
vandenis. 60 jos karo laivų 
stovi kitose strateginėse

Kovon prieš Karą
Už vienybę pasaulio 

darbininkų ir visų karo 
priešų!

Už taikos ir Ethiopijos 
apgynimą!

Už sustabdymą ginklų 
gabenimo Italijai!

Už ginklų praleidimą 
Ethiopijai!

Už Suezo kanalo užda
rymą Italijos laivams!

Prieš paskolas fašisti
nei Italijai!

Už visų šalių veikimą 
sulaikymui karo prieš 
Ethiopiją!

Už paramą Ethiopijai 
ir visoms priešfašistinėms 
Italijos minioms!

Už Sovietų Sąjungos 
taikos politiką!

Socialistai, komunistai, 
unijistai, visi karo prieši
ninkai, vienykitės kovai 
už taiką ir prieš fašizmą!

griebė metalinį gaisro gesi
nimo įrankį, kelis sykius 
drožė Koeneckei į galvą ir 
jį užmušė.

Lėktuvui nusileidus To
ronto, Ont., abudu lakūnai 
tapo areštuoti kaip žmogžu*. 
džiai. Mulqueeney aiškinasi, 
kad visiems trims 
mirties pavojus, ir 
negalima buvo kitaip 
elgti su kvailiojančiu

i necke.

gręsė 
todėl 
nasi* 
Koe-

Pragaištingos Audros 
Anglijoj ir Francijoj

Pagal Anglijos “kanalą” 
(jūrų per taką) ir Franci jos 
pakraštyj siautė audra su 
100 myliu smarkumo per 
valandą. Del jos 11 žmonių 
žuvo ir pasidarė daug nuos
toliu.

Belleville, Ill. — Suvažia
vimas Illinois valstijos Dar- 

jbo Federacijos vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią unijinių algų WPA 
šalpos darbuose.
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Ise jo Didelis Pis
Kaip pranešimai iš Nurembergo (Vo

kietijos) skelbia, tai visas tas triukšmas, 
darytas santikyj sū Nurembergo nazių 
partijos suvažiavimu ir fašistinio reich
stago posėdžiu (pereitą sekmadienį), tik
tai triukšmu ir pasiliko. Garsinta, kal
bėta, kad bus tas ir kitas, kad Hitleris, 
“tautos vadas,” partijos lyderis, padarys 
tą ir kitą, bet nieko neišėjo. Išrodo, kad 
naziai buvo pasiruošę nukalti kanuolę, 
bet bekaldami, nukalė tiktai paprastą 
“piš,” pasak to lietuviško posakio.

Nei vieno esminio klausimo “tautos 
vadas” (Hitleris) neiškėlė nei partijos 
suvažiavime, neigi reichstago posėdy j. 
Nepalietė jis nei naminių reikalų, lie
čiančių darbo masių sunkumus, neigi už
sieninių opių klausimų. O reikia žinoti, 
kad Vokietija šiandien turi labai daug 
sunkių keblumų tiek užsieninėj politikoj, 
tiek namie—ūkiškuos ir politiškuos da
lykuos.

Padarymas swastikos šalies vėliava, 
nutarimas, kad nazių partija viską valdy
tų, pareiškimas, kad prieš komunistus 
ir žydus bus juo daugiau kovojama (Be
je, Hitleris bandė aiškinti, kad Vokieti
joj komunistų kaip ir nesą, bet vėliau 
susimetė ir nutarė pastiprinti kovą prieš 
komunistus!), tai labai mažos reikšmės 
dalykai; antraeiliai arba trečiaeiliai da
lykai.

Naje, Hitleris kalbėjo Klaipėdos kraš
to reikalais. Jis rėkė, šūkalojo, grasino 
Lietuvai. Bet kas tame naujo? Vokieti
jos nazių spauda, fašistų lyderiai jau se
nai tai daro. Jau senai su Lietuva jie 
palaiko “šaltus” ryšius. Hitleris boiko
tuoja Lietuvą; atvirai varo prieš ją pro
pagandą tiek per spaudą, tiek per radio. 
Štai ir šiuo tarpu Karaliaučiuje radio 
stotis kasdien duoda “klaipėdiečių valan
dą,” kuria liejama pagieža prieš Lietu
vą, kur pusiau oficialiai kiršijama klai
pėdiečiai vokiečiai prieš Kauną. Taigi 
Nuremberge Hitleris ir tuo reikalu nieko 
naujo nepasakė.

Susišaukęs savo ištikimiausius nazius, 
organizatorius ir valdininkus, Hitleris 
tik tai naujo pareiškė, pasakydamas, 
būk girdi, tiktai nazių partija galinti su
vienytą laikyti Vokietiją. Kitos formos 
ir kiti būdai negalėjo šalies valdyti ir iš- 
laikyti. Girdi, krikščionys bandę Vokie
tiją suvienyti, bet negalėjo. Bandė mo
narchija, bet ir ta buvo sutrempta. Mark
sistai nepajėgė. Na, tai dabar naziai jau, 
“ant visados” suvienijo šalį ir ją išlai-

I kysią.
Žinoma, tai nesąmonė. Visųpirmiau- 

siai, Vokietija šiuo tarpu nėra suvieny
ta. Kova tebeverda. Ji vis aštrėja, di
dėja. Vokietiją kaipo tautą tegalės su
vienyti tiktai sovietinė tvarka, tiktai to
ji tvarka, už kurią stoja revoliuciniai 
darbininkai, su komunistais priešakyje. 
Bet Hitleris turi teisę kalbėti. Jis turi 
teisę meluoti. Jis tais pigiais ir dema
gogiškais melais, reikia pripažinti, ap
gavo milžiniškas mases žmonių. Tos 
masės tiktai šiuo tarpu pradeda matyti, 
jog jos buvo apgautos demagogo, gal būt 
didžiausio pasaulyj.

Didvyriška Vokietijos Kompartija te- 
beorganizuoja tas mases kovai už nuver
timą budeliu viešpatavimo. Jai tas pa- 

/yjrks!
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jis dar griežčiau nusistatė prieš Sovietus. 
Be abejo, prie to prisidėjo tas reiškinys, 
kad Sovietų Sąjunga smarkiai klesti, 
ūkiškai ir kultūriškai, kas senatoriui la
bai nepatinka.

Pasikalbėjime su buržuazinės spaudos 
(New Yorke) korespondentais, ex-sena- 
torius pareiškė, kad, girdi, jis buvo ap
silankęs keliuos kolektyvuos, kur, esą, 
gyvenimas “neįmanomai” sunkus. Gir
di, Stalinas buvęs Komunistų Interna
cionalo Septinto Kongreso sesijose ir ten 
jis buvo pasitiktas labai karštai. Supras
kit, tuomi Robinson bando įrodyti Sovie
tų Sąjungos blogumą.

Vokietijoje buvusiam senatoriui gan 
patikę ir jis tikrina, kad Hitleris netrokš- 
tąs nieko daugiau, kai tiktai taikos...

Iš to jau aišku, kad buvęs senatorius 
yra fašistų žmogus ir todėl Hitleris jam 
yra angelas, o Stalinas—baisiausias vel
nias.

Gerai, kad Mr: Robinson tą išsiplepėjo; 
tai padės Amerikos žmonėms geriau 
įvertinti jo pranešimus ir spaudoj pareiš
kimus, kuriuos jis, be abejojimo, darys, 
purvindamas Sovietų Sąjungą.

Šaiposi Patys iš Savęs
“Naujienos” (už rūgs. 14 d.) išspaus

dino sekantį:
Kad oras šiemet yra biaurus, apie tai nie- 

kaskas nesiginčys. Nė vienas lakūnas nedrį
so šią vasarą išskristi j kiek nors ilgesnę 
kelionę. Vienas kitas skrido hydroplanais, 
nutūpdami kas keli šimtai mylių. Kurie iš
skrido aeroplanais, tie turėjo grįžti arba 
užsimušė.

Vaitkus nenori grįžti ir nenori užsimuš
ti. Kada viso svieto lakūnams oras yra 
blogas, jam vienam negali būti geras.

Bet vot kur yra klausimas: Kas tą orą 
sugadino? Nedidelėj vietoj vienas žmogus 
gali sugadinti orą. Gi skridimo priešų yra 
pusėtinas bunčius. Kada jie ir maldomis, ir 
kalbomis ir per radio ir visais kitais galais 
darbuojasi prieš skridimą, oras pusėtinai 
užsiteršina, ir ne tik lakūnai, o ir šiaip 
žmonių sveikata, nukenčia.

Lietuvių tauta gali pasididžiuoti turinti 
žmonių, kurie dėl pasišventimo pakenkti 
Vaitkui skristi, sugebėjo sugadinti orą visa
me sviete.
Šis rašinys išspausdintas neva pajuo

kimui kitų, bet jį perskaitęs, asmuo pir
miausiai pasijuoks iš pačių “Naujienų,” 
kurios tiek daug “blofino” apie skridimą 
ir oro “blogumą.” Antra, šitokiu būdu 
“Naujienos” bando paruošti dirvą būsi
mam aiškiriimuisi, kodėl Vaitkus neskri
do.

i Ten pat, beje, Grigaičio gizelis šitaip 
posmuoja:

.. .Amerikos lietuviškieji bolševikai, kurie 
nė centu Vaitkaus skridimo nėra parėmę, 
nori išstumti jį bile kokiame ore.
Todėl, girdi, “net ir Rusijoj šitokius 

žmones uždarytų į pamišėlių namus...” 
i Niekina Grigaitis su savo padėjėjais 
! komunistus tokiais žodeliais, kokius jis 

tik, kaipo augšto mokslo žmogus, gali 
įsidėti į savo didelę galvą.

i Bet ar plūdimusi, komunistų niekini
mu Grigaitis mano dalykų padėtį pakei
sti? Ar jis mano, kad tuo būdu žmonių 
apgaudinėtojai išsisuks nuo atsakomy
bės del to, kas jau yra padaryta santikyj 
su skridimu arba neskridimu?

Klysta Grigaitis, klysta Jurgelionis, 
klysta visi, kurie šitaip mano!

'Opozicija’ Aštrinsian-

Koniinterna
Kuriuo Dabar Keliu Eis “Sklokos” Nariai Darbininkai?
Labai smarkiai nusivils 

tie, kurie lauke nuo loves- 
toninės “Tarptautinės Ko
munistines Opozicijos” pa
sitaisymo. “Opozicijos” va
dovybė tebeina pirmyn se
nai užsibriežtu keliu — to-

♦ liau nuo komunizmo, griež-• 
čiau prieš Komunistų Inter
nacionalą, giliau į oportu
nizmo balas. Tą puikiai pa- 
lodė “Tarptautinės Opozici
jos” Penktas Suvažiavimas, 
įvykęs New Yorke pradžio
je šio mėnesio. Tame suva
žiavime, beje, turėjo dele
gatus ir lietuvių “Komunis
tinė Opozicija.” Matomai, 
dalyvavo Pruseika ir But
kus, dar gal vienas kitas. 
Tiktai, kažin kodėl, lietuvių 
“Opozicijos” delegatai bu
vo, pasak “Workers’ Age” 
(rugs. 14 d.) tiktai kaipo 
“broliški delegatai” ir 
sprendžiamo balso neturė
jo. Kas pasidarė?
Pruseika ir Butkus 
šerni Lovestono

svėje” kalbėjome, kad tūli komunistiniam judėjimui, 
ĮLovestono leitenantai ‘Wor- bet jį ardo; ne vienija dar
kens’Age’špaltose katego- i bininkus, bet juos skaldo; 
riškai reikalauja visapusiai ne taiso savo oportunistines 
pasmerkti ir atmesti Komu- klaidas, bet didina jas. Vi- 
nistų Internacionalą ir eiti sos Lovestono ir Pruseikos 
prie budavojimo naujo “In-.kalbos apie tai, kad reikia 
ternacionalo” ir naujų ko- j laukti Septinto Kongreso, o 
munistinių partijų. Ką į tai' P° Kongreso jie jieškos ke- 
atsakė “Opozicijos” šuva- kų sugrįžimui prie Komin- 
žiavimas? Susiėję “Opozici-' terno, buvo veidmainingos.

vadai apsvarstė ir su- Kaip dabar matome, dar lie-greso susišaukė suvažiavi-;J0S. , , . .. .
mą jų užgyrimui! Nieko 1 _°, bad kadangi jie daripos menesį jie buvo.nusita- 
sau: tikrai demokratiškai ir p G^^!1 a permaži subudavoti jię su^Kongiesu nesiskaity- 
nearkliniai pasielgta. “Opo-l 
zicijoj” tikrai viešpatauja 
diskusijų ir nuomonių lais- i 
vė!

Ką Sako “Opozicijos”
Teziai?

j ką nors naujo, tuo būdu tu-;ti, ant jo tarimų nusispjau- 
ri pasilikti, kol kas, kaip ir'ti. Jie nepripažįsta Komin- 

: buvo ir pasitenkinti ardymu ternui jokio autoriteto. Jie 
i ir demoralizavimu esamų atmeta Kominterno ne tik 
komunistinių partijų. Ne iš į taktiką, ne tik liniją, bet ir 
principo jie priešingi atvi- principus. Jie dabar tą atvi-

• ram prakeikimui Kominterr rai pasako, pripažįsta. Prū- 
Šitie gi teziai, tai yra, du'no būdavo j imui naujų seika ir.Lovestonas jau ma-

partijų, bet del savo silpny- no, kad jie jau • prirengė, 
bės. Surado jie, kad dar ne- priauklėjo jus prie išstoji- 
turi jokio pasitikėjimo jo- mo prieš Septinto Pasauli
uose skaitlingesnėse ma- nio Kongreso darbus ir tą
sose. Todėl jų tezių Dešim- rimus — prieš tarimus to 
tas punktas sako, kad jie Kongreso, kuris susidėjo iš 
“griežtai atmeta bet kokią keturių šimtų delegatų nuo 
mintį organizuoti naują In
ternacionalą,” nes savo Aš
tuntam tezyje jie nesurado 
“pagrindo įtarimui, buk 
Komunistų Internacionalas 
jau patapo Šocialdemokrati- 

socialšovinistiniu.”

šešių dešimtų penkių Komu-

| . Sugrįžo Sovietą Priešas
j Nesenai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos 

buvusis J. V. senatorius, Arthur R. Ro- 
Jrfnson, iš Indianos. Jis, būdamas sena
te, visuomet buvo didelis priešas pripa
žinimo Sovietų Sąjungos. Sugrįžęs iš 

; ten, kur jis buvo nuvykęs kaipo turistas, f 5

PAKLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvės” laidoj už rugsėjo 17 dieną 

redakciniam straipsnyj įsiskverbė labai 
nemaloni paklaida. Straipsnyj “Komu
nistai — Priešakiniai Kovotojai už Tau- < 
tų Laisvę,” antroj špaltoj, 10-toj eilutėj 
(skaitant nuo viršaus) įdėtas sakinys: 
“Savo pranešime Kominterno VII kon
grese, d. Dimitrovas nurodė, kad mūsų 
dienomis ‘proletariatas, kildamas prieš 
bet kokios rūšies vergiją ir tautinę prie
spaudą, yra vienintelis tikras kovotojas 
už tautinę priespaudą, yra vienintelis tik
ras kovotojas už tautinę laisvę ir nacio
nalinę tautos nepriklausomybę’.”

Turėjo būti: Savo pranešime Kdihin- 
terno VII kongrese, d. Dimitrovas nuro
dė, kad mūsų dienomis “proletariatas, 
kildamas prieš bet kokios rūšies vergiją 
ir tautinę priespaudą, yra vienintelis tik
ras kovotojas už tautinę laisvę ir nacio

nalinę tautos įiepriklausoinybę, ir tt.

Ar jau 
nebeko- 
sektai ?

Kiek mes atsimename, lietu
viai nutarė prie “Tarptau
tinės Opozicijos” prisidėti 
ir buvo iškilmingai j on pri
imti.

Keletas dienų atgal “Lais
vėje” rašėme, kad “Naujo
ji Gadynė” nepaduoda savo 
skaitytojams to “istorinio” 
suvažiavimo tarimų. Tas, 
matomai, paveikė į “Sklo
kos” vadus, nes štai rugsė
jo 12 dienos “Naujoj Gady
nėje” jau skaitome suvažia
vimo “rezoliuciją” bei “te
zius.” Rezoliucija atspaus
dinta be jokio komentaro — 
atspausdinta visai plikai. 
Kodėl? Kodėl tas “istori
nis” suvažiavimas taip mi- 
zernai palaidotas? Tas pats 
Uonas Pruseika kožnam «istorinės” išvados, 
‘ N Gadynes . numeryje b kad j D lik’| 
Švaistosi jam priprastu bu- ’k Us rei.
du pries Amerikos Darbi- k4alįuja Rėžtai atmesti bet 

kokią mintį apie atsisaky
mą arba susilpninimą mūsų

Ar jiems pavyks? Ar jūs 
toliau klausysite jų ir pasi
liksite su jais toj kovoje 
prieš pasaulio darbininkų 

I vienintelį revoliucinį judėji
mą, tai jums patiems prisi
eina nuspręsti. Dabar jau

mėnesiai atgal priimtų te
zių papildymas, turi saviės- 
pi viso labo keturiolika 
punktų. Pirmas punktas pa
skelbia svietui, kad “Septin
tas kongresas atžymi aiškų 
Komunistų Internacionalo 
ultra-kairiosios linijos su
smukimą.” Antras posmas 
sako, kad ta visiškai “sudu
žus linija”,dar nėra “pa
keista teisinga strategijos 
ir taktikos linija.” Dar blo
giau : Septintasis kongresas nJu .11 
ne tik nepataisė Kominter- j Jis einąs prie to, bet dar ne- 
no, bet, pasak tų didvyrių, priėjęs. O^kol.prie^to nepri- ___ __ ___________  v_
dar daugiau pagadino, nes, ėjo, tai “Opozicija” daug visos kortos ant stalo. Buvo 
pagal tų tezių Septintą pos- geriau padarysianti, jeigu sotintas Pasaulinis Kon- 
mą, dabar atsirado “naujas P pasitenksianti griovimu gresas ir padarė tavo tari- 
ir tikras oportunizmo pavo- i Kominterno be budavojimo mus> nutiesė kelią visam 
jus Komunistų Inter nacio- |nuosavo Internacionalo. Tą komunistiniam judėjimui, 
nale,” kuris “yra aiškiai !savo griovimo darbą jie yra puvo “Tarptautinės Opozi- 
matomač prasidėjusiuose pakrikštinę “taisymu k°" cijos” suvažiavimas, kuris 
rimtuose nukrypimuose to- .minterno linijos. padarė savo tarimus,
kiais principų klausimais, i Budavojimas naujo In-.priėmė savo tezius, nutiesė 
kaip buržuazinė demokrati-, ternacionalo turėtų jiraside-;pepa “Opozicijai.” Vieni tą
ją ir revoliucinė strategija.” ,ti su būdavojimu ..naujų 'rimai griežtai priešingi ki- 
O Aštuntas tezis paskelbia' “komunistinių” partijų, bet'f.įems yįenas kelias griež-

“Opozicijos” didvyriai tai skiriasi nuo kito.
Kuriuo keliu? Ar Komu- 

tistų Internacionalo, ar 
Opozicijos”?
Mes raginame jus, drau- 

midnaulos Tomunistu^Par-/Kominterno 
tijos iš musų grupės.” Pa-j kelią. Gal kai kuiie pnmiau 
briežiame žodžius “šiuo lai-' teisinote Opozicijos .gyva- 
ku.” Reiškia, Lovestono vimą ta paslėpta mintimi, 
grupė neatsisako būdavo ji-.kad, o t, šeštas Pasaulinis 
mo naujos “komunistinės”(Kongresas senai praėjo, rei- 
partijos, bet tik “šiuo lai- Ikįa laukti 
|ku” da nesigriebia už 
'darbo.

gresas ir padarė tavo tari
mus, nutiesė kelią visam

kiais principų klausimais, i

ja ir revoliucinė strategija.” iti su būdavoj'imu naujų*

svietui, kad jeigu šitie “nu- mūsų 
krypimai principuose” bus 
pravedami gyveniman, tai 
Kominternas stačia galva 
nugarmės į “socialšoviniz- 
mo ir reformizmo” bedug
nę.

Tai didieji Kominterno 
griekai. Kokia iš to išvada? 
“Opozicijos” suvažiavimas 
tuose savo teziuose galėjo 
prieiti ir priėjo tiktai prie 

išvados,

savo Vienuoliktam tezyje 
prisipažįsta, kad “šiuo lai
ku nėra jokio pagrindo or-1 
ganizavimui naujos Komu
nistų Partijos arba sudary-

ninku Delegatus, kurie da
bar važinėja su raportais 
apie Kauno Kongresą ir 
stengiasi sukelti Amerikos 
lietuvius į talką Lietuvos 
žmonėms kovoje už civiles 
laisves. Gi nė trumpiausio, 
nė paprasčiausio apibudini
mo nei jis, nei Butkus ne
duoda tam savo “Opozici
jos” suvažiavimui. Kam ta 
tyla? Ar gal kur nors vėl 
atsirado “arklinė taktika”?

Tiek to.
didvyrius nuošaliai ir paim
kime “Tarptautinės Opozi
cijos” tezius. Anot, “Work
ers’ Age”, visi jie buvo at
skirai balsuoti ir “beveik” 
vienu balsu priimti. Dar ne 
viskas. Iš to paties Lovesto- 
no organo sužinome (taip 
pat sako ir “N. G.”), kad ši
ta rezoliucija yra tiktai 
“papildymas Nacio nalio 
Biuro tezių, išspausdintų 
‘Workers’ Age’ liepos 13 d.” 
Taigi, šis “istorinis” suva
žiavimas buvo sušauktas tik 
tam, kad uždėti ;
Lovestono Biuro nutari
mams apie Komunistų In
ternacionalo Septintą Pa
saulinį Kongresą, padary
tiems dar liepos mėnesį, tai 
yra, vienu mėnesiu prieš 
Septintą Kongresą. Dar ne
žinojo Septinto Kongreso 
nei tarimų, nei sąstato, o 
jau parašė tezius apie jį ir 
prieš jį ir po Septinto Kon-zicijos” tezių. Nesenai “Lai-

to so, kuris tars savo autorite- 
! tingą žodį visais klausimais. 
Gerai, draugai, Septintas 

Matote, visus penkius me- Kongresas įvyko ir tarė sa- 
tus prakaitavo, . draskėsi, vo godį. Jūsų pareiga dabar 

_ v šūkavo, didžiavosi, kad jie priimti tą autoritetą, su-
pohtines kovos uz pa eiti- tik laimi ir laimi, tik plau- prastį tą žodį ir sugrįžti at-

tus prakaitavo, draskėsi vo žodį. Jūsų pareiga dabar 
šu

mą Komunistų Internacio
nalo linijos. Priešingai, ši 
kova turi eiti nauju pagrin
du ir dar energingiau.” Bet 
koks tas “naujas pagrin
das”, tezių didvyriai nepa
sako. Jų pareiškimas “dar 
en e r g i n g i a u”, žinoma, 
mums pilnai suprantamas: 
bus energingiau drabstoma 

Palikime tuos purvais prieš Kominterną 
ir Am. Komunistų Partiją.

Patsai gi galas, tai yra, 
paskutinis, Keturioliktas te
zių punktas apkarūnavo ja 
viską su reikalavimu, kad 
“Komunistinė Opozicija” 
būtų būdavojama, “kaip rie- 
prigulminga spėka.” Visur,

kia ir plaukia pas juos nau
jos darbininkų masės, tik 
griūva ir griūva Amerikos 
Komunistų Partija, bet da
bar, šiandien, patys prisi
pažįsta, kad tas visas jų 
baisus triūsas ir alasas net 
nė “jokio pagrindo” nepa
dėjo savo partijai. Atsime
nate, draugai, kaip Prūsei-1 
ka ir Butkus tvirtino, kad jis šiaučius, o tavo kojų pir- 
jie tuojaus paklupdys “bim- štai išlindę iš šiušių.
binius,” paleis juos niekais, Petrukas:—Tavo tėvas ir
taps milžiniška spėka ir negeresnis: jis dantistas, ‘o 
Kominternas turės juos pri
pažinti už tikrą Komunistų 
Partiją. Kur dingo tos visos 
baisios pranašystės? Keturi 
vėjai jas išblaškė. Dabar

gal į komunistinio judėjimo 
kovingas eiles.

ŠYPSENOS
Tarpe Vaikų

Vincukas:—Jau tas tavo 
tėvas, tai didelis tinginys:

tavo mažas broliukas netu
ri nei vieno danties.

Negimęs Vaikas
_a________ ___ 7 _ „ Pirmą sykį atėjo vaikas 

vadinasi, bus griaunamos patys prisipažįsta, kad jie į mokyklą, 
jau subudavotos komunisti- nieko rimto, 
nes spėkos, kad subudavoti nesutvėrė. ,

Ką Turi Daryti Lietuvių 
“Sklokos” žmones? ;

opozicijos” spėkas, nes, 
kaip žinoma, “Opozicija” sa
vo vyriausiu cieliumi laiko 

. Komunistų Partiją.
pecetį moralizavimą • bent

Sude- 
vieno 

Komunistų Partijos nario 
bei jos simpatiko ir gavimą 
jo į savo eiles, Lovestonai; 
ir Pruseikos skaito savo di
džiausiu ir brangiausiu už
kariavimu.
Dar Nebudavosią Naujos 
Partijos, Nes Neturį Iš Ko

Dar grįžkime prie “Opo-

nieko tvirto —Tavo vardas ir pavar
dė?—klausia mokytojas.

—Jonukas Bubiliukas, — 
atsako vaikas.

—Kada gimei? — klausia 
Tai tiek apie “Tarptauti- 'mokytojas.

nės Komunistinės Opozici
jos” “istorinio” suvažiavi
mo “Tezius.” Štai kas da
bar turėtų būti pilnai aišku 
kiekvienam sąžiniškam lie
tuviškos “Opozicijos” (Sklo
kos) darbininkui pasekėjui: 
Kaip lietuviškos, taip ame
rikoniškos “Opozicijos” va-

—Aš visai negimiau... aš 
turiu močiaką.

Surinko A. M. Bedievis.

Dolerių Gaudytojas
Kiekvienas automobilis

tas pripažįsta, jog policis- 
tas, gaudantis smarkiuosius 
v a ž i u o t o j us, yra tikras

dovybe eina ne artyn prie šiandieninis dolerių gaudy- 
Komunistų Internacionalo, tojas.
bet nuo jo tolyn; ne padeda Surinko Es—Džei.
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LASHES LEAGUE FOR INTERFERENCEScottsboro Case
•When Aubrey Wil

due to

BuiLDerS Forfeit Game

LATEST NEWS OF PROGRESS IN THE USSR
A NEW MOSCOW TWICE AS BIG

of new flats, from

shop, and five to ten
and

530 new school buildings;
Seventeen hospitals;
Fifty cinemas;
Nine large department stores

AYC Chairman Replies 
To Natl Youth Adm.

of Na. 
under-

The Nazi 
that Memel 
Germany” and

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

Improvements in the water, elec
tric and gas supplies. 1

Historic Red Square will be dou
bled in area, while facing it, on the 
site of the ancient “chinese city”, 
will be erected enormous buildings 
for the Commisariat of Heavy In
dustries.

“Knight’s purpose is, no doubt, to 
prevent the presentation of the 
mountainous accumulation of evi
dence of the innocence ot the boys, 
and as far as he can to. prevent the 
defense from bringing out the spe
cial evidence in the cases of several 
of the boys.

“The southern press reports the 
refilling of the Morgan County (De
catur) jury boxes to comply with the 
ruling of the U. S. Supreme Court 
holding that there had been syste
matic exclusion of Negroes from the 
grand and petit juries. There has 
been no mention of the refilling of 
the Jackson County (Scottsboro) ju
ry boxes. In fact, the Jackson Coun
ty Sentinel has stated definitely that

(Continued on page three)

NEW YORK 
liams of the National Youth Ad
ministration asked the American 
Youth Congress to co-operate with 
the N.Y.A., Waldo McNutt, chair
man of the American Youth Con
gress, made the following reply:

“I can assure you that the Ame
rican Youth Congress, with which 
853 youth organizations and their 
1,350,000 members are affiliated, will 
be delighted to cooperate with any 
adequate 
controlled 
However, 
National 
such that

Soviet parachutist Sanfirov has de
signed a''pair of wings which en
able him to glide down almost hori
zontally during his journeys from 
clouds to earth.

The span of the wings is about 
12 ft. They are rigid with a frome- 
work of metal tubes, covered with 
linen fabric. Flaps on the wing
tips and a piece of fabric joining his 
legs enable the wearer to control his 
flight.

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

BIRD MAN GLIDES
DOWN TO EARTH

Mt. Kliuchev, the highest volcano
(Continued on Page 4)

give more than i 
the scheme. It in

NEW YORK—Commenting on the 
forthcoming Scottsboro Boys trial, 
which will begin in October, Anna 
Damon, Acting National Secretary 
of the International Labor Defense, 
stated:

“The intention of Lieutenant-Go
vernor Thomas E. Knight, special 
Scottsboro prosecutor, and of the 
other Alabama officals, to begin

League 
time is 
in support of 

trying hard to 
justify his planned attack on the 
only independent Negro country. Hit
ler’s speech clearly indicates that he 
will follow the footsteps of Mussolini 
in his quest for more German colo
nies and protectorates. ,

“Further evidence of the rightness 
of our attitude”, Hitler continued,

program, democratically 
in the welfare of youth, 
the present set-up of the 
Youth Administration is 
the cooperation you state 

is so essential between the Youth 
Administration and the youth of lhe 
country in promoting the welfare of 
youth can be neither given nor re
ceived. It is obvious that the ad
ministration is more interested in 
using the $50,000,000 to entrench it
self than to help the unemployed 
youth....The entire program lowers 
the existing wage scales and is no 
more than a paltry sop to the youth 
of the land.”

In proposing to introduce a bill 
which will remedy the defects of the 
American Youth Admistration, a 
contrast was drawn between the 
American Youth Act and the Ameri
can Youth Administration.

“The Youth Act does not limit the 
number of young people who are to 
get work and educational opportuni
ties to only a small minority of 
those in actual need. It makes 
practical wage provisions on the ba
sis of trade union scales and approv
ed minimum standards—standards 
which will not depress wages in ge
neral...You will notice also that the 

(Continued from page 2)

Fearing an attack from the north sh ould large numbers of Italian troops 
remain in Africa, Il Duce is playing all sorts of war “games” on the 
slopes of the Alps near Trentine, Italy. And all Europe grows more tense 
as workers picture the games turning into war.

chieftain shouted 
was “stolen from 
that the League was 

responsible for this misdeed. He 
pointed out that certain acts of the 
League may be “regretted1 
action by the Nazis.

This attack on the 
tions at the present 
stood to be a blow 
Mussolini, who

the failure 
show

the 
BuiLDerS to show up and 
play the game out. With the 
BuiLDerS out, the Conn, team 
is automatically put in line to 
plaV the Cleveland LeaDerS 
for the national crown.

This game should come off 
possible, which

NUREMBERG, Germany—Addressing the Reichstag,, Nazi 
“Parliament”, Sunday night, Adolph Hitler let loose a bitter 
attack against the efforts of the League of Nations attempts) 
to maintain the peace of Europe and stop Mussolini’s war 
plans

He lashed out at the League 
for having taken steps to have 
a free election in Klaipeda 
(Memel), which is under the

in October the swift railroading of protectorate of the League 
all nine Scottsboro boys to the elec- and was formerly part of 
trie chair, is evident from all steps Prussia, 
taken in the last few days.

“The Alabama press has carried 
stories to the effect that the new 
Scottsboro trials will be set in De
catur”, Miss Damon said. “Knight 
has announced his intention of try
ing all nine of the boys at 
time. Thus the State of 
will attempt to repeat the 
gal lynching which took 
Scottsboro in 1931.

After a useless trip all the 
way to Bridgeport, the New 
Britain softball team discover
ed that the Brooklyn BuiLD
erS didn’t even show up and 
that they had won the sched
uled game on forfeit.

Although they have won the 
game without any effort, New 
Britain was rather disappoin
ted

No room to 
bare outline of 
eludes:

2,500 blocks
six to fourteen stories high;

Six new hotels with a total of 
4,000 rooms;

250 miles of new tramway lines;
Eleven new bridges over the Mos

cow river;

“is furnished by the world-wide boy
cott propaganda, suggesting that 
Jews now think the time has come 
to place Jewish interests against 
German interests.”

Hitler asserted: “Moscow’s at
tempt to incite revolution in Ger
many will be checked most thor
oughly. It is almost exclusively 
Jews who disrupt our internal peace.”

At the end of Hitler’s speech, Ge
neral Goering announced to the 
Reichstag that the Cabinet passed 
three new laws,- one concerning the 
Nazi swastika flag and the other 
two relating to the Nazi Party’s 
attitude on Jews.

The first law provides that the 
Nazi swastika emblem shall become 
the official flag of the Reich.

The third law prohibits marriage 
between Jews and Germaps. Law 
No. 3 also provides that Jews can
not hire German maids under 45 
and no Jew may hoist the swastika 
flag. Both are punishable by im
prisonment.

the same 
Alabama 
mass le- 
place at

NEWARK, N. J.—As a result of 
the general strike which was called 
out four weeks ago, two thousand 
garment workers of this city have 
forced their bosses to grant recog
nition of the I.L.G.W.U. This part 
victory was hailed by the strikers 
who are determined not to return to 
work until all of their demands are 
won, which includes the 40 hour 
week and fourteen dollars minimum 
wage.

Although the boss of the Pecker
man shop threatened to move out of 
the town, fifty workers defied this 
threat and. joined the ranks of the 
strikers. They were greeted with 
enthusiastic cheers from the strik
ers.

The militant picket lines have for
ced the complete shut down of 34 
Newark shops. Roselle, the largest 
cotton garment ship in Newark, 
which is still partially working, will 
be compelled to shut down in a 
short time, due to the walkout of 
the Roselle cutters.

The Newark city administration 
readily supplied the bosses with 
plenty of emergency squad police in 
addition to the hired gangsters. Un
able to break the staunch spirit of 
the strikers, or their picket lines, 
the bosses resorted to bther means 
to suppress the strike and took out 
an injunction. This injunction has 
been in force for the past two weeks 
and prohibits more than 25 pickets 
at the largest 
at the others.

And how’s this for town plan
ning? Moscow, capital of the So
viet Union, is to be rebuilt within 
ten years!

The city area will be more than 
doubled (2321 square miles instead 
of 110) and there will be a green 
belt of forests and parks around the 
city at a radius of six miles from 
the centre.as soon 

means that both the Connecticut and 
Cleveland sports committees should 
get in touch with the National Sports 
Corpmittee and give the earliest date 
for a game between,the two dis
trict championship teams.

It is hoped that the coming game 
will be more successful than the 
Conhecticut—Brooklyn affair. If pos
sible it would be advisable to play 
the three championship games at 
some central point between Cleve
land and New Britain. That is why 
it’s urgent that these two teams 
communicate with the Sports Comm.

• ■> • -•
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Hearst’s Stooge Gets 
Surprise In Harlem

WHAT IS THE MAHER WITH THE BUILDERS?
— By Charlie Kwarren —

-—By Frank Witkus —
On Friday, the thirteenth, Hearst 

sent one of his stooges equipped 
wi^h a “mike” and a tongue into 
the “heart of Harlem” to prove 
to his WINS radio audience that 
the Negro people are an ignorant 
and superstitious lot. But of all 
“surprises”, the workers of Harlem 
themselves supplied the spark that 
blasted this lie into a million bits 
leaving the stooge gasping and at a 
loss for words.

On this day of black magic and 
superstition, Filthy Willie Hearst set 
out to prove that Mussolini’s invas
ion of Ethiopia is justifiable. He 
set out to prove that the Negro 
is ignorant, uncivilized and needs a 
master. So he sends a stooge s to 
Harlem with a “mike”, a lying ton
gue and a ladder and stations him in 
front of the Appolo Theatre. The 
ladder was so placed that to con
veniently reach the microphone one 
has to walk beneath the ladder. 
Otherwise you had to go way around 
it. It’s going to be so much fun 
watching and describing the Negroes 
as they circle the ladder!

The stooge’s voice began coaxing, 
“Come on, lady, won’t you step 
right up to the ‘mike’?” “How 
about you——?” The stooge, poi
soned with race superiority, caught 
himself and the word “boy” with 
which he expected to end the in
vitation, was hardy audible.

The first negro walked under the 
ladder. So did the second. And 
the third! Oh, but you have other 
superstitions. No, none at all. That’s 
funny. Well, return again,at five 
o’clock ,if you’re _still alive and two 
movie tickets are yours. Here’s one 
who won’t walk under the ladder! 
No sir! Now we’re getting places! 
’Fraid of black cats too. Yes, yes. 
We’ll come back etc., etc. One, two 
three more negroes successfully walk 
uhder the ladder. Something must 
bę wrong. Where you from? Porto 
.Rico!? Oh, that’s it! Our southern 
negroes arė the superstitious ones. 
More nėgToes walk under the lad
der. Not at all superstitious. But 
where you from? Virginia!? ‘And 
y<i>u? Virginia!

The stooge broke out into a sweat 
He was at a loss for words. He 
did no interviewing. No one was 
superstitious around here. All he ( 
did was give tickets away. Gee, 
what will Willie say!

So boomėranged Hearst’s chauvin- 
isjtic propaganda back into his face. 
His attempts to falsify the intelli-1 
gence of the negro, and surely, | 
therefore, to aid fascist Mussolini in 
his plundering war, ended miserab
ly*. Because Hearst’s slanders of the 
negrė workers have been repeated 
so often in his papers and maga
zines, by his newsreels and radio 
stations that the stooge came to 
believe them himself. Thus Filthy 
Willie let his guard fall, leaving 
himself open to a pummeling from 
those who could administer it most 
effectively—the negro workers. And , 
they took advantage of it. Congratu
lations for that!

The importance of the Brooklyn 
BuiLDerS—New Britain game was 
stressed many times and both teams 

! wore constantly urged to prepare 
themselves for the coming tussle. 
But, it seems that New Britain was 
the only team that worked enthu
siastically to make the forthcoming 
game a real success. And after they 
got everything ready for the game 
and loaned money from the Hart
ford youth branch to pay theix* ex
penses fox* the trip to Bridgeport, 
what are they told? The BuiLDerS 
will not be down to play them. A 
swell peace of news, eh?

It seems that the BuiLDerS have 
never heard of the word “sports
manship” or probably got a wrong 
definition of it, because the “sports- ! 
manship they showed Sunday Would 1 
have certainly given a skunk stiff 
competition. When the majority of j 
the ball players agreed to meet at | 
6:00 A. M. sharp so that they may 
be in Bridgeport at about 11:00 A.M., i 
how many of these fellows showed I 

. up? Outside of Yours Truly, only 1 
four: Tony Sineus, Tony Navikas, Al 
Purvenas and Pete Dumblis. Our I 
hat’s off to Pete and Al who were j 
there promptly on the agreed time. 
Where were the rest of mother’s 
darlings? Why with all the noise 
the trucks, trolleys and trains made, 
who could ever hear the alarm 
clock ? Tsk, tsk.

Last Sunday’s episode proves that 
the BuiLDerS greatly lack a sense

How Evolutionary 
Changes Effect Manof responsibility and regard for the 

feelings of others. The youth branch 
is located right in the midst of the 
Lithuanian movement, why should 
the members rely on themselves 
when they have well known youth 
leaders right here to direct and ad- thousand years, yet the pace has 
vise them ? Well, it’s about time 
you learned to stand on your own 
feet! When you do, then the youth 
branch is going to functibn bettex’ 
and grow, since more people would 
be working to make it so otherwise, 
“Now I Lay Me Down to Sleep” 
should be adopted as the branch slo
gan. A day before the game the 
past Sunday, few of the fellows 
went to parties and the next day 
found their heads quite heavy to 
lift up from the 
strain ourselves? 
there.

—By The Naturalist—
Evolution has speeded up very 

considerably in the last two or three

been so slow through this period 
that science has only of late com
menced even to suspect that the 
process has been continuous, and 
that a sequence of modifications has 
steadily and progressively taken 
place.

Now that man has learned this he 
is starting to set to work with a 
conscious purpose and is introducing 
and enforcing a vast quanity of evo
lutionary changes, not only in ani
mal and especially in vegetable spe
cies.

Physiologists have noticed that the 
ears of children born within the last 
five years have grown more to the 
level of the eye. They explain this 
as demonstrating a co-ordination 
between the ear and eye, produced 
by heredity through three genera
tions of speed. That is to say, since 
the introduction of the motor car, 
aeroplane, etc.

Every physical culturist has long 
been aware of the simple fact that 
he can cultivate physical develop
ment, can even increase his stature 

, as he can also increase the size of 
d’s~ donated a surn^ of, money to , his arms, thighs, calves, etc., through 

... | correetIy appIje(j physical exercise.
| He will further agree or admit that 
( he can promote the activity of the

CONNECTICUT DISTRICT TO ISSUE
will or should be, the discovery of 
some method whereby he can culti
vate and develop his mental and his 
moral capacity for assimilating and 

I utilizing still greater powers and 
i still stronger moral resistance to 
forces and incitations toward courses 
and habits which his reason recog
nizes as being evil, or likely to effect 
him harmfully.

Let us assume that he aspires to 
convert himself, just a normal man, 
into an individual with somė preten

sions to recognition as a genius ox* 
as a hero.

Concentrate on the Objective
Now, as anatomy has shown, the 

mere size of the brain has no rela
tion whatevex* to its activity and 
achievements. Many of the so-cal
led “great brains” of the world,

pillow. So, why
Just let it lay

Brooklynites wereAnd while the 
getting their nap for pulchritude’s 
sake, the New Britain was prepar
ing everything to make the day an 
enjoyable bne.‘ A hall was hired, 
refreshments and eats were brought 
—an “after the game” get-together.

The trip to Bridgeport and the 
refreshments cost the New Britain 
team quite some money. Since the 
Brooklyn team was partly the cause 
for the useless spending of money,! 
it would be only proper if the Build- j 
i— ■’—_ ~.... c ------
help defray New Britain’s expenses. 1 
How about it, fellows? I

By Ben
Within a very few days, you 

youth of Connecticut will be reading 
another youth publication about ( 
your activities and your organization. | 
Like the youth sections you are now ■ 
reading, it will be yours and you can ; 
claim it yours by what you put in to ' 
it. It will be out soon, carrying news, 
stories, articles and jokes all about 
the youth of Connecticut. That is 
why it will be called the Connecticut 
bulletin.

This bulletin was brought about 
through a dicision of the district! 
committee who realizing the neces-1 
sity of something to bind the youth 
of Connecticut together’ much closer 
than they have been, decided upon 
such a bulletin as will come out. 
They realized the branches of Con- __
necticut were too long segragated, win be five cents, due to the fact 
lacking a better knowledge of each : that it is proving quite an expense 

to publish. However with the first 
issue, the value will'be readily rea
lized and the cost will prove to be 
not so much. As it goes on, there Bs wl, meI|la,
will no doubt be changes and pro- I an(1 moral cultivatioll consequently 
bably its cost might be changed in t

----------------- ------------  _ view of its purchasers. It should be which' wilf'providr'‘each“"particula^ 
aniari youth of the Connecticut dist- i remembered that this bulletin will brain with that stimulus, or those

individual branches activates making Į 
it hard to bring about a strong unity, • 
so they decided upon the bulletin to 
storm up things to a higher pitch. 
And that is why the bulletin is al
most ready for its first appearance.

This initial bow before the Lithu-

Medley ; •
'-•’-nur* 

uhknoWn, preparing them fox’ 
biggex* undertakings in the same 
field of our organization. To new 
recruits in our organization, a better 
acquaintance with the work of the 
district and its makeup will be of
fered in the bulletin. And this should 
stimulate him or her into becoming 
active likewise.

All in all, this bulletin will take 
in every phase of the LDS work 
here in Connecticut and should prove
to be quite popular’ with the youth, j 
The first issue will have a varied ! 
numbers of departments. The regular I 
news, district organizational matters, 
personalities, sports, girls section, 
branch activities, jokes, short stories,! 
and ^announcements. It should go ^‘to^ayY the°intenectual Rants’ 
oyerbig. The cost of this bulletin have been found on dissection to have 

had relatively markedly smaller sized 
brains the average. The brain of a 
“genius” is only so recognized be
cause it reacts more powerfully and 
more perfectly to certain stimuli.

The essential process for mental

can only and indeed must be one

NEW SCHOOLS BUILT IN 
THE SOVIET UNION

MOSCOW—The Soviet schools 
preparing for the new term, 
entries for the elementary and 
condary schools are completed, 
this year the number of scholars in
the RSFSR alone number 17,308,- 
860, or 1,141,250 more than last year. 
The education budget has increased This will also bring out new talents

are 
All 
se- 

For

riet of the LDScribe will mark the į exsist only aš long as you youth of 
increasing progress at which the 
youth in this district are working. , 
It will further spur them on to i 
greater activities as they get to i 
know the movement outside of their 1 
own branch. For through this bul- , 
letin, a closer relationship between 
the district, committee and the mem
bership will be established and 
through this bulletin the district 
committee can better outline its pro
gram to the branches and youth so 
that misunderstandings will no longer 
have to be tolerated. This .bulletin 
will carry decisions of the district 
committee to the branches and youth 
so that everyone will get them at 
the same time and they will be the 
same. Also to the youth who have 
been reluctant in writing to the 
Nat’l organs will get a chance to 
contribute to their districts*' organ.

Connecticut want it. And it should 
be up to you to publicize it and sell i 
it. You will be contributing to it, 
and it will be yours, so the least 
you can do is make it popular and , 
sell it. It will have the chance of 
reaching many youth outside of our 
organization only if the importance 
of it is realized and sold to these 
youth.

So, onward to the successful pub
lication of the Connecticut LDScribe 
and onward towards a bigger and 
better LDS youth movement in 
Connecticut. '

in writing1, which were up to nowaccordingly, and amounts to 1,776,- 
500,000 this year in the RSFSR, that 
is to say, 20.5 more than last year.
Hundreds of new schools, built this cubic contents of the school pre
summer, were opened on September mises have doubled, from 60 to 120 
1st. As compared with 1917, the million cubic metres.

CHAIRMAN of AYC REPLIES 
TO NAT’L YOUTH ADM.

(Continued from page one)
American Youth Act apportions to 
youth itself much of the responsi
bility of administration.....”

A campaign for the populariza
tion of the American Youth Act' is 
now being inaugurated throughout 
the country.

stimuli> to which it will most readily 
and most perfectly react. For these 
said stimuli are, best and most cor
rectly to be regarded as brain tutors, 
brain guides, and as mental and mo
ral providers of the most valuable in
spirations.

That is all very Well, some may 
object, but how are we to know the 
stimuli and by what method are they 
ox’ can they be applied?

No greater difficulty in either 
case. To start with, aim at the de
velopment of perfect self-control, 
concentrate on this objective and 
insure it as far as you can, by keep
ing the brain supplied with healthy 
food, and in ordex* and harmony by 
healthy and correctly selected phy
sical exercise. The right stimuli 
will, in due course, make themselves 
evident .

Final
First Business Man: “Old Shark- 

lee is going to retire from business.”
Second Business Man: “I heard 

him say that before.”
First Business Man: “I know, but 

the judge said it this time.”
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MY PATH TO COMMUNISM
By Jennie Mureik(Continued from page 1)
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SHENANDOAH, PA

Under the command of

This action made

renditions, to send them to

Toots

PREPARE VETS’ BODIES FOR FLAMES

struggle
was won

December
One of

Catholic priest Sentenced

he saw this picture.

first ap- 
of Park

a new Tamyla, (Aldona 
and she sings superbly.

No heroes death on the battlefield of France, but cremation on the bar 
ren wastes 
the war a .
certain death in flimsy shacks in a hurricane regichC 
and busitaeas men fight their own wars”, commented one 
army whei

listeners. We hope they

of the Florida keys was the fate of hundreds of veterans of 
I the bonus march of 1932. The New Dealers sent them to 

“Let the bankers 
prospect for the

cots 
they 
sent

Blanche į 
Lyros C 
this 
Blanche 
dership.

ALA. OFFICIALS PLAN TO 
RUSH SCOTTSBORO CASE

BROOKLYN AIDO CHORUS 
TO PRESENT “TAMYLA”

After a bitter

Chorus 
come bac 
is certain! 
rus better 
week’s me 
increase i 
to see tl 
Keep it u 
almost go 
the “It’s 1 
cuse.

ama “Tamyla”, 
chorus performed last

Guess I better say adios—more 
news next time.

three times before and de- 
the right to conduct the 

meeting. The permit was 
Soon there was an or- 

picket line in front of the 
The Pyramid Masque was sur

rounded by policemen in uniform and 
plainclothes. ■ . ' '

(To be continued)

members are beginning to 
<, and this added support 
ly going to make our cho- 
r than it is now. Last 
smbership showed a decided 
in size, and we are glad 
bis change for the best! 
ip. The warm weather is 
ne now and you can’t give 
;oo warm for practice” ex-

DUSSELDORF—.The Dortmund
Special Court has sentenced the Ca
tholic vicar of Belecke to ten months 
imprisonment for “treacherous ate

state”. '

past few months we'had 
re of hearing some of our 

embers broadcasting over 
, station WAZL in Hazel- 
They sing many songs in

What an opportunity to see a won
derful operetta. Such beautiful songs, 
dances, costumes, etc. Why the ope
retta is certainly a great deal dif
ferent than the dr 
which th. 
year.

There i 
Klimaitis) 
To hear her express her love for 
Akli, her Arabian lover, is like lis
tening to the song of a nightingale. 
The new Akli, (Nick Pakalniškis), is 
the ideal for that role. His portray
al of an Arabian in the French army 
is certainly convincing, and his love 
making with Tamyla, well, you had | 
better come to see it. Juška, who j 
takes the part of Lakrašius, the old 
villain performs the part to perfec
tion. One just feels like hissing 
him every time he comes on the 
stage. Nalivaika, (Medzianas), is 
the stern father of Tamyla, and is 

j he stern. He whips Tamyla, and 
orders her put in the cellar when 
she refuses to marry Lakrašius, be
cause she is in love with Akli.

How anyone can miss seeing the 
Arabian dance which the girls of 
the Aido Chorus do, is beyond me. 

Į In the operetta, there are three cho
rus songs, two women chorus songs, 
four duets, a men’s quartette, a trio, 

•and a solo. I
The Aido Chorus is giving this j 

operetta on October, 6th, at 4:30' 
P. M. at Labor Lyceum Hall, 949 j 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
and the admission tickets are only 
50 and 75 cents. There will also be 
dancing after the performance, to 
William Norris’ orchestra.

----- M. S.------

In my early childhood days, due 
to surrounding and friends, I had 
been very religious, attending both 
Sunday school and church through
out my grammer school days. Upon' 
entering High School I began to 
see things differently, my first les
son in Communism was: a certain 
group (wealthy) dominated all school 
activities. Also class distinction 
among the students was and still is 
found. Studying and reading various 
pamphlets and books started me them food from 
thinking. I attended lectures and 
meetings. But a lot of thanks goes 
to Bunny (Lillian Shelley-Ed.) who 
got me well started on the road to 
building of Communism. Returning 
from New York, I joined the Young 
Communist in 1932. I am now a 
member of the Y.M.C.A., the Tri- 
ho Club, LDS youth branch, the AL 
DLD, etc. I have taken part in all 
of the strikes that have occurred in 
Bridgeport and participated in other 
phases of activity.

Maybe So
Lady: Why you naughty boy. I 

never heard such language since the 
day I was born.

Small boy: Yes, mum I s’pose dere 
of cussin’ de day

all the boys at once, to 
il the last moment setting 
for the trials, in order to 
le development around this 
the powerful mass move-

Once again, I greet you comrades 
with a little of this and that.

For the 
the pleasq: 
chorus m 
the radio, 
ton, Pa. 
Lithuaniarj, which are quite popular 
with the 
will continue to give us their fine

Yuden, a member of the 
rus, is doing fine work in 

organization. Keep it up, 
you’re on the path to lea-

there has been no change in the 
jury rolls of the county for the fall 
term. Yet it was at Scottsboro that 
Virginia Price swore out the new 
warrants against the nine boys, on 
the basis of which the State will 
try the cases once more.

“The Alabama newspapers made 
no secret of the real motive of the 
Morgan County officials in comply
ing with the ruling forced from the 
Supreme Court—at least to the ex
tent of placing on the jury rolls the 
names of a handful of Negroes 
whom it will do all in its power 
to keep from actual jury service. 
Morgan County will make this con
cession as a first step in railroading 
the case through.

.....Knight’s maneuvres are quite 
clear, and his latest announcement 
throws them into the full light of 
day.” It is his intention to try to 
railroad 
delay unt 
the date 
prevent t 
trial of 
ment which has so far saved the 
lives of these boys.

“Knight must be defeated in this 
attempt. Protest now, in meetings, 
letters, resolutions, against this new 
legal attempt to lynch the 9 youths. 
Send your protests to Governor Bibb 
Graves, at Montgomery, Ala.”

AUSTRIAN GOV’T MAKES 
WAR PREPARATIONS

VIENNA
Major General Kubena and Colonel 
Brantner, a special “rapid division” 
has been organized, consisting of 
complete and fully motorized chas
seurs battalions, artillary, cavalry, 
and telegraph formations. The mo
tor cars of the division, so called field 
cars, are of special design, enabling 
them to cross country without roads. 
This means in actual practice that 
they represent a new type of light 
tank. (It will be remembered that 
the treaty of St. Germain prohibits 
Austria to build tanks, heavy artil
lary, and military airplanes).

October 26, 1934
The German Singing Society invi

ted Hans Borcher, the German Con
sul General from New York, to 
speak. McLevy refused to permit 
the holding of an open-air protest 
meeting against German fascism 
near the hall where the German 
Consul General is scheduled to speak. 
Mayor McLevy was personally re
sponsible for this attack as a de
legation from the American League 
Against War and Fascism called up
on him 
manded

11 protest 
refused, 
ganized 
hall

5, 1933
Mayor McLevy’s 

pointments to the Board 
Commissioners was that of George 
M. Eames, leading industrialist of 
the Singer Sewing Machine Co., an 
avowed admirer of Hitler.

A greek vessel,' “Kylijsso Ver- 
gotti”, came into the harbor of' wuz a good deal 
Bridgeport with a cargo of coal on you wuz born. 
December 30, 1933. The sailors 
had to live under unoeadable condi
tions, bad food, very little bedding, 
and the captain refused them their 
pay, and also their back pay, which 
Was several months iri arrears. When 
the ship came into thė harbor the 
crew went oht on strike. (This was3 tacks on'party ahd

Here is an experience that I had 
in a strike of the Ladies Undergar
ment factory: In August 1933, the 
shop was nearly closed down, with 
most of the workers out. But, the 

. boss was fooling the girls left and 
I right. They had been out for about 
| four weeks. Many of the workers 
were getting discouraged and were 

j gradually going back-to the unbear
able conditions as before. A num
ber of scabs were hired. At this 
time I had just returned from the 
workers school which was held in 
Waterbury, 1933. A group of work
ers sent me to the factory to find 
Out how things stand and if the 
work was being produced. I got a 
job and was working as a scab.

Aš I was returning to work, two 
1 girl strikers walked up to me and 

told me to join them in the strike 
for better living conditions and to 
stop scabbing on them; that I was 

j helping the boss to break the strike 
and taking their jobs, bread and but- 

| ter from them; also, that if I didn’t 
; stop being a scab, they would knock 
| the stuffing out of me. Sweet, huh? 
i These girls were militant and knew 
' that the outcome of the strike de- 
, pended upon them.

I worked for about three or four 
days. In the meantime I went around 
talking to the scabs and urged them 
to stop working and join the strik
ers. A day later about ten o’clock 
in the morning I stopped work and 
began to speak to the scabs.

I was through scabbing and was 
going to join the workers who were 
on strike and called upon the scabs 
to come with me. The boss came 
running in, trying to. shut me up. 
We both started to argue. Finally, 
he succeeded in getting me down
stairs. Here he told me not to go 
on the picket line but to go home. 
He threatened to have me arrested 
if he saw me picketing. I was met 
by the strikers on the outside and 
spoke to them at their meeting. 
When we went on picket duty the 
boss came down to see if I was 
on the picket line. What a surprise 
to him. After all his threats; 
picketed (he never carried out those 
threats), 
the strike

at the time the Socialist mayor was 
in power). The Greek ship was to 
leave after a few days but it stayed 
a week because of the strike. The 
captain of the ship went to Mayor 
McLevy for aid. He was furnished 
with a crew, and five seamen were 
taken off to face charges of mu
tiny. They were kept in one jail 
for 48 hours with no bunks or 
and not given any food. Later 
were taken to another jail. We 

restaurant, 
ting a bill for almost $10.00. 
representatives from New York, one 
from the Marine Workers Union, 
the other from the International La
bor Defense and other local com
rades secured freedom of the strik
ers and compelled Mayor McLevy to 
pay the expenses of food and trans
portation for the strikers to New 
York to return to their native land, 
Greece.
March 5th, 1934

Many of you remember the terri
ble snow blizzard we had. The city 
of Bridgeport had to be dug out; 
all the means of transportation and 
communication were cut off.

A call was issued to the unem
ployed to help in shovelling the snow. 
The men worked hard .day and night 
and later they were refused their 
pay by the city administation. It 
was postponed from one day to an
other. The few dollars that the 
men ^ėre to get meant a lot to 
them because this was their first 
job in a long time. They decided to 
see the mayor about their pay. 
When they approached the City Hall, 
it was immediately surrounded by 
policemen. Sam Krieger, section or
ganized of the Communist Party at 
that time, got up on a hydrant and 
spoke to the workers. A commit
tee was elected to see the mayor, 
but the latter gentleman came out 
to speak to the workers, trying to 
quiet them down with some more 
false statements. As soon aš Mayor 
McLevy stopped speaking, he order
ed the policemen to attack the 
workers. The cops went into ac
tion. Sam Kreiger and Charles Spar
row were arrested 
the workers quite angry and a meet
ing was called for the same even
ing. About two thousand strikers 
gathered. Mayor McLevy testified as 
chief witness in the trial of Sam 
Krieger and Charles Sparrow. His 
testimony helped
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ff.

Friedrich Engels

socialism, and the

for 
ob-

Famous Sayings by “famous” peo-

After taking a vacation from the 
chorus Mary Vaitonis, Anna Sinke- 
vich, and Tony Kucauskas are back

It seems that we 
t

scientific
play off Marx and Engels 

It’ is not by
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HATTING
Why, oh why must it rain on Sun

days or holidays?—especially when 
there’s 
Dainų
clement weather on August 11th, and 
now the picnic -in New Britain. 
We’re planning Dainų Diena for Oc
tober 6th to make up for the other 
—so here’s hoping it doesn’t rain 
again. /

a big time in store! Our 
Diena was spoiled by the in-

I nominate for hanging those su
perbly 
who must 
every 
sal.

dramatic singers in the chorus 
get a drink of water 
minutes during rehear-few

Mrs. Strauss and theirMr.
baby
ing in( Pennsylvania. Clem Strauss 
and Ben Medley had their fling also 
—for a week in New York.

and 
(Albert) have been vacation-

again—permanently, I hope. As it is 
the chorus seems to be dwindling— 
especially the bass section. Al Sin- 
kevich and Alphonse Lusas have al
ready left for the C.C.C. camps and 
Albert Burke is continually threaten
ing to do so.

I wonder what’s the matter with 
the Vilijos Chorus lately. It seems 
that everyone is taking time off. 
At one picnic we have one half of 1 
the chorus and the next we have 
the oiher half, 
could use you all at once so don’1 
shy o:

My, birthday is just around the 
corned and I’m still young and chil
dish enough to dote on a birthday 
cake aflame with candles. I won
der if I’ll dare have candles on my 
cake 20 years from today!

LATEST NEWS OF 
PROGRESS IN USSR STUDY CORNER
(Continued from page 1) 

in Asia, is in the Soviet Union—in 
distant Kamchatka.

The volcano has now been climbed 
by four young Russians. They took 

s Jaever . to be^ jwith~ a four dayS to reach the crater, 15,750 
"ft. above sea level.

I learned one thing this week-end 
and that’i
New Yorker’! Besides being an ex
cellent speaker Bretha : Fulton isn’t 
a bad shaggist.

Didja know?????
That seven men are accidently

A “rocket boat” which starts off 
with great speed, as 
gun, has been built 
tai purposes by the

if shot from a 
for experimen- 
Soviet Govern-

drowned to every woman water vic- gent’s Stratosphere ^Comm. which
tim? (And yet there are too many 
men).

That a whale’s tongue contains 8% 
of the oil of the entire system? 
(Somebody ought to take a look at 
the tongues of our politicians).

That love at first sight at least 
saves a lot of time?

That the best thing to feather 
your nest with is Cash Down?

Bennie Šimkus—“Gosh I feel 
like a gigolo!” (I give you credit, 
Beansie. Many felows would grab 
at the opportunity. Opportunity 
knocks but once),

Karl Kiskunas (Hartford)—“Do 
you .wanna hear the one about Ed
die Cantor?” (No Karl, a thousand 
times no).

Al Strauss—“Say did you have 
a hand in keeping the schools clos
ed?”

bolloons, rock-designs stratosphere 
ets, planes and the like.

The rocket boat is propelled: 
the force of rapidly expanding 
quid oxygen.

by
li-

Question: Does not the Communist , 
Party’s effort to establish a? united - • 
front imply that it now rejects its 
former theory that there must be a . 
revolutionary overthrow of capital
ism? For with the growth of the 
united front the workers will be able 
to assume complete control through 
purely legal means.

The tactic of the r united, front 
does not contradict the theory. xrf.thft>’- 
necessity of the revolutionary over- - 
throw of. capitalism . theprere
quisite to the establishment of a 
workers’ - and farmer*’ government. . 
On the contrary, the establishment 
of a united front 8peed8;up>th«'jre^r.>:v 
volutionary struggles of the ^working 
class against , capitalism. - To combat. 
the capitalists and their drive to-v
ward war and fascism, it is. necesr ; 
sary that the workers be united. 
A split in the ranks of the working 
class is the best. guarantee that the 
capitalists have of accomplishing 
their aims. '

The united front moreover does not 
signify the use of “purely legal 

! means”. The latter should be used 
whenever possible. The workers 
must use every weapon they have. ... 
available. But Communists insist 
that the united front cannot be sue-, 
cessful unless it is forged out of. 
the struggles of the workers for 
their immediate needs and demands.,. 
It is the united front of struggle 
that enables the workers, first, to 
achieve their immediate demands. 
And secondly, through these day- 
to-day struggles, the workers learn 
the importance of unity and the ne
cessity of moving toward more de
cisive battles with the capitalist 
class.

Communists believe that only the 
revolutionary overthrow of capital-' 
ism will enable the proletariat to 
triumph over the capitalists, and that 
the latter will not give; in without 
a struggle to maintain their pow
er. But this can only be accom
plished when the majority of the 
working class accepts the Conunu-- 
nist program and is ready to follow 
its revolutionary leadership.

To win the majority of the. work- > 
ing class it is necessary to rally > 
those millions of workers who are 
willing to fight for their immediate 
interests against the< capitalists,..lotut 
who as yet do not accept the. full 
program of the Communists. . They, 
must be organized against the capi-" 
talist offensive and; .against the. • 
menace of fascism, and war. In 
this process, of. checking the on- i 
slaught of the-capitalists, the. work
ers will learn that not only" can their 
united actions stop the capitalists 
drive, but that such actions can lead 
to the defeat and overthrow of the 
entire system , of oppression and ex
ploitation.

Hence the Communists do their 
best to unite all workers and all sec
tions of the population who are op
pressed by capitalism in a fighting 

The Cavaignacs, Thiers dnd Gallifets, j front for higher living standards and 
whom Engels dubbed the dogs, wol-: against war and fascism. This aim 
ves, and swine of the old state of does not negate the Communist slo- 
society, have been fax* exceeded by gan of “Soviet. Power”, it is the 
the fascist executioners. In view of . road that will lead to the success- 
these inexorable facts, what have ful seizure of power and the esta
those people to say to-day who have blishment o fthe dictatorship of the 
distorted Marxism, rejected the way j proletariat, 
of proletarian revolution, and helped 
Noske and Zorgiebel to defend the 
bourgeois state against the revolu
tionary onslaught of the masses ? 
Marx and Engels fought all theii’ 
lives to form a party as would lead 
the proletariat to the conquest of 
power and the proletarian dictator
ship, Engels exposed the panic fears 
of the social-democratic Philistines 
at the mention of the words “dic
tatorship of the proletariat”, and 
said to them: “If you want to know 1 
what such a dictatorship looks like, 
look at the Paris Commune.” 

. Today we can add, “Look at 
Soviet Union.”

(To be countinued)
. I? ' į; ■ - ' ; • ,

A “CHELSEA” ALL
IN ONE BUILDING

A “Mass-Production factory” 
paintings, statues and other art 
jects is planned for Moscow.

It is to be a vast building where all 
the artists, sculptors and art workers 
will have their living quarters and 
workshops.

Work has already started on the ’ 
building, which will be the longest 
in Moscow.

It will- have a series of extra 
Į large studios, a bronze foundry, 

marble and granite workshops, a 
paint and brush manufacturing 
shop, and departments for all the 
allied industries of art.

There will be flat roofs for work! 
under the open sky in summer, and 
solariums for winter work. I

Round the building will be gar-1 
dens, with statues and bas reliefs.

THE FORTIETH ANNIVERSARY OF THE DEATH OF ENGELS!
• Forty years ago Friedrich Engels 
died, the nearest fighting companion- 
in-arms of Marx, splendid revolution
ary thinker of humanity, the great 
master of the proletarian revolution. 
This anniversary of Friedrich En
gels* death coincides with the upward 

of the international labor 
Great.masses of social-

swin
movement.
democratic and non-Party workers, 
influenced by the victory of social
ism in the Soviet Union and the deep 
crisis of capitalism, are turning to

Comimunism. The victory of the pro
letariat in the Soviet Union, the 
growth of the Communist movement 
in the whole world, is the direct re
sult I of the fact that the Party of 
the Bolsheviki, the international Par
ty of Lenin and Stalin, has remained 
unconditionally true to the teachings 
of Marx and Engels. The decay of 
the Second International and the 
bankruptcy of its parties are the 
historically inevitable result of aban
doning the teachings of Marx and 
Engels. And millions of the toiling 
masses must pay .for this with want 
and poverty, starvation, unemploy
ment on the gallows and in the pri
sons) of fascism, and in the trenches 
of imperialist war.

Į

The theoreticians of the Second 
Interiiational accused Engels of “vul
garising” 
tried to 
against one another.

accident that these theoreticians ar
rived at collaboration with the bour
geoisie, and sank gradually in the 
bog of reaction. Engels, collaborat
ing with Marx, carried on an inde
fatigable struggle for the foundation 
and development of scientific social
ism and its penetration into the 
consciousness of the working masses. 
In the struggle against all pseudo
socialist and pseudo-revolutionary 
theories, Engels showed on the bas
is of the Marxist analysis of the 
bourgeois state of society the inevi
tability qf the violent overthrow of 
the bourgeoisie, the world historical 
role of the proletariat as the grave
digger of capitalism and as creator 
of the new socialist state of society. 
Together, with Marx, Engels showed 
that the class struggle leads to the 
dictatorship of the proletariat as 
transition period from capitalism to 
Communism, and that the proletariat 
cannot gain the victory in this strug
gle without the leadership of its own 
independent political party.

The idea of the unity of revolu
tionary practice runs like a red ! 
thread through all the scientific . 
works, polemical articles, and pro
grammatic directives of Engels.

. As a result of the scientific analy- ' 
sis of the laws governing capitalist 
society, Marx and Engels pointed 
out that the next aim is the over
throw of the power of the bour
geoisie and the establishment of the 
distatorship of the proletariat. This 
is the fundamental and important 
thesis of Marxism.

The teachings of revolutionary 
Marxism on State and revolution, es
pecially Engels’ trenchant sketches 
on Proletarian democracy in contrast 
to bourgeois democracy, have been 
effectually developed in the works 
of Lenin and Stalin. The teachings 
of Marxism-Leninism on the capital
ist state as apparatus of force of 
the exploiting class for holding down 
the exploited, are inconsistentably 
confirmed precisely at the present 
time under the conditions of the at
tacks of reaction and fascism. With

■ i?. < c.F-'' )"<•

what ignominy the lying assertions 
of the social-democratic Philistines— Į 
the asseverations that the State is : 
the representative of the general in- 1 
terests of the people—have been dis- į 
persed to the four winds! The de
signation of the state as armed 
troops, police, army, prisons, and į 
law courts, is grafically confirmed 
by the fascist henchmen of finance
capital, the State Secret Police, the 
Guard Corps of Hitler and Goering, 
the jails and concentration camps.

Perfect
“I envy the man who sang the 

tenor solo.” •
“Really? I thought he had a very 

poor voice.”
“So did I, but just think of his 

nerve.” -

And Hard, Too
“We have been married 12 years, 

and not once have I missed baking 
you a cake on your -birthday. Have 
I, dear?”

“No my pet. I can look back upon 
those cakes as milestones in my 
life.”
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
----- Iš Anglų Kalbos Verte V. Licnius.—

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS ZSW““

(Tąsa)
—Draugai, taip negalima, mes priva

lome užsilaikyti ramiai iki kalbėtojas už
baigs, paskui galėsime turėti diskusijas.

Nekurie juokėsi, ir vėl užviešpatavo 
tyla.

—Draugai, tuojaus baigsiu. Pereitais 
metais D. U. vadai matė, kaip Pirmojoj 
Gegužės demonstracijos buvo pilnoj va
dovybėj Revoliucinės Darbo Unijų Opo
zicijos, su jos obalsiais ir kovinga dvasia. 
Iš negyvos, tuomet, apsnūdusios demon
stracijos, po mūsų įtaka ir remiant dar
bininkams mus, pasidarė politiniai revo
liucinė masių demonstracija. Taip pat 
ir šiais metais Pirmosios Gegužės de
monstracija Berlyno gatvėse parodys, 
kiek mažai įtakos reformistai padarė ant 
susipratusių darbininkų. Toji diena pri
valo būti kovos diena po Komunistų Par
tijos raudonąja vėliava. Tokia galinga ' 
demonstracija atkreipta, pirmoj vietoj, 
prieš S.D.P. koalicinės valdžios badavimo 
politiką, tai būtų smūgis jų prestyžui. 
To bijodami, jie instruktavo savo “drau
gą policijos prezidentą” uždrausti Pir
mosios Gegužės demonstracijas.

* —Bet, draugai,—kalbėtojas pakėlė bal
są. — Mes, Berlyno darbininkai, neda- 
sileidome, kad mus nuvaikytų nuo gatvių 
Wilhelmas, ir mes neleisime, kad mus nu
vaikytų nuo gatvių Zorgiebelis.

—Bravo!
—Klausykite, klausykite!
—Atkartoju. Mes eisime į gatves tre

čiadienį. Eisime neapsiginklavę. Ir aki
vaizdoje skaitlingos policijos, ginkluotos 
iki dantų, apmokamos mūsų pfenigais ir 
socialdemokrato vadovaujamos, mes už
kariausime gatves.

—Bravo! Bravo!
Kalbėto j aus ranka buvo ištiesta virš 

darbininkų galvų it darant kam užmeti
mą kokiame prasikaltime.

—Draugai... kuomet S.D.P., per Vor- 
vvarts, atsistoja frontan reakcinės spau- 

|dos su nesuskaitomomis melagystėmis ir 
šmeižtais apie taip vadinamas kruvinas 
aukas, “pageidaujamas” V.K.P. ir malia- 
voja Noskės arba Severingo kruvinus 
šešėlius ant Berlyno darbininkų buvei
nės, tai ateis diena—kuomet—kaip So
vietų Rusijoj — revoliucijos istorija pa- 
kratys tuos kapitalizmo ricierius,. prisi
gėrusius darbininkų raudono kraujo, ir 
išneš tinkamą jiems nuosprendį.

—Bravo, bravo. Koslin gatvės kuope
lė ten bus, tame abejonių nėra!

Lietuvių Darbininkų Kliubo šaukėjai kreipėsi į “Naujie-
Parengimas nas,” pasiuntė joms atsišauki-

Subatos vakare, rugsėjo 21, 
fcsavoj svetainėj, 1322 Reeds- 

dale St., N., Lietuvių Darbi
ninkų Kliubas rengia šokius. 
Įžanga iš anksto 20 centų, prie 
durų 25 centai.

Svarbu čia pažymėti, kad 
šokiams orkestrą bus gana di
delė ir įvairi. Tiems, kurie 
myli pasišokti, bus gera pro
ga. Be to dalyvaudami šiame 
parengime paremsite Lietuvių 
Darbininkų Kliubo svetainę, 
žinote, didelė vieta, turi daug 
išlaidų. O jinai labai naudin
ga abelnai apšvietai. Todėl 
visi kviečiami ją paremti.
Veikėjų Bendras Susirinkimas 

Nedelioj

Rugsėjo 22, Liet. Darb. sve
tainėj, įvyksta Pittsburgho ir 

tapielinkės darbininkiškų orga
nizacijų veikėjų pasitarimo su
sirinkimas. Pradžia 1:30 vai. 
po pietų.

Kviečiami mūsų organizaci
jų valdybų nariai ir taip vei
kėjai dalyvauti. Turėsime pa
sitarti apie “Laisvės” vajų, 
bendro fronto konferenciją ir 
kitus svarbius klausimus.

“Naujienos” Nieko Nesako 
Apie Bendro Fronto 

Konferenciją

Sužinojau kiek anksčiau, 
»l*#kad rugsėjo 29 konferencijos

Pirmiau buvusi tyla ir įtempimas din
go. Svetainė, perpildyta tirštais taba
ko dūmais, dūzgė, prisipildė intensyviais 
debatais. Hermanas pakilo:

—Draugai, jūs girdėjote kalbėto jaus 
raportą. Mes dabar eisime prie diskusi
jų. Kas nori kalbėti?

Jis permetė akimis į susirinkusius. 
Niekas neatsiliepė. Daug ko buvo kal
bėti, bet nei vienas pradėti nedrįso. Vi
suomet taip buvo. Vienas antrą drąsi
no. ..—Juppai, tu pradėk. — Na, Otto, 
kalbėk! Kurtas' atsistojo ir Hermano 
tuojaus buvo patėmytas.

—Draugas Zimmermann kalbės.
Kurtas pradėjo išlengvo ir lyg abe

jojančiai. Jam buvo daug lengviau 
kalbėti savo draugam darbavietėje.

—Draugai, gal būt bus kiek iš temos, 
bet aš manau, kuomet mes svarstome 
apie Darbo Unijas, mes privalome taipgi 
kalbėti ir apie dirbtuves. Jūs žinote tą, 
kas liečia mus, statybos darbininkus, vis
kas sustos seredoj, jūs tą žinote. Mes 
visi tame darbe eisime demonstracijon 
iki vieno žmogaus. Bet kaip stovi kitos 

I išdirbystės Berlyne? Kiek man yra ži
noma, 650 rezoliucijų yra aplaikyta nuo 

i įvairių masinių organizacijų ir dirbtuvių, 
tame tarpe iš darbininkų mitingų neku
riu didžiųjų dirbtuvių, rezoliucijos pro
testuojančios prieš uždraudimą demon
struoti. Tas daug reiškia, bet toli gražu 
negana. Mūsų kuopelė apima tūlą skai
čių dirbtuvių, nekuriose iš jų net gy
vuoja komunistų branduoliai. Kas ten 
veikiama? Kodėl mes nieko negirdime 
apie jas? Mes privalome sunaudoti liku
sį laiką iki seredos, kad ten juos išjudi
nus. Gal Hermanas mums nurodys, ką 
galima padaryti šiuo reikalu?

Užbaigęs vėl atsisėdo. Hermanas tuo
jaus ant klausimų atsakė. Nekuriose 
dirbtuvėse mitingai yra organizuojami, 
kurie įvyks dar prieš pabaigą šios savai
tės. Yra užtikrinimas, kad su nekurio- 
mis išimtimis visas darbas sustos tame 
plote, kurį apima Kosimo lokalas. Vienoj 
vietoj socialdemokratinė dirbtuvės ta
ryba atsisakė ir įsakė darbininkams, kad 
“interesui skubių užsakymų ant rankų” 
darbas neprivalo sustoti.

—Puiki dirbtuvės taryba!
—Kiek bosai užmokės jiems už tai?
Tačiaus ten bus bandoma, su pagelba 

lapelių, įtikinti darbininkus, kad jie su
stabdytų darbą.

(Daugiau bus)

mą, kad paskelbtų spaudoj. 
Tačiaus niekur nesimato pas
kelbiant. Atrodo, jos visai ne
paiso apie bendrą veikimą. Tai 
labai negerai.

Reikia visgi priminti“, nežiū
rint to iš “Naujienų” boikoto 
tylėjimu, įvairios draugijos 
ręnka delegatus. Lietuvių 
Mokslo Draugija turi savo at
stovus, 2 kp. LAPA. taipgi tu
ri išrinkus tris delegatus. Pro- 
gresyvės draugijos visos jau 
išrinko. Konferencija, taigi, 
bus skaitlinga.

Tyli ir Apie Savo Melus
“Naujienų” . korespondentas 

buvo pirmiau paskelbęs, kad 
tūlas komunistų veikėjas, pir- 
miads turėjęs biznį, bet vėliaus 
pardavęs, ir pasidavęs ant pa- 
šclpos, dabar esąs bėdoj, nes 
valdžia nutvėrusi už rankos 
neteisingai imant pašelpą.

Buvo tuojaus viešai iš “Nau
jienų” korespondento pareika
lauta paskelbti to komunistų 
veikėjo vardas. Mes žinome 
gerai, kad “Naujienų” kores
pondentas meluoja, kad tiktai 
daugiau apšmeižus komunis
tus. Kiek žinome, ant pašel- 
pos nesiranda buvusio biznie
riaus komunistų veikėjo. “Nau
jienų” reporteris taipgi gerai 
žino, kad to nėra, todėl jis ir 
neskelbia vardo. Vadinasi,

Vietoj šmeižtus rašinėt, re
porteris turėtų skelbti teisin
gas žinias. Tada visiems būtų 
naudos. Kodėl reporteris nie
ko neparašo apie bendro fron
to konferenciją, kuri įvyks 
rugsėjo 29? Kodėl jisai ne
parašo apie reikalingumą vis
iems bendrai veikti prieš karą 
ir fašizmą, už bedarbių gyni
mą, ir tt. Tie dalykai, vadina
si, jam neapeina.* Svarbiausias 
dalykas jam tai niekinti komu
nistus ,vienus darbininkus pju
dyti su kitais.

Kviečiami “Naujienų” skai
tytojai užprotestuoti prieš to-

Visoms ALDLD Kuopoms ir Nariams
Visoms ALDLD kuopoms ir pavieniams nariams 

išsiuntinėta nauja brošiūraitė “KELIAS Į ŠVIESĄ”. 
Kuopoms pasiųsta bent du ar tris kartus tiek, kiek 
jos turi narių. Pavieniams nariams po dvi brošiū- 
raites. Visi nariai, kaip ir kitų ALDLD leidinių, gau
na po vieną brošiūraitę; o kitas platinkite tarp mū
sų simpatikų.

Pašaliniams brošiūraitės kaina tik 2 centai. Bet 
jeigu kuopos turi pinigų, tai gali ir veltui platinti.

Jeigu kuri kuopa arba pavienis narys negavote, 
apie tai praneškite į centrą. Centre yra dar ir dau
giau šios brošiūraitės. Kurioms kuopoms negana, tai 
galite užsisakyti.

Brošiūraitę reikia būtinai paskleisti šiemet, lai
ke organizacijos minėjimo 20-ties metų sukaktuvių.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius.,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

LAISVfe

kius šmeižtus. Jie turėtų, rei-
kalauti naudingų žinių, o ne 
šmeižtų.

Kelia Į Padanges Darbininkų
Priešus

“Naujienų” reporteris, kaip 
I koks kapitalistų samdinys, ke
lia į padanges demokratų par- 

; tijos kandidatus. Girdi, tie 
kandidatai, yra darbininkų 
prieteliai, jie išgelbėsią darbo 

j žmones iš visokių nelaimių.
Tai tiesioginis mulkinimas 

darbininkų. Socialistų Parti
jos Pittsburgho skyrius stato 
savo kandidatus šiuose rinki
muose. Vietiniai socialistai per 
prakalbas sako, kad republi- 
konai ir demokratai yra dvy
nukai—abieji tarnauja Melio
nui ir kitiems tokiems. Kvie
čia visus nepalaikyti nei de
mokratų nei republikonų, bet 
balsuot už socialistų kandida
tus.

“Naujienos” skaitosi social
istiniu laikraščiu. Jų reporte
ris skaitosi socialistu. Bet apie 
socialistų partijos kandidatus 

; ir platformą nieko nerašo. 
Mat, niekas už tai neapmoka. 
Patarlė savo : netepsi—neva
žiuosi. Tokiems “socialistams” 

; visai nerūpi socializmas, jiems 
i rūpi pasigauti doleriukas.
)

Sovietų Sąjungos Gynimui 
Prakalbos

Rugsėjo 20, Carnegie Lec
ture svetainėj, Oakland, Shen- 
ley Park, kalbės Myra Page, 
nesenai sugryžus iš Sovietų 
Sąjungos. Taipgi kiti geri kal
bėtojai. Pradžia 8 :30 vai. va
kare.

i Rengia Sovietų Sąjungos 
Draugai ir kviečia visus daly
vauti. Prakalbos rengiamos 
gynimui Sovietų Sąjungos.

j Įžanga prie durų 35, iš anksto 
25c.

APLA Parengimas Vidutiniai 
Pavyko

Pereitoj subatoj įvykęs AP 
LA. Centro Komiteto parengi
mas vidutiniai pavyko. (Nors 
delei karšto oro publikos ne 
tiek daug dalyvavo, kiek tu
rėtų dalyvauti, visgi pasidaro 
šiek tiek pelno.

Apart šokių, buvo leista do
vanos laimėjimui. Pelnas’skir- 
tas “Daily Workerio” rėmi
mui. Muzikalės programos ne
buvo iš priežasties kai kurių, 
dalyvių neatsilankymo.

Reporteris

I San Diego, Cal. — Senis 
senatorius W. G. McAdoo, 
71 metų amžiaus, apsivedė 
su 26 metų slauge Doris 
Cross. “Meilė” iš nuotakos 
pusės, žinoma, piniginė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

I
Labai svarbus susirinkimas visų 

darbininkiškų organizacijų narių ir 
“Laisvės” skaitytojų įvyks subatoj, 21 
d. rugsėjo, 8 vai. vakare, 735 Fair- 

I mount Ave. Bus draugai iš “L.” šta-

rugsėjo, Liet. Taut. Name, 10 vai. 
ryto. Konferencijos tikslas yra išpla
navimas Daily Worker vajaus.

Komisija.
(221-222)

bo, kurie darys svarbius pranešimus. 
Čia bus svarstoma “L.” vajus ir jubi- 
lėjaus reikalai. Visos kuopos, organi
zacijos ir kiti draugai privalo ualy- 
vauti, būtinai turėtų dalyvauti ALDL 
D 6 Apskr., įbes šis mitingas rengia
mas pagal 6 Apskričio tarimą ir 
“L.” Admin, reikalavimą.

ALDLD 6 Apskr. Kom.
(222-223)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia smagią kep

tos paršienos (pig roast) pramogą 
nedelioj, 22 d. rugsėjo, nuosavam 
darže, High Works Grove, Ferdinand 
St., 1 vai. po pietų.

Tai bus vienas iš smagiausių išva
žiavimų! Turėsime skanių užkandžių, 
gėrimų ir gerą orkestrą šokiams. Del 
užkandžių tikietai labai pigus tik 25 
centų, o valgyt galėsite, kiek norėsite. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut!

Kviečia Rengėjai.
(222-223)

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, 22 d. rugsėjo, 7:30 vai. 

vakare, 920 E. 79th St. įvyks links
mos vakaruškos, su muzikališka pro
grama ir šokiais, naudai darbininkų 
kandidato į konselmanus, drg. John 
Makamanski.

Įžanga 10 centų.
Kviečiam visus skaitlingai dalyvau

ti šiose vakaruškose.
Komisija.

(222-223)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. rengia svarbias 

prakalbas drg. J. Mažeikai, kuris ne
senai sugrįžo iš Lietuvių Pasaulinio 
Kongreso. Prakalbos įvyks 22 d. rug
sėjo, 2 vai. po pietų, Darbininkų 
Kliube, No. 10 B. School St. Drg. 
Mažeika turės daug svarbių dalykų 
papasakot, tad kviečiam visus lietu
vius skaitlingai dalyvaut ir išgirst 
apie Lietuvos darbininkų klasę.

Komisija.
< (222-223)

WORCESTER, MASS.
EKSTRA PRANEŠIMAS!

Pranešame Worcester!© ir apielin- 
kės visuomenei, kad draugo J. Ma
žeikos prakalbos, kurios buvo skelb
tos ant 22 d. rugsėjo, yra perkeltos 
į 3 dieną spalio (October), 7 vai. 
vakare, 29 Endicott St.

ALDLD 11 Kp. Koresp.
(222-223)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia prakalbas 

drg. Mažeikai nedėlioj, 22 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, H. L. P. Kliube, 17 
School Stj Draugas J. Mažeika da
lyvavo Lietuvių Pasauliniam Kon
grese, Kaune, ir ką tik sugrįžęs. Jis 
turi daug svarbių dalykų mums pa
pasakot apie kongresą ir apie ben
drą Lietuvos darbininkų gyvenimą. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvauti.

Komisija.
(222-223)

LOWELL, MASS.
L. D. Kliubas rengia dar vieną pik

niką, kuris įvyks nedėlioj, 22 d. rug
sėjo. Tai bus paskutinis piknikas 
šiais metais, čia turėsim muzikos, 
dainų, žaislų, ir kitų įvairumų. Su- 
muškime visus rekordus, padarykime 
šį pikniką vieną iš sėkmingiausių! 
Piknikas įvyks Cobblestone Inn Par
ke, Westford, Mass., 3 mailės už No. 
Chelmsford. Įžanga veltui. Autobu
sas išeis nuo kliubo svetainės, 338 
Central St., 11:30 vai. ryto. Kelionė 
į abi pusi tik 25 centai. Draugai ir 
pritarėjai meldžiame jus visus daly
vauti ir tuomi darbą mūsų paremti.

Komisija.
(222-223)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks Maple Parke, Methuen, 
Mass., rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietų, 
nedelioj. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi, kurie dar ne- 
pasimokėjote narių duoklių, malonė
kite ateiti ir pasimokėti. Atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti į kuopą.

Sekr., S. Penkauskas.
(222-223)

MONTELLO, MASS.
Svarbus pranešimas vietiniams ir 

apiėlinkės lietuviams. Yra šaukiama 
svarbi konferencija, nedėlioj, 22 d.

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choras rengia smagų iš

važiavimą nedėlioj, 22 d. rugsėjo, ant 
Stroliaus ūkės, pradžia pikniko 10 
vai. ryto. Turėsim silkių, bulvių, ska
nių gėrimų ir kitų užkandžių. Taipgi 
turėsim gerą orkestrą šokiams. Kvie
čiam visus dalyvaut ir linksmai lai
ką praleist ant tyro oro.

Komisija.
(221-222)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro pamokos ir susirin

kimas įvyks penktadienį, 20 d. rug
sėjo, 8 vai. vakare, LDP Kliube, 408 
Court St. Visi choristai ir garbės na
riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyt. Ne
pamirškite ir naujų narių atsivest.

P. Poškus.
(221-222)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 22 d. rugsėjo, 1 vai. po 
pietų, 62 Lafayette St. Visi nariai 
malonėkite skaitlingai dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvar
styt.

(221-222)

DETROIT, MICH.
Komunistų Partijos lietuvių sekcija 

rengia smagų vakarėlį žieminio se-
I zono atidarymui. Parengimas įvyks 
j nedėlioj, 22 d. rugsėjo, 7:30 vai. vak.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT. MICH.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiot 

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

Telefonųokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti j 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

Draugijų svetainėje, 4097 Porter St. 
Laisvės ir Aido chorai naujomis dai
nomis išpildys programą, bus gera 
orkestrą šokiams, ir kitų pamargini- 
mų. Įžanga tik 15 centų. Pelnas ski
riamas Daily Workerio naudai.

Komisija.
(221-222)

WORCESTER, MASS.
Visom ALDLD 7-to Apskričio 

Kuopom!
Yra šaukiama ALDLD 7 Apskričio 

metinė konferencija, 29 d. rugsėjo 
(Sept.), 10 vai. ryto, 376 W. Broad
way, So. Boston, Mass. Tarpe kitų 
svarbių dalykų ant dienotvarkio tu
rėsim ir ALDLD 20 metų sukaktuves 
ir “Laisvės” 25 metų sukaktuvių mi
nėjimą.

Visos kuopos privalo išrinkti dele
gatus dalyvaut šioje konferencijoje.

Apskr. Sekr., D. Lukienė.
(220-222)

WILKES BARRE, PA.
Visų' darbininkiškų organizacijų 

konferencija įvyks nedelioj, 22 d. 
rugsėjo, 2 vai. po pietų, Darbininkų 
Centre. Čia bus plačiai apkalbama ko
va prieš karą ir fašizmą ir kiti svar
būs reikalai. Kviečiam visus skaitlin
gai dalyvaut.

Komisija.
(221-222)

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

ma nusipirkti Išminties ofise, 315 E. 
St., So. Boston, Mass. Ofisas atdaras 
iki 9 vai. vakaro kiekvieną dieną, iš
skiriant nedėldienius.

(217-222)
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ŠIANDIEN BOKITE DISKUSIJOSE
Diskusijos apie Komunistų kia visa atmosfera. Lietuva ir 

Internacionalo Kongreso tari
mus jau čia. Jos įvyks ketvir
tadienį, 19 d. šio mėnesio, 7:30 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Ką gi reiškia darbininkams 
Kominterno tarimai? Trumpai 
galima atsakyti—reiškia viską. 
Pamename, dar taip vadina
mais gerovės laikais, kada dir
bome ir uždarbiai buvo pa
kenčiami, kada visa buržuazi
ja plepėjo apie “amžiną” ge
rovę, tai tada jau Kominternas 
buvo numatęs šį krizį. Ne tik 
buvo numatyta, kad ateina 
krizis, bet buvo nusakyta, ką 
darbininkai turi daryti, kad iš
sigelbėti nuo bado mirties.

Ką darė darbininkų priešai? 
Jau net įsibėgėjus krizini, ka
pitalistų šulaš Ilooveris sakė, 
kad “gerovė už kampo.” Jam 
turavojo visi J. V. lietuviški 
laikraščiai, išskyrus “Laisvę” 
ir “Vilnį”. Tik “Laisvė” ir 
“Vilnis” be paliovos šaukė 
darbininkus ginti savo reika
lus, tverti Bedarbių Tarybas, 
kovoti už pašalpą. “Laisvė’ ir 
“Vilnis” informavo savo skai
tytojus teisingai tik dėlto, kad 
vadavosi Kominterno dėsniais.

O kaip dabar, ar mūsų pa
dėtis saugi, ar rytojus užtik
rintas? Anaiptol. Paraku dvo-

Ethiopija bile dieną gali tapti 
karo lauku, o tai gali reikšti 
pradžią pasaulinio karo. Ką 
nutarė ir ką ragina darbinin
kams daryti dabar įvykęs Ko-

Drg. A. Bimba

minterno 7-tas Kongresas? Ar 
mums priimtini, ar įvykdomi 
Kominterno tarimai? Tuos da
lykus išsiaiškinti geriausia pro
ga bus šiose diskusijose.

Įvadą diskusijoms pasakys 
d. A. Bimba, vienas iš “Lais
vės” redaktorių. Po įvados, vi
sų pažvalgų ir įsitikinimų žmo
nėms bus lygi proga laisvai iš
sireikšti savo mintį. Įžanga 
veltui.

Kviečiame Visus,
Lietuvių Komunistų 
Frakcija.

Iš Prieškarinės Konferencijos

Kur Yra Thomas 
Yankauskas?

Ką Sako Šeimininkės?

Maikis komunistas išėjo dau
giau mitingų laikyti, o Maikis 
policistas išdūlino iš teismo no
sį nuleidęs. i

Levandauskaite Apsirgo

3 i

Manufacturers Trust Com
pany banko pranešimuose, ne
atsišaukiančių depozitorių są
raše, randasi Thomas Yan
kauskas, kurio antrašas pa
duota 46 Ten Eyck St. Jo de
pozitas randasi jau nuo 1927 
m. Kas jį žino, malonėkite 
jam pranešti.

Gerai žinomo laidotuvių, di
rektoriaus Juozo Levandausko 
dukrelė, Josephine Levan- 
dauskaitė, mokykloje staiga 
sunkiai apsirgo. Nugabenta li
goninėn ir tuojau jai buvo pa-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

mmmmm miui m mi mi m m

Amerikonai Važiuos į 
Sovietus

metųRusų revoliucijos 18 
sukaktuvės bus ir vėl neužilgo 
apvaikščiojamos įspūdingiau
siomis demonstracijomis Visuo
se Sovietų miestuose. Ta pro
ga pasinaudodami daugelis 
amerikonų rengiasi vykti So
vietų Sąjungon pamatyti tą 
stebėtiną šalį ir jos linksmus 
apvaikščiojimus. J. N. Golos, 
World Tourists biuro vedėjas, 
dabar rengia speciales grupes.

“Tai reikšmingiausias gyve
nime įvykis pamatyti, kaip kad 
aš mačiau, sako turistų virši
ninkas Golos, daugiau miliono 
darbininkų, kareivių ir valstie
čių lyg banga liejantis sker
sai Raudonąją Aikštę, Mask
voj, masinėse formose, su mil
žiniškais braižiniais ir baliu- 
nais, atvaizduojančiais perei
to meto atsiekimus.

“Panašūs apvaikščiojimai 
yra visuose Sovietų miestuose 
lapkričio 7-tą. Be abejo, tai 
yra puikiausis laikas, kuriuo- 
mi galima gauti pirmarankį ir 
trumpiausiu laiku paveikslą 
Sovietų veikimo.”

Mr. Golos asmeniškai vado
vaus grupei amerikonų, kurie 
mano aplankyt Leningradą. 
Maskvą, Dniepro ges, 
ir Kiev. Juose manoma praleis- į

dicitis. Linkėtina greito pas
veikimo. Notary Public Tel STagg 2-5043

Rep.

Kunigaikščiui Nemalonu
MATHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

i gerbdami jo nuveiktą darbą— 
organizavimą Lygos Prieš Ka
rą ir Fašizmą. Jis yra daug 
veikęs darbininkų judėjimui.

Sekanti konferencija įvyks 
spalio 26. Visi delegatai, vie
tiniai ir iš apielinkės, turi da
lyvauti. Bus svarstoma prisi
rengimas prie lapkričio 11 d. 
demonstracijos prieš karą ir 
fašizmą.

ALKPKF užima labai pla
čia dirva kovoj prieš kara iri. . .v . r ‘-r. u 14- -laivu gris Amerikon,fašizmą. Dabar yra įtraukta 4
labai daug jaunimo į tą judėji
mą, 
kuopų susideda iš jaunimo, o 

Prieš jų tarpe svarbiausias roles lo- 
pikietuoti šia merginos. Daugelis lietuvių 

darbininkų buvo pripratę visa- 
sakydami. 

amerikonai neveikia.”

Antradienio vakarą pasitai
kė netyčia užkliūti į būrį šei
mininkių. Turiu prisipažinti, 
maniau, kad koks suokalbis,
kadangi jos taip rūpestingai ir daryta operacija ant appen- 
kartu taip susigrupavę kalba
si.- Ir kaipgi iškęst nesužino
jus, apie ką moterys kalbasi?

Pasirodė, ne koki sekretai 
pas jas, bet planai, kaip pa
daryt geriausią vakarienę Am. 
Liet. Darb. Literatūros Drau-į 
gijos 1 kuopos bankietui. 
Draugės sako:

“Nors čia kažin kas, bet ši 
vakarienė turi būt geriausia. 
Ne kasdien dvidešimties metų 
sukaktuvės.”

Sutikau su jomis. Bet pama
niau : Bet ne vien nuo gerumo 
vakarienės priklauso viskas. 
Reikia, kad jos užtektų vi
siems. O tai reiškia, kad visi 
turi nusipirkti tikietus tuojau 
kadangi šeimininkės turi
planuoti ir paduoti užsakymus 
keliom dienom anksčiau. Kaip 
sau manote, draugės ir drau
gai, bet man atrodo, kad jeigu 
būrys šeimininkių aukaus ke
lias dienas planuodamos, už- 
sakinėdamos ir gamindamos 
vakarienę ne del savo asme
niškos gerovės, bet del orga
nizacijos, tai jau geriau, negu 
lengva kiekvienam ateiti į 
“Laisvės” raštinę ir įsigyti ti- 

, kietą keliom dienom anksčiau.
Nepamirškite, iš anksto per

kant tikietas kainuoja tik 65 ■ ; 
c., prie durų—75. Bet prie du-/ 
rų bus išduodama tik tiek, 
kiek bus valgio, ne daugiau. 
Taigi, ne visiem bepavyks nu
sipirkti prie durų.

Įvyks šį sekmadienį, 22 d. 
šio mėnesio, 7:30 vakaro, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lo-

Kharkov rimer Brooklyne.

Pri'š ■* “i"
tania. Jie taipgi mano 
trim dienom Londone, 
lapkričio mėnesio tuo

“Rašalo kunigaikščiui”, Ita
lijos Mussolinio vice-konsului, 
dabar nemalonios dienos, šio
mis dienomis eina kvotimas 
153 E. 57 St. tėismabutyj dvie
jų pietinių valstijų moterų, 
Jane Speed ir Julia Church 
Kolar, kur pašauktas ir vice
konsulas liudyti, kaip jį tos 
moterys sušlapinę juodyla, ka
da jos buvo jo raštinėj pro
testuot prieš Italijos ruošiamą 
karą. Didesnei jo nelaimei, pa- 
statytas kaltinamąsias ginti 
negras advokatas, Negro Li
berator redaktorius, Ben J. 
Davis, Jr. Kaip žinia, Italijos 
atstovai Tautų Lygos posėdyje 
atsisakė sėdėti su Ethiopais, 
gi čia išdidus kunigaikštis bu
vo klausinėjamams negro ad
vokato. Vaje, vaje, kaip sun
ku baltučiukui ponui pasaulyj 
gyvent!

Buvęs.

Trumpos Žinutės
Iš sekmadienio į pirmadienį 

užėjo stiprus šaltis. Priemies- 
’ čiuose pasireiškusi ir šalna, gi 

mieste netikėtai užklupti žmo
nės tauškino dantimis, eidami 
į darbą, ir barė nelaiku atsiba- 
ladojančią žiemą.
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Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Idc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
. 14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

ROBERT

M MTN
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LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis si? 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Setų $10.00
Vance McCaulley, 28 metų, 

milionieriaus bankierio Pros
ser žentas, nusižudė šūviu iš 
revolverio. Jis buvo atsisky
ręs su žmona. Pastaraisiais 
laikais buvęs gydytojų prie
žiūroj del nervų pakrikimo.

kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES •
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

pačiu

nes ir patys delegatai iš Suare^av0 “Sweep” Agentą

visu

; kiu paeina iš

sustoti i
! Airis Michael O’Connor, ko
munistas, laimėjo bylą prieš 

i airį Michael O’Keefe, policis- 
tą. Įdomu tas, kad abu Mai- 

vieno garsaus
Cork apskričio ir abu buvo 
draugai. Bet ta klasių kova..'.

Penktadienį Maikis komu
nistas buvo vyriausiu kalbėto
ju prie Columbus Avenue ir 
98th St. Kaip žinia, jis yra 
kandidatu j al dermanus nuo 
8-to rinkimų distrikto. Mitin
gas buvo sušauktas per Maisto j 
Darbininkų Industrinę Uniją ir

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9

MES KALBAME

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.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

į K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Francūzų garlaiviui He de 
France pribuvus į portą antra
dienį tapo sulaikytas tūlas 
Gustave Freeman, kuris, sako
ma, atvežęs didelę skrynią pri
krautą lioterijos tikietų — 
“sweepstakes.” Slaptos polici
jos kvočiamas jis išsigynė tos 

[skrynios, kuri buvo pažymėta Bedarbių Tarybą, kad pagel- 
tik raide F. 
niojo, kada pastatė klausimą, 
kokiu būdu jis turi tik skry
nią ir valizą, kuomet jo as
meniškam pareiškime parašy
ta, jog turi 3 šmotus bagažo ir munistas neturįs teisės čion mi- 

prirašytos tingauti. Maikis komunistas 
vienam ir tam pačiam kam-' atsakė, kad konstitucija jam 
bariui.

(Pabaiga)
Draugės Jane Speed pasiro

dymas ant pagrindų sukėlė di- 
. delį entuziazmą. Jinai apie 20 

m. amžiaus, šviesaus veido, 
geltonplaukė, linksmos išvaiz
dos mergina. Atvažiavus iš 
Montgomery, Alabama, iš taip 
vadinamo “Black Beit.” Ji kal
bėjo apie darbininkų, veikimą 
toje srityje. Organizacinis dar
bas yra gerai varomas ir turi 
geras pasekmes.

Jane Sneed, kartu su Julia 
Church Kolar pribuvo iš pie
tinių valstijų, kaino delegatės 
nuo Am. Lygos Kovai 
Kara ir Fašizmą 
Italijos konstflatą.

Jos buvo pirmutinės, ku- da ranką numoti, 
rioms pavyko dasigauti kon- kad 
Bulato raštinėn protestuot ka-'Gal kada taip buvo, bet dabar 
ro žygius prieš Ethiopiją. Kon- tikrai klystate taip. sakydami, 
šulo pagelbininkas, kunigaikš- Dabar amerikonai yra pasinė- 
tis Guido Colonna, puolėsi rę kovose, kurios eina
stumti delegates pro duris plačiu frontu, tik mes prisidė- 
lauk. Stumiamos jos užkliuvo kime prie jų. 
rašalą, kuris visus tris aplie
jo. Dėlto Colonna nori primes
ti, būk merginos metę į jį ra
šalu, nors merginoms jis teko

► ir ant jų drapanų matėsi dide
li juodylos plėmai. Kaž kas iš 
delegatų davė sumanymą nu- 
pirkt joms naujas dreses, bet 
čia pat radosi atskiros drau
gės, kurios apsiėmė joms nu- 
pirkt po dvi dreses.

čia jau buvo ir juoko. Kaž 
kas šuktelėjo:

“O kas fašistui kunigaikš
čiui nupirks kelines?”

“Silkių bačkoj gausiu 
jo,” atsiliepė kitas.

Gi trečias prabilo:
“Po šitam karui visi kuni

gaikščiai sulys į bačkas.”
Pirmininkas pertraukė juo

kus, paaiškindamas, kad t tos 
delegatės buvo areštuotos ir 
dar trys jaunuoliai laukia teis
mo. O pinigų neturime nei cen
to savo ižde. Reikalas yra de
gantis. Kad nors $75 galėtume 
sukelti. Prasidėjo aukų rinki
mas ir suaukota visas šimtas.

Nutarta rengti francūzų ra
šytojo Henri Barbusse, kuris 
parašė knygą “Ugnyje,” mir
ties paminėjimą. Visi delegatai 1 kuopa turės savo stalą tame už tokias algasj kurios duotų Į 
išreiškė gedulį sustojimu, pa-
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Rinkiminė Padėtis įtempta^
Antradienį nominacijų rin

kimuose pastatyta buvo 12,- 
000 speciales policijos “palai
kyti tvarką.” Apie milionas 
balsuotojų dalyvavo nomi
nacijose. Tai buvo aštriausios 
pastarųjų laikų nominacijos, 
kas rodo, kad bus didelė kom- 
peticija už valdžios vairą ga
lutinuose rinkimuose. Įvyko 
daug areštų.

Williamsburgo darbininkai, 
kampanijoj už išrinkimą savo 
kandidatų, artimiausiu laiku 
turės dvi svarbias pramogas:

Penktadienio vakarą 20 šio 
mėnesio, bus paradas. Prasidės 
nuo Ross ir Division St. ir 
baigsis prie Grand St. Ext. 
Martha Stone, 14-to Distrikto 
kandidatė į assemblimanus bus 
vyriausia kalbėtoja.

Kito penktadienio vakarą, 
27 d. šio mėnesio, Royal Pa
lace svetainėj, 16 Manhattan
Avė., bus puikus bankietas-va- prieš paskubą, sutrumpinus 

ikarienė su programa ir pra- valandas daugiau darbininkų 
kalbomis. Įžanga 40c. Tikietus bus paimta darban. Tačiaus 
reikia įsigyt iš anksto. ALDLD nei minutei neturi sustot kova

Policija jį supai-

kad dvi skrynios

Johnsonas Atrado Save

bėti streikuojantiems Park 
West Kavinės darbininkams.

Čia pasisuko Maikis policis
tas ir stipriu balsu užgriovė, 
kad jo “frentas” Maikis ko-

Generolas Johnsonas bandė 
nepripažinti net to fakto, kad : 
WPA darbininkai streikuoja. 
Bet šiomis dienomis jau pra
dėjo kalbėti, kad reiksią tai
kytis su unijistais, pakeliant 
algų skalę. Jisai taipgi sako, 
kad streikas plėsis prie dabar
tinių sąlygų. Tačiaus jis vis 
dar nemano duoti daugiau pi
nigų. Pakelt algų skalę jis ma
no sutrumpinimu valandų.

Darbininkams visgi žymus 
laimėjimas. Jog kiekvienam 
geriau dirbti trumpesnį laiką 
ir gauti tą pačią mokestį. Jei 
darbininkai griežtai kovos

garantuoja tą teisę. Maikis po
licistas įvilko Maikį komunis-

| tą į policvežimį.
Pirmadienį buvo teismas ir 

teisėjas Oliver pasakė, kad 
Maikis komunistas turėjęs pil
ną teisę mitingauti:

“Aš pats esu tuo būdu už
tvenkęs šaligatvius,” pareiškė i 
teisėjas. “Bylą panaikinu.” i

Telefonas: Evergreen 7-7770 f

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro- c 
fesijoje ir Brooklyno apielin- Į 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja •[ 

balsamavimu ir palaidojimu ji 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim J
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems :Į 
Saukit* dien< *r naktj

423 Metropolitan Avė. i
Brooklyn, N. Y.

<!>

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

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

WILLI AMSBURG HE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

am Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

<♦)

<

d)

4)

<

bankiete.

...

<♦>

<♦>

<!>
į žmonišką pragyvenimą.

Ofiso valandom nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomia Ir Suhatomla 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

nedaliomis
Nuo 10 iki 12 vai. 11 ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

... ................. ........... ...

<

<

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėtu, • krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are
(Arti Marcy Avenue)

________Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J8- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

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

Čiepų Įleidimai
MA^JO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK __
iki 8 P. M. 
iki 3 P. M. 
LIETUVIŠKAI




