
KRISLAI
“Draugas” apie Ispaniją.
$250,000 Fondas.
Valgysime Miške.
Rugpjūčio 9.

Rašo A. B.

“Išlaisvinta iš radikalų jungo 
Ispanija,” šaukė Chicagos kuni
gų “Draugas” (liepos 25 
“iš naujo užima civilizuotų 
tų tarpe sau skirtą vietą.” 
di, “sukilėliai krikštauja: 
gyvuoja Ispanija!’ ‘Tegy\ 
tikėjimas!’ ”

Bet fašistiniai barbarai nu
galimi. Ispanijoj laimi liaudies 
frontas. “Draugo’’ džiaugsmas 
nueina velniop. Ispanija nebus 
išlaisvinta iš “radikalų jungo.” 
Skaudžiai turės užmokėt “Drau
go” kolegos, kurie vardan “Is
panijos ir tikėjimo” praliejo 
upelius nekalto žmonių kraujo.

tau-

‘Te-

skaitėte “Laisvėje”
Partijos rinkimų 
komiteto atsišauki-

D ra u gai 
Komunistų 
kampanijos 
mą. Partija yra užsimojus šie
met turėti tokią rinkimų kam
paniją, kokios ji dar nebuvo.tu
rėjus. Tam tikslui bandoma su
kelti vienas ketvirtadalis milio
no dolerių ($250,000). Atrodo 
baisiai didelė suma pinigų. Bet 
atminkime, kad kapitalistinės 
partijos rinkimams išleidžia po 
keliolika milionų dolerių. Mums 
irgi reikia pinigų agitacijai, kad 
pasiekus 125 milionus gyvento
jų. Veltui neišleisi literatūros, 
nei pasakysi prakalbą per radio. 
Viena puses valandos radio pra
kalba kaštuoja apie $1,000!

Komunistų Partija turi apie 
40,00 narių. Ji turi mažiausia 
pusę miliono artimų simpatikų. 
Tai ar bus perdaug, jeigu bus 
prašoma nuo kiekvieno simpati- 
ko po 50 centų prezidentinių 
rinkimų kampanijai?

Lietuviai komunistai organi
zuoja platų nacionalį rinkimų 
kampanijos komitetą. Jį suda
rys darbininkiškos masinės or
ganizacijos, kurios rems komu
nistų kandidatus, šis komite
tas varys ir finansinį vajų tarp 
lietuvių.

Kiek mes galime sukelti tam 
tikslui? Turime 3 mėnesius lai
ko. Žydai darbininkai pasiža
dėjo sukelti $35,000. Ukrainai 
pasiėmė $10,000 kvotą, rusai 
$5,000. Mes gi, man atrodo, 
nesunkiai galime sukelti apie 
$5,000.

Brooklyno lietuviai komunistai 
rengia didelius ir skanius pie
tus miške (Forest Parke), rug
pjūčio 9 d. Už vieną mažą dole
rį žmogus galės valgyti kiek 

' tik ko' jis norės. Nežinau, ką 
duos išsigerti. Man geriausia 
patinka šaltas pienas — stik
las, du. Bet komitetas žada 
duoti alaus tiems, kurie negers 
pieno.

Atvirai pasakome ir tikslą 
šių pietų: Norime pasiųsti di
delę bolševikų delegaciją į Lie
tuvių Komunistų Suvažiavimą, 
kuris įvyks rugpjūčio 21-22 dd., 
Rochesteryje. Nuo šių pietų 
gal liks doleris kitas.

Tikimės, kad Brooklyno pro
gresyviai lietuviai supras ir pa
rems šį mūsų tikslą.

e

Massachusetts komunistai ir
gi turės didelį pažmonj rugpjū
čio 9 d. Jie rengia masinį pik
niką Lawrence darbininkų par
ke. Tarp kitko, tenai vyrai dai- 
noriai rodys savo gabumus 
Mass, valstijos vyrų chorai kon- 
testuos. Skiriama nemaža do
vana laimėtojams.

Draugai užsispyrė, kad aš pa
likčiau Broklyno tuos didelius 
pietus ir važiuočiau Lawrence 
prakalbą sakyti jų piknike. 
Veikiausia bus sunku išsisukti.

Detroit, Mich. — Kunigas 
Coughlin per radio šaukė 
farmerius nemokėt valdžiai Eden seime! pareiškė, kad 
mokesčių, jeigu nebus iš/'jis nereikalayo, idąnt Fran- 
rinktas į prezidentus Lem-’ ei jos valdžia neleistų par-
ke, fašistuojantis Union 
Partijos ir Coughlino kandi
datas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Walkers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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FINIJA PLANUOJA 
ORLAIVIU LINIJĄ 
PRIEŠ SOVIETUI

per

MASKVA. — Valdiška 
Finijos (Suomijos) spauda 
pritariančiai rašo apie nau
jos neva “prekybinės-kelei- 
vinės” orlaivių linijos ati
darymą tarp vakarų Euro
pos ir Sovietų
Norvegiją, Švediją, «Alando 
salas ir per Finiją. Alando 
salas valdo pat'i Finija.

Sovietų laikraščiai smer
kia tą Finijos sumanymą. 
Sako, kad naujos orlaivių 
linijos tikslas yra geriau 
oru su si j u ng t su Vokietija 
karui prieš Sovietus.

Finų planuojama lėktuvų 
linija yra nereikalinga ke
leiviniam bei prekybiniam 
susisiekimui su vakarų Eu
ropa. Nes jau senai veikia 
Sovietų oro linija »į vakarų 
Europą—iš Maskvos, per 
Lietuvą į Berlyną. Kita so
vietinė lėktuvų linija eina 
iš Leningrado į Taliną, Es- 
toniją, Stockholmą ir į Fini
jos sostinę Helsingforsą.

Užėmė Amerikonu
Fabrikus Barcelonoj

MARSEILLES- Franc. — 
Pasitvirtina žinia, jog Ca- 
talonijos valdžia cBarcelo- 
noj užėmė Fordo ir Gene
ral Motors fabrikus ir tris 
jų bankus. Pinigus ir paim
tus iš fabriku sandėlių au
tomobilius naudoja kovai 
prieš fašistus.

Prancūzu Tarnautoju
Streikas Prieš Tipsus”

BORDEAUX, Francija.— 
Sustreikavo visų viešbučių 
ir valgyklų stalų pritarnau
tojai. Reikalauja, kad būtų 
jiem mokama pilna alga, 

i nustatyta sutartyj po pir- 
mesnio streiko. Mat, sam
dytojai atsilakėc tokią algą 
mokėtį, iki šalies seimas iš
leis įstatymą, panaikinantį 
“tipsus”, tai: yra svečių do
vanėles patarnautojams.

Streiko komitetas savo 
pareiškime shko, kad jie ne
nori “tipsų”j laiko tipsus 
pažeminimu t a rnautojams, 
o reikalauja žmoniškos tie
sioginės algds.

Chicago, Ill. — Apsivožus 
2,000 tonų motoriniam lai
vui Michigan ežere, 16 jū
rininkų prigėrė, o 7 išgel
bėti.

London. -L Anglijos už
sienių reikalų ministeris A.

cijos valdžią neleistų par- 
davinėt giriklų Ispanijos 
respublikai kovoj su fašis
tais.
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Ispanų Respublika Pa
ima Vienuolynus Kaip 

Fašistų Talkininkus
MADRID. — Ispanijos 

švietimo ministerija liepos 
28 d. išleido patvarkymą, 
kač visi gubernatoriai ir 
miestų majorai konfiskuotų 
visus namus vienuolynų ir 
religinių mokyklų su moky- 
bos įrengimais.

Pagal 1931 m. konstituci
ją, valdžia turi teisę išsklai- 
dyt visas vienuolių draugi- 

kurių nariai turi pri-
dyt 
jas, 
siekti ištikimybę kitai' vy
riausybei (popiežiui), apart 
šalies valdžios. Sulig kons
titucijos 26-to paragrafo, 
visa tokių organizacijų nuo
savybė turi būt perimta į 
valstybės rankas. Šalies val
džia 
jeig 
ių

kuo 
gai 
r i ai

i gali ta patį padaryt, 
u jų veikla sudaro pavo- 
valstybės saugumui,— 

kaib kad dabartiniu laiku, 
met vienuoliai ir kuni- 
išvien su fašistais ka- 

:ija prieš respubliką.

ŠAMPANAS SOVIETŲ 
DARBININKAM

Maskva, liepos 29. — So
vietų vyriausybė patvarkė 
šiemet 
butęlių daugiau šampano 
neg

pagamint 300,000

u pernai, o iki 1942 m. 
davkryt šampano gamybą 

12,000,000 butelių per 
metus, kad netrūktų ska
naus gėrimo darbo žmo
nėm

iki

s.

is bombomis, kulka-

Anglai Nugalabinę 20
Arabu Bombomis, NulI.1.
JERUZALĖ. — Anglų ka- 

riupmenė su tankais, nuo- 
din 
svaidžiais ir sprogstamomis 
lėktuvų bombomis užpuolė 
kelis šimtus ginkluotų ara
bų ąrūmuose ir kalvose tarp 
Jaffos ir Tel Aviv, Palesti
noj.
arabų ir anglas konsteibelis

Nuodais

Susikirtime žuvo 20

C. Wren. Tuo tarpu padi
dėjęs arabų kovotojų būrys 
geroj tvarkoj ’pasitraukė į 
Naplus kalnus.

Jau ketvirtas mėnuo kaip 
Palestinos arabai generaliai 
streikuoja ir tiesioginiai 
kovoja prieš Anglijos val
džią, prieš žydų įleidimą į 
Palestiną ir prieš jų buržu- 
žuaziją apskritai.

Sma

do,

rkėja- Ethiopų Partizanu 
Kova Prieš Italus

panešimai iš Aigipto ro- 
kad ethiopų partizanai 

labai pasmarkino kovą prieš 
fašistus, kuriems dabarti
niame didžiųjų liūčių sezone 
netaip sekasi apsiginti. Ge
gužes pabaigoj ethiopai bu
vo kelias dienas nukirtę ita
lams Addis Ababos-Jibuti

NAZIŲ PRIEKABĖS
PRIEŠ ISPANIJOS

LIAUDIES FRONTĄ
MADRID. —- Hitleris per 

savo ambasadorių Ispani
joj šiurkščiai (užprotestavo, 
kad tapo suardyta Vokieti
jos nazių namas su šnipiš- 
ku “darbo fronto” centru ir 
kitas jų namas su tokio pat 
plauko vokiška mokykla 
Barcelonoje. Hitleris taipgi 
protestuoja prieš užpuldinė
jimą bei įžeidinėjimą nazių, 
laike dabartinių kovų tarp 
Ispanijos fašistų ir respub
likos gynėjų. Reikalauja 
atlyginimo už nukentėjusį 
nazių turtą toj šalyj. Hitle
ris nuduoda nežinąs, kad 
naziai talkininkavo Ispani
jos fašistams. '

Atsiųsta keturi Vokieti
jos karo laivai į Ispanijos 
pakraščius neva savo pilie
čiams apsaugoti. Bet, su
prantama, progai pasitai
kius, jie duotų paspirties fa
šistams prieš Liaudies Fron
to kovotojus.

Kunigai Fašistai Nete
ko Bažnyčių Ispanijoj

MADRID. — Kairiųjų 
respublikonų valdžia pa
tvarkė užrakint ir valsty
bės nuosavybėn pervest vi
sas katalikų bažnyčias Is
panijoj.

Fašistai su kunigų leidi
mu naudojo jas kaip tvirto
ves prieš Liaudies Frontą. 
Iš bažnyčių langų, nuo jų 
stogų ir iš bokštų bei var- 
ninyčių jie šaudė respubli
kos gynėjus.

BEDARBIU ŠTURMAS 
PA. SEIME

Harrisburg, Pa. — 2,000 
bedarbių maršuotojų sukėlė 
audringą dviejų valandų de
monstraciją Pennsylvanijos 
valstijos seimo rūme, ypač 
senate, reikalaudami pas
kirt $100,000,000 pašalpoms 
iki naujų metų. Per tą be
darbių šturmą visai buvo 
priversti sustabdyt savo 
šnekas republikonai sena
toriai, kurie visokiais mo- 
nais stengiasi išsisukt nuo 
balsavimo už reikalaujamas 
pašalpas.

Bedarbiai šaukė: “Aptak- 
suokite turčius, o maitinkite 
beduonius!”

Madrid. — Laikraštis AB 
C atsišaukia ir j turčius, 
kad finansiniai padėtų res
publikai nukovot fašistų su
kilimą Ispanijoj. Ispanų 
bankininkai iki šiol sudėjo 
tik $14,000 paramos respub
likai.

a

Visa Pramonė Ispani
joje Yra Pervedama 
Valdžios Kontrolei!

MADRID. — Ispanijos 
prekybos ministerija pasky
rė keturis savo įgaliotinius 
kontroliuot visas pramones 
ir vest jų veikimą.

’ Dabartinis fašistų sukili
mas buvo finansuojamas 
March’ų ir kitų didžiųjų Is
panijos fabrikantų ir ban
kininkų. Paėmus pramones 
į respublikos vyriausybės 
kontrolę, tie nenaudėliai ne
galės taip stiprinti sukilė
lius kaip iki šiol.

Derliaus Suvalymas, Svar
biausias Pasitarnavimas .

Ispanijos Respublikai
MADRID. — Ispanijos 

žemdirbystės m i n i s t e rija 
per radio atsišaukė į lauko 
ūkio darbininkus, kad jie 
stengtųsi suvalyt visą laukų 
derlių. Sako, kad tuom jie 
geriausia pasitarnaus res
publikai.

Pasirodo, kad ir laukų 
darbininkai masiniai veržia
si’į miliciją karui prieš fa
šistus.

Į juos atsišaukė ir Socia
listinė Žemės Darbininkų 
Federacija, prašydama ir 
ragindama rūpestingai su
valyt'j avus.

Kur ūkių bei dvarų savi
ninkai pabėgę, tai derlius 
bus suimtas kontrolėje tos 
Federacijos. Visi tękių že
mės nuosavybių grūdai eis 
valdžiai, po pilno atmokėji- 
mo darbininkam algų.

Ispanų Valdžios Submarinas 
Nuskynė 2 Fašistų Lėktuvu 

Su 50 Karių iš Morokkos
GIBRALTAR..— Pojūri- 

nė Ispanų respublikos val
tis šūviais iš kanuolės nu
kirto du fašistų lėktuvu, 
kuriais buvo gabenama 50 
karių iš ispaniškos Morpk- 
kos kovai prieš Liaudies 
Frontą. Visi 50 fašistų žu
vo yiduržemio jūroj.

Francuzų Darbininkų Parama 
Ispanijos Liaudžiai

PARYŽIUS. — Francijos 
darbininkų unijos daro rin
kliavas aukų paremti Ispa
nijos darbo unijas kovoj 
prieš sukilėlius fašistus.

Francijos Generalė Darbo 
Konfederacija, turinti 4,- 
000,000 narių, išleido pareiš
kimą, kuriuom perspėja, 
kad jeigu Ispanijoj laimėtų 
fašizmas, jis sudarytų nuo
latinį pavojų Francijos res
publikai.

PART ONE

ISPANŲ LIAUDIES KARIAI ŠTURMUOJA 
FAŠISTUS TRIJUOSE FRONTUOSE

ATĖMĖ DAR DU MIESTU Iš F A š I S T Ų; ĮNIRTU
SIAI ATAKUOJA FAŠISTUS SARAGOSSOJ

MADRID, liepos 29.—Is
panijos respublikos gynėjai 
atėmė iš fašistų San Roque 
ir La Linea miestus pietuo
se. Per dieną nušovė žemyn 
septynis sukilėlių lėktuvus, 
žuvo tuzinas priešo lakū
nų.

Fašistai norėtų nukirst 
susisiekimą tarp Madrido ir 
Barcelonos. Bet iš Barcelo- 
nOs atvažiuoja tūkstančiai 
respublikos gynėjų automo
biliais, paimtais iš ameriko
nų General Motors ir Fordo 
automobilių fabrikų sandė
lių. Susijungus jiems su 
Madrido kariais, pasidarys 
stipriausia jėga prieš fašis
tus šiame fronte.

Respublikos k a riuomenė 
ir milicija įnirtusiai atakuo
ja stipriausią fašistų tvir
tumą Saragossą. Atvykus 
talkon naujiem pulkam iš 
Barcelonos, manoma, kad 
Saragossa bus neužilgo pa
imta.

Valdžia praneša, kad 
fašistai veikiausia praras ir 
Oviedo.

Visiškai nuslopini i fašis
tai šiuose miestuose: Mad
ride, Toledoj, Ciudade Real,
Ceuncoj, Guadalajaroj, Al- kalnuose, 
bacetej, Alicantej, Murcijoj, 
Jaene, Huelvoj, Almerijoj, 
Valencijoj\ Castellone, 
La Plani 
vagono j, 
San Sebastiane, Bilbao, 
Santander y j ir daugely j ki
tų miestų.

De
Barcelonoj, Tar- 
eronoj, Leridoj, 

Sebastiane,

FAŠISTŲ KAREIVIAI 
NENORI KOVOT

MADRID. — Ispanų res
publikos vyriausybė liepos 
28 d. pareiškė, kad fašistų 
kariai nelabai remia savo 
komandierius. Vis daugiau 
eilinių karių pabėga iš fa
šistinių armijų. Tai yra vie
nas iš svarbių ženklų, kad 
sukilimas bus nuslopintas.

Respublikos ka r iuomenė 
ir milicija žygiuoja pirmyn 
Saragossos, Cordobos ir 
Sevilles frontuose.

Užimant paskutinį fašis
tų-lizdą Loyoloje ties San 
Sebastianu, respublikiečiam 
teko daug kanuolių, mažes
nių ginklų ir amunicijos.

Valdžia padalino ginklus 
naujiems komunistų ir so
cialistų milicininkų būriams.

Respublikos lakūnai pa
darė labai daug žalos fašis
tams Guadarrama kalnuo
se; didelį jų skaičių išžudė 
ir išsprogdino jų amunici
jos sandėlius. Pabėgėliai iš 
sukilėlių pusės praneša, jog 
fašistams trūksta maisto.

Valdžios lėktuvai bom

barduoja fašistų susibūri
mus Saragossoj, Seville j ir 
Cordoboj. Respublikos gy
nėjai jau apgulė Saragossą 
iš dviejų pusių.

Iš Catalonijes atskrido 
dar 15 lėktuvų karui prieš 
fašistus Saragossoj. Tarp 
respublikiečių, žygiuojančių 
ant Saragossos, yra būriai 
ir anarchistų ir metalo dar
bininkų; čia yra ir karžy
giškas mainierys S. Grossi, 
kuris buvo nusmerktas su
šaudymui už dalyvavimą 
1934 m. sukilime.

Respublikos armija dali
nai apsupo fašistus Ovie- 
doj, paimdama kelias jų 
pozicijas prie to miesto.

Alcaloj de Henares senoj 
istorinėj katedroj eksploda- 
vo didelis sandėlis fašistų 
amunicijos ir ginklų. Eks
plozija suardė bažnyčią. Fa
šistai jau pabėgo iš Alca- 
los ir Guadalajaros.

Burgos, liepos 29.—Pats 
fašistų generolas Molą pri
pažino, jog Ispanijos res
publikos kariuomenė pra
laužė jų frontą Guarrama

KONFISKUOJA DVASIŠ
KIŲ TURTUS

MADRID, liepos 29.—Sin- 
dikalistų darbininkų milici
ja Siguenzoj konfiskavo 
$137,000 vertes aukso ir si
dabro iš arkivyskupo palo- 
ciaus. Respublikiečių Kliubo 
nariai Barcelonoj atėmė 
$274,000 iš karmeličių vie
nuolyno. Tie turtai ir pini
gai yra perduoti respubli
kos valdžiai, kovai prieš fa
šistus, kuriuos rėmė vie
nuolynai ir bažnyčios.

Estepona.— Fašistai skel
biasi, kad ties šiuo pajūrio 
miestu, pietuose, “Smarkiai 
sumušę” respublikos jėgas 
ir privertę jąsias pasitraukt 
atgal.

Italai Giriasi Nužudę Bei 
Sužeidę 1,100 Ethiopia

ADDIS ABABA. — Kari
nė Italijos vyriausybė Ethi- 
opijoj liepos 28 d. paskelbė, 
kad italų kariai nužudę bei 
sužeidę tarp tūkstančio ir 
1,100 ethiopų partizanų, 
kuomet šie bandė išardyt 
vieškelį tarp Dessye ir Ad
dis Ababos. Čia ethiopams 
vadovavo Abarra, sūnus 
garsaus ethiopų vado Ras 
Kassos.
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Rauna su Šaknimis
Sekančiam įvykių eigą Ispanijoj nebu

vo paslaptis, kad katalikų bažnyčia, — 
kunigija, vienuolija ir kt. elementai, be
sisuką aplink bažnyčią^-yra vienu stip
riausių kontr-revoliucijc^s ramsčių.

Ne tik dabar, einant žūt-būtinėm ko
vom tarp kontr-revoliucijos ir revoliuci
jos, tarp fašizmo ir laisvę mylinčių žmo
nių, bet ir pirmiau, katalikų bažnyčia Is
panijoj ėjo su reakcija, buvo pažangos 
priešu.

Iškilus kontr-revoliucijai, tai aiškiau
siai pasirodė. Bažnyčiose, klebonijose, 
vienuolynuos# kontr-revpliucionieriai fa
šistai darė sumoksiąs, kaip nuversti liau
dies valdžią. O kai koijtr-revoliucija iš
kilo, kunigija visais galimais būdais rėmė 
ją; rėmė ginkluotą nevidonų kovą prieš 
respubliką — rėmė finansiniai ir mora
liai. Ne retai klebonijose buvo sučiupta 
slepiami kontr-revoliucionieriai. Dauge
ly vietų bažnyčios buvo ir tebėra tvirto
vėmis, iš kurių fašistai šaudo beginklius 
žmones, naikina respublikos šalininkus.

Kaip visur, taip ir Ispanijoj) katalikų 
dvasiškija (su labai maža išimtimi) pa
miršo penktąjį savo dievo/prisakymą: 
“Neužmušk!” Ji muša, naikina, žudo!

Šiais faktais pasiremdama, Ispanijos 
žmonių valdžia išleido padavadijimą, 
skelbiantį konfiskavimą visų bažnyčios 
turtų, visų dvarų, visų palocių, išstatytų 
liaudies prakaitu ir krauju, bet dabar, 
kritiškiausioje tautos valandoje, atsuktų 
prieš tuos pačius žmones.

Ispanijos respublikos konstitucijoj 
(priimtoj 1931 metais) yra, mat,,26 sky
rius, kuriame sakoma, kad kiekviena or
ganizacija, kuri išstoja prieš esamąją 
tvarką, prieš respublikos valdžią, turi 
būti uždaryta, o josios turtas — konfis
kuotas. Dabar šis 26 konstitucijos sky
rius ir vykdomas gyveniman.T

Del to tenka tik pasveikinti Ispanijos 
respublikos valdžią. Bažnyčia Ispanijoj 
pasirodė vienu fašizmo piliorium — stip
riu piliorium. Kai valdžia paims jos tur
tus savo žinion, ant dvasiškijos uždės 
apinasrį, tai bus daug lengviau apsidirbti 
su žmonių priešu — juoduoju fašizmu ir 
monarchistais.

Ispanijos liaudis, per ilgus metus karš
tai tikinti, sekėja katalikų dvasiškijgs, 
dabar aiškiai įmato, kad dvasiškija yra 
jų priešas, kad jai rūpi ne liaudies, žmo
nių reikalai, bet išnaudotojų, reakcinin
kų, monarchistų, dvarponių ir fabrikan
tų.

Šis valdžios žygis dar labiau suburs 
darbo žmones ištikimai ir energingai gin
ti respubliką, kauti fašizmą, tą žmonijos 
neprietelių, tą civilizacijos ir kultūros 
naikintoją!

\ * 
Karpavičius-Karpis Visam Amžiai 
Kalėjiman

Federalinis teisėjas M. M. Joyce (St. 
Paul, Minn.) nusmerkė lietuvį banditą— 
žmogvagį, vagį, žuliką — Alviną Karpa- 
vičių-Karpį visam ąmžiui kalėti. Jis bus 
pasiųstas, sakoma, į Leavenworth kalėji
mą. Su Karpavičium-Karpium nusmerk- 
tas jo sėbras Charles J. Fitzgerald — 
taipgi visam amžiui.

Karpavičius-Karpis dar jaunas vyras, 
2?^ metų amžiaus, bet savo negražiais 
darbais spėjo pagarsėti visam pasaulyj, 
ne tik Amerikoj. Jis buvo skaitomas 
“Visuomenės Priešu No. 1-mo” ir daug

Reikalauja Panaikint Baus
mę Kaliniui Pabėgusiam 
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CLEVELAND, Ohio. — 
Policijos prokuroras prašo,

lai:
va 
bu
mos pakeitimą.

kaip tą turtą įga- 
ų-Karpių buvo ir 
ivoti už šitos siste-

Lenkija 1918 metais tapo 
nepriklausoma. Jo$ tautinė 
laisvė daug priguli nuo per
galingos proletarinės revo
liucijos Rusijoje, kur Sovie

c(Švietėjai”
p?iek tautininkų, tiek klerikalų spauda 

stipriai stovėjo ir stovi 
stąnčiais fašistais ir m

iqs tai ne žinios, be
giežos ir neapykant
miniotams, ir užuojautos fašistams ir 

monarchistams. Ispani;
kovotojai apšauki

onėmis. “Pamiršta
filialais, kad ne Ispan

nunistais pradėjo šią kova, bet jų glo- 
jami fašistai su mo

ponių ir kunigijos remi
^‘Draugas” neiškenči

vietų Sąjungos. Kunigišku tonu ir mė
tomomis tas laikraštis 
turinio “telegramą:”

žir
pa
ko

to 
žir

ko 
bo

su Ispanijos dūk- 
onarchistais. Jos 
t straipsniai, pilni 
;os socialistams ir

os Liaudies Fron- 
ami žiauriausiais 
’’ fašistai su kle- 
ijos socialistai su

narchistais; dvar- 
ami.
a neužkliudęs So-

paduoda - sekančio

žiniohiis iš Maskvos, 
kad Ispanijos radikalai 
rorą. Sako, tas yra bolševikiškai, 
tik žmonių žudymais komunistai laimi pir- 
mybę.- Su kruvina taktika visa Europa pa
teks radikalų rankosn?

Šitokiais prasimai) 
auda bando maitinti

skaitytojus. Neįstabu, 
jai, kai tik jie gauna 
darbinihkišką laikraštį, 
ant jiems kišamų kunigų šlamštų, pana
šiu į “Draugą.”

tenai krikštai! jama, 
vykdo raudonąjį te- 

Girdi,

, pareiškiama.

sp
tymais kunigijos 
nelaimingus savo 
kad tie skaityto- 

progos paskaityti 
tuojau spjauna

Gelbėkim iš Mirties Nasrų Edgar
Andree

Prieš keletą savaičių
tų [teismas nusmerkė mirti žymų to kraš
to! darbininkų klasės k 
gar Andree. Jam buvo

Aidimų santikyj su Ha 
' kųi kovomis, pasireiškus 

mėtų, dar pirm fašistų 
mę Vokietijoj.

babar d. Andree laukia mirties nazių 
kalėjime. Europos darbininkai, ypačiai 
Skandinavijos kraštų, 
protestus, reikalaudami

'ti. Nesenai tą patį \
sveikatos ministeris H
padėjėjas Max Dormow. f ,

Tuo pačiu reikalu pareiškė savo pro
testus visi Europos šv 
rašytojai, menininkai,

Amerikoje, deja, d. Andree likimu ma- 
tesirūpinama. ‘Reikalinga siųsti pro-

Vokietijos fašis-

ovotoją, drg. Ed- 
primesta eilė kai-, 
tnburgo darbinin- 
iomis prieš keletą 
galios pasigrobi-

siunčia Hitleriui 
Andree išlaisvin- 

padarė Franci jos 
enri Sellier ir jo

Lesesnieji žmones, 
protauto j ai.

za
teštai Voiketijos ambasadoriui ir kon- 
su 
lai

idžiam kovotojuiams, reikalaujant c 
svės.
3e didelių civilizuoto 

nužudęs d. Andree, Hit 
si^ už d. Thaelmanno, tebelaikomo kelin
ti metai Moabit kalėjim e be jokio teismo.

pasaulio protestų 
eris tuomet grob-

e be jokio teismo.

Pasakiškos Išlaidos
f4-tas Jungtinių Valstijų Kongresas 

paskyrė milžinišką sum 
mųisi: viso net $1,131,

ir liepos mėn. 1, 1937 
ji dalinasi:

ą pinigų ginklavi- 
365,200.00. ši su- 
epos mėn. 1, 1936, 
metų. Štai, kaip

(mil. reik.).... 
(ne tiesiog, mil. 
orlaivynui •. . .. 
orlaivynui . ...

Laivynui 
Armijai 
Armijai 
Laivyno 
Armijos
Viešiem laivyno darbam 
Viešiem armijos darbam 
Kitiems reikalams ..........

........ $526,546,500

.......... 383,104,900
reik.) 189,342,000
............ 13,000,000
.............10,669,800
................. 556,000

...................706,000
.............. 7,440,000

$1,131,365,200

pinigų, kokia kat'ai didžiausia suma
buvo skirta taikos njetu. Amerika ne

atsilieka nei coliu nuo 
krąštų ruošimęsi prie bau j o imperialisti-

da
ritu kapitalistinių

nicĮ karo. Atpenč, ji d 
kur kas pirmiau.

rgi už tūlas stovi

tų valdžia paskelbė visoms 
caro pavergtoms tautoms 
laisvę. Lenkijoje kapitalistai 
ir dvarponiai su pagelba 
užsienio imperialistų pasi
griebė galią į savo; rankas.

babar Lenkijai užima 
150,013 keturkampių mylių 
plotą ir turi 34,000,000 gy
ventojų. Didesnė puse že
mes yra svetimų ' tautų— 
ukrainiečių, gudų, lietuvių 
ir vokiečių, kurią lenkų po
nai pavergė. Virš 12,000,000 
Lenkijos gyventojų, tai yra 
40 nuoš., kitų tautų žmonės. 
Lenkijoje yra virš 7,000,000 
ukrainiečių; 3,000,000 žydų; 
2,500,000 gudų; apje 1,000,- 
000 vokiečiu, keli šimtai 
tūkstančių lietuvių ir apie 
tiek pat čechoslovakų. Tau
tinės mažumos labai i perse
kiojamos, smaugiamos.

Štai ant Sovietų teritori
jos Volyniuje yra 1,673 uk- 
rainų mokyklos su 281,000 
studentų, o Lenkijos pusėje 
ant Volynio teritorijos nėra 
nei vienos ukrainų mokyk
los. Smaugia lenkai gudus, 
čechoslovakus ir lietuvius 
Vilnijoj. Jaunimui augštes- 
nės mokyklos neprieinamos, 
geresni darbai tautų mažu
mų žmonėms negalimi gau
ti. Lenkijos Komunistų Par
tija tuom klausimu pareiš
kė: “Negali būti laisva liau
dis, pavergusi kitas tautas.” 
Tame didelė tiesa.

Lenkijos ponija jau 1919 
metais pradėjo grėbti sve
timas žemes. Tas ją buvo 
privedęs prie karo su Sovie
tų Sąjunga, ir tik po to, 
kaip lenkų armijos buvo su
naikintos Ukrainoje ir Bal
tarusijoje, tai Lenkija priė
mė senai Sovietų siūlomą 
taika, v

Vargas Darbo žmonių
Vargsta pavergtos tauti

nės mažumos, vargsta ir 
Lenkijos darbo liaudis. Štai 
Lenkijoje yra 4,200 didelių 
dvarponių. Kiekvienas iš jų 
turi nemažiau 2,000 hektarų 
žemes. Kitą žemę yaldo val
stiečiai, mažais > šmoteliais. 
Mažažemių yra 12,000^000 
valstiečių. Keli milionai vi
siškai bežemių. Ant valstie
čių uždėtas verstinas kelių 
taisymas, kam kiekvienas į 
metus laiko turi atiduoti 
bent 100 dienų.

Baisiai didelius plotus že
mių valdo kunigaikščiai 
Radzivilai, Sapiegos, Potoc- 
kiai, Tiškevičiai ir kiti. Štai 
Dubno apskrityje 17,000 val
stiečių visi ‘ bendrai turi 
56,0(10 hektarus žemės, o 
128 ponai turi 77,000 hekta
rus. Gęrockovco apskrityje 
6,000 valstiečių bendrai turi 
20,000 hektarų, o 92 ponai 
—51,000 hektarų. Taip yra 
ir kituose apskričiūose.

Vargsta valstiečiai, varg
sta ir darbininkai. Paverg
tame , Baltarusijos krašte 
ant kiekvieno 100 darbinin
kų yra 76 bedarbiai. Dir
bančių algos labai mažos. 
Darbininkų streikai auga. 
Jie streikuodami įeina iš
kasyklų, užsidaro ten ir ba
dauja; jie neina ir iš dirb
tuvių ir fabrikų. Vargas ir 
skurdas didina streikų ban

kad Oklahomos gubernato
rius dovanotų likusią dalį 
bausmės C. B. Chiltonui, ku
ris 23 metai atgal 
Oklahomos kalėj 
ten buvo dviem nietam įka-

ip banko plėšikas.lintas kt
Bet po vienų metų pabėgo 
iš kalėjimo, apsivedė, prisi

gą. 1935 metais, sausio mė
nesį, streikavo 90,000 audė
jų. Tais pat metais; birželio

pabėgo iš 
fimo. Jis

gyveno du vaiku ir daugiau 
nieku nenusikalto prieš įsta
tymus.

mėnesį, Varšavoj ir Lo- 
dziuj streikavo 30,000 me
talistų. 1933 metais Lenkijo
je streikavo 342,000 darbi- 
ninkų-darbininkių, kas ap-

ėmė 7,300 įmonių. 1934 me
tais jau streikavo 400,000 
darbo žmonių, iš 11,000 
įmonių.

Streikuoja ir valstiečiai. 
Pereitais metais persirito 
didelis streikas žemės dar
bininkų ir valstiečių Lenki
joj, Vilnijoj ir Suvalkų 
krašte.

y Karo Politika
Lenkijoj fašizmas vieš

patauja nuo 1926 metų. Pir
ma priešakyj jo stovėjo 
Pilsudskis, jam mirus jo 
vietą užėmė generolasRidz- 
Smygla, bjaurus Sovietų Są
jungos priešas. Lenkijos 
valdžią sudaro daugiausia 
karininkai. Prezidentas yra 
štabo pulkininkas. Užsienio 
reikalu ministeris hitlerinis 
pulkininkas Beck; karo rei
kalų ministeris — generolas 
Kasprzycki; prekybos mi
nisteris — generolas Roman 
—Gorecki ir tt.

Jų politika—karo politi
ka. Lenkija, Vokietija ir Ja
ponija atmetė Sovietų Są
jungos pasiūlymą padaryti 
rytų sutartį, o tas jau aiš
kiai parodo, ko jos nori. 
Lenkijos generolai, pulki
ninkai, oficieriai zuja Vo
kietijoje ir Japonijoj, o pa
starųjų karininkai —Lenki
joje. Viešai yra žinoma, kad 
šios trys šalys turi sutartį 
bendram užpuolimui ant So
vietų Sąjungos, o kartu 
Lenkija ir Vokietija planuo
ja praryti ir Lietuvą.

Sovietų Sąjungą baisiai 
neapkenčia ir įideli ponai, 
kurie pirmiau Ulbamoje 
turėjo didelius žemių plo
tus. D a b a r t inėje Sovietų 
Ukrainoje jie turėjo apie 
4,000,000 hektarų žemės. 
Grafienė Bronickaja turėjo 
virš 200,000 hektarų; gra
fas Bronieki turėjo 55,873 
dešimtines. Gi kunigaikštis 
Radzivilas Balta rusi j oje, 
apie Minską, turėjo 200,00(> 
hektarų. Šie grafai ir jiems 
panašūs dūksta pasiutimu; 
kada žino, kad dabar ten 
gyvuoja sovietiniai kolcho
zai.

Lenkijos ponai 1919 me
tais sakė kontr-revoliucio- 
nierių generolui Denikinui: 
“Mes tau padėsime, bet mes 
iškalno norime žinoti, kiek 
mums užmokėsite už mūsų 
kraują, kurį mums teks pra
lieti.” Taip jie tada rengėsi 
Lenkijos darbininkų ir val
stiečių krauju pirkti sau 
turtus. Taip jie ir padarė 
1920 metais, ateidami baro
nui Vrangeliui į pagelba.

Dabar Japonijos imperia
listai šaukia, kad jie 1 nori 
Sovietų Sibiro. Lenkijos 
laikraščiai išspausdino edi- 
torialus po antgalviu japo
niško karo šūkio—“Bon
zai!” (“Ura!”) ir pareiškė, 
kad jie sutiktų, jeigu Japo

nija pasiimtų Sibirą iki Bai
kalo ežero.

Vokietijos fašistai šau
kia: “Mes norime eiti į ry
tus!” Lenkijos fašistai jiems 
turavoja ir priduria: “O 
mes ant Kijevo!”

Tarpe Lenkijos ir Vokie
tijos yra daug priešingumo 
už vokiečiais apgyventas ir 
lenkų pavergtas žemes—Si
leziją, Lenkijos koridorių, 
ir Danzigo prieplauką. Bet 
Lenkijos ponai nori suside
rėti su Vokietijos fašistais, 
kitų žemes pavergti ir tai 
politikai vadovauja lenkų 
užsienio ministeris Beck.
Darbo žmones Nenori Karo

Bet kitaip yra su Lenki
jos darbininkais, Štai Jan 
Viktorovski, kuris 1920 me
tais kariavo prieš Sovietus, 
sako:

“Kariavome mes, alkani, 
apdriskę, bet niekis,—rami
nome save. Po karo Lenki
ja apsirengs, apsiaus, įves 
tiesą ir tau nereikės vargti 
savo tėvynėje. Jeigu tau da
bar šalta, tai žinok, kad ta
vo vaikams bus šilta.

“O dabar? Piktas, kaip 
pasiutęs šuo. Keiki rytą, va
karą ir mąstai, kad taip yra 
bloga, kad nei saulė nešvie- V • „ M čia.

Toki Jonai kitaip žiūri į 
Lenkijos fašistų karo poli
tiką. Ir armijoj reiškiasi 
subruzdimas. Pėstininkų 59 
pulke kareiviai atsisakė eiti 
į sargybą, kada jiems drau
dė pasivaikštinėjimus. Ka- 
nuolinmkai priešo rlaivinio 7 
pulko, kad išgauti reikala
vimus, buvo atsisakę moky
tis. Lvove, kada oficierius 
sakė prfakalbas 31-mame 
pėstininkų pulke už karą, 
tai kareiviai jam atsakė: 
“Mes nešaudysime į mūsų 
brolius darbininkus!” Pana
šių pasipriešinimų buvo ne
mažai.

Lenkijos fašistai pilnais 
garais gamina ginklus. Jie 
jau turi virš 1,300 karo lėk
tuvų; 300,000 armiją; apie 
3,000,000 rezervų; daug tan
kų, kanuolių, ginklų. Jie ka
ro reikalams išleidžia pusę 
visų valdžios įplaukų. Jie or
ganizuoja specialius fašistų 
pulkus, nepasitikėdami ar
mijai. Jie padarė įstatymą, 
kad visi vyrai nuo 17 iki 65 
metų, o moterys nuo 19 iki 
45 metų, karo metu, turi 
nešti karinę tarnybą. Bet 
jie negali darbo žmonėms iš 
jų galvų išlupti susiprati
mą, mintį, nusistatymą ko
vot už Sovietų Lenkiją.

Lenkijos fašistai daug 
naujų kalėjimų būdavo j a, 
senus didina. Viso dabar 
Lenkijoje yra 364 kalėjimai. 
Apie 10,000 politinių kalinių. 
Bet darbo žmonijos klasinis 
susipratimas vis daugiau 
auga. Dabar Lenkijos Ko
munistų Partija jau turi 
17,200 narių, neskaitant 
tūkstančių, kurie yra kalėji
muose. Lenkijos Jaunų Ko-

Elizabeth, N. J
Graži Parama Lietuvos Poli

tiniams Kaliniams

Liepos 19 dieną drauge 
Marcelė Kazlauskas surengė 
labai gražią socialę sueigą— 
paminėjimą 45 metų amžiaus 
sukaktuvių savo draugui G. 
Kazlauskui.

Gražioj nuotaikoj susėdus 
svečiams prie stalo, draugui 
Kazlauskui buvo linkėta 
nuo suėjusių svečių gerų ge
riausių linkėjimų—ilgo ir lai
mingo gyvenimo ir nepamiršti 
darbininkiško judėjimo. Bet 
apart gerų linkėjimų, drau
gas D. Krutis^prisiminė, jog 
mūsų socialėse sueigose nepa
mirštama ir kiti svarbūs da
lykai, ypač nereikia pamiršti 
reikalai mūsų tolimos Lietu
vos, kurioj fašistai kankina už 
laisvę kovojančius valstiečius 
ir darbininkus. Drg. Krūtis 
baigė kalbą darydamas pro
poziciją, kad kiekvienas iš 
svečių sumestų vieną kitą cen
tą Lietuvos politiniams kali
niams. Tą gražų sumanymą 
parėmė visi, sudedami aukų.

Po dolerį aukavo šie drau
gai :

Marion Petkūnas, J. Užku- 
rėnas, J. O. Vertelis, Frank 
Almenas, G. Kazlauskas ir D. 
Krūtis. Po 50 centų: B. Kim
tienė ir J. Baltrėnas. Viso 
7 doleriai.

Varde Lietuvos politinių ka
linių visiems tariame gražų 
ačiū.

Kaip matote iš listo, pare j 
dalyvavo žinoma gera veikėja/ 
Marion Petkūnas iš Worcester, 
Mass., ir J. Užkurėnai ir Verte
liai iš Linden, N. J. Beje, reikia 
prisiminti, kad pats jubilėju- 
šas G. Kazlauskas yra žymus 
veikėjas Bay way dalies Bro
lių draugijos.

Jonas Blinda.
-----r...............

Benton, Ill.
Su šiuomi laišku prisiunčia

mo aukas Lietuvos politiniams 
kaliniams, surinktas per drau
gus Vįncą Mitchellį ir Adomą 
Vilką nuo Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj 
41-mos kuopos. Aukavo sekan
ti draugai:

F. Ambrozaitis $1, A. Vil
kas, S. Barysis, J. Ambrozai
tis ir Wm. Mitchell po 25c. 
Ant. Beliunas—10c. Viso $2.- 
10.

Wm. Mitchell.

munistų Sąjunga į trumpą 
laiką paaugo nuo 5,000 iki 
14,000 narių. Slaptai‘organi
zuojasi darbo unijos. Klasi
nis darbininkų ir valstiečių 
susipratimas auga. Komu
nistų įtaka didėja. Visa tai 
pastoja kelią Lenkijos fašis
tų karo planams.

Lenkijos revoliucinėse 
darbininkų jėgose glūdi at
spirtis kovai prieš fašistų 
karo planus, jėga už išlais
vinimą pavergtų tautinių 
mažumų, o jų tarpe ir Vil
nijos lietuvių, to krašto gy
ventojų.

Vai. Sūnus.

Vaizdelis iš farmerių suvažiavimo St. Paul, Minn., kur buvo reikalau
ta federales pagelbos nuo sausros nukentčjusiems. Suvažiavimą sušaukė 
National Farm Holiday Association.
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SECOND PART

Spains People’s Front Government 
Crushes Fascist Inspired Rebellion

20,000 TO 30,000 PE
j ______________

OPLE KILLED

Workers and Farmers Save Government
MADRID, Spain.—Spain is in the throes of a 

bloody civil war, the outcome of which will decide 
whether that country is to remain democratic, or be 
ruled by the bloody mailed fist of fascism.

For eleven days and nights a gigantic struggle hasts a gigantic struggle has 
been going on between fascist forces dominated by army officers 
and aristocracy on the one hand, ami "loyal soldiers and armed pea-
sants and workers on the other.

The upheaval was planned by the fascists who wanted to de
stroy the People’s Front govern
ment in 'Spain and establish a1 
fascist dictatorship in the in
terests of the land-owning aris
tocracy. !

Latest advices assert that the 
Spanish government is success
fully crushing the backbone of 
the uprising with the forces of 
General Francisco Franco and 
General Emilio Mola being sys
tematically defeated on many 
fronts. Between 20,000 and 30,- 
000 peorile have already been 
killed.

The government has been vic
torious only because of the he
roic sacrifices of -the armed 
workers and farmers. Tens of 
thousands of Syndicalists, So
cialists, Communists, young and 
old, male^ and female are fight
ing side by side against the me
nace of 
are stil 
Spanish 
vil war ^vas precipitated. Loyal 
gov’t warships 
ing the ęoast cities of Spanish 
Morocco, ’the stronghold of the 
Fascistic 
manded I

The successful crushing of the 
fascists in Spain will be a ter
rific blow against the aspira
tions of fascist Italy and fascist 
Germany.

a'

fascism. The fascists 
strongly entrenched in 

Morocco, where the ci-

are bombard-

Foreign Legion, com- 
■y General Franco.

Fired Teachers Fire 
School Board

HICAGO YONGSTERS 
PLAN PAPER

CHICAGO, Ill.-—“When a man 
bites a dog these days—it’s be

ūse he’s hungry—and it’s still 
ws!”
With these words, a commit- 

tee of young people inaugurated 
campaign to establish a young

ca 
ne

a 
people’s paper in Chicago.
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The attractive circular issued 
the committee, which claims 

settle- 
‘Y’” and 

declares

tudent, trade union, 
ent ’house, church, 
her representation, 
e paper will be “A non-sec- 

tarjan, non-political” but “liber
al” paper, which will “serve as 

chronicle for activities of 
yduth groups” and print the 
ccntributions in verse, essay, 
ciftooning, or anything else.

The address of the committee 
fcr the Establishment of a Chi- 
ci.go Youth Paper is given as 
203 South Dearborn ■ St., Chi
cago.

NEW YORK—High School
who joined the student 
strike last April need 
fear of blacklisting by 

lieges throughout the country, 
survey of 63 schools made by 
e American Civil Liberties

students 
anti-war 
have no 
co 
h 
th i 
Union reveals.

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

No. 178

George Washington, as personi
fied in this statue in New York, 
showed he still knows which 
side to pick as he pointed with 
pride to a “Don’t Buy! at Ohr- 
back’s” balloon. Employees of 
the department store who were 
locked out for uniJon activity 
are enlisting rthe father of their 
country to their ranks in the 
current “Battle of Upion Sq.” as 
they fight to regain tįieir jobs.

- ... 1 --- Į I . -r—
Vilijos Chorus

Bulletin
----------- L I

Vilijos Chorus is issuing a 
25th anniversary bulletin 
which will be on sale Dainų 
Diena, Aug. 2nd.

The Editorial Board: 
Beatrice Kukanskis, 
Clem Straussj 
Joe Thomas, 
Esther Kukanskis, 
Stanley Jegela.

LDS Youth Prepare for Convention to 
be Held in Rochester August 16-20

ATHLETES TO VIE FOR TROPHIES

Youth Sessions to Discuss Problems
Although the month of June had been rightfully 

dubbed Convention Month, nevertheless the month of 
August is also, of no mean importance to the progress
ive Lithuanian movement in general and to the Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas in particular. .The third bi
ennial convention of the said LDS will take place August 16th to 
20th in Gedeminas Hall, 575 Joseph Avenue, Rochester, N. Y.

The youth members of the LDS are especially 'enthused about 
the convention for several reasons. First, for the first time since 

! the organization has been in ex-
“ Ipistence, a National LDS Track

and Field meet is to be held 
which will take place August 16. 
There the “cream” of the ath
letic crop will race, jump, pole- 
vault, shot put, etc., in friendly 
but keen competition desperate
ly striving to win, thereby re
ceiving the honor and valuable 
trophies and medals..

The convention proper will 
convene next day, August 17th. 
August 18th will also be devot
ed to general sessions. On Au
gust 19th the LDS youth de
legates will shine in all their 
glory. That day will be wholly 
devoted to the youth. The Na
tional Youth Comm, will make 
a report of its activities for the 
past two years and make sug
gestions for future work. De
legates from all over the coun
try will discuss the report, make 
their own suggestions and pa&s 
decisions for the bettering of 
the LDS youth movement. These 
decisions will be referred for ap
proval to the general sessions of 
the convention, which will wind , 
up its business August 20th.

Advance notices show that art 
exceptionally large youth dele
gation is expected and the LDS 
Olympiad to be a great success.

Whipping of Juveniles 
Rouses Storm

DEAN RUSSELL RAPS 
TEACHERS’ UNION

NEW YORK.—Unions might 
be all right for plumbers, brick
layers, carpenters or cooks, but 
“the teacher is a member of a 
profession and not a worker at 
all”, declared Dean William F. 
Russell of Teachers College.

Addressing 6,000 educators 
gathered for a summer session, 
Dean Russell warned members 
of his own faculty that they 
might be barred from faculty 
meetings if they became affili
ated with the American Federa
tion of Labor.

Although industrial laborers’ 
unions presumably are Ameri
can, unions in the educational 
profession are “Soviet” and op
posed to the present “democra
tic” control of the schools, Dean 
Russell stated.

Educators are both amazed 
and amused at Dean Russell’s 
attack on teachers’ unions. Tea
chers who have vigilantly/-'de
fended themselves from attack 
by reactionary groups warn 
Dean Russell that he is ap
proaching dangerously close to 
the fascists’ stand.

TROOPS OUT AS CHINESE PROTEST JAPANESE INVASION

3 teachers were dis-

erican Federation of 
the central

years .or
ent errected barriers as Chinese citizens joined in a new demonstration 

plans of the island imperialists.

The great Chinese dragon is stirring with anger these days as the military forces of Japan bite 
f piece after piece of the Asiatic mainland. In Shanghai police from the International Settle- 

against the military

WISCONSIN RAPIDS, Wis.— 
The School Board fired the tea
chers, but the teachers turned 
around ajnd fired the school 
board.

When
missed because of membership 
in the J
Teachers,!' the central labor 
union engineered a recall vote. 
Three or the board members 

. found themselves without jobs, 
and two bthers were “saved” by 
a slim majority. '

CRIME COMES OF 
AGE

WASHINGTON. — America’s 
criminals \are older "than they 
were a year ago, reports the 

. Federal Bureau of Investigation. 
But not mich older.

The- “ag]e of crime” has #ris
en from 19 to 21 years during 
the year, the Bureau reported. 

. More 19-y4ar-olds have been ar
rested during the last four 
years than any other age group.

Almost a fifth of the persons 
arrested in the United 
the first six months 
were 21 
Young people under 
71.5 of those arrested 
mobile the

States in 
of 1936 
younger. 
25 were 
for auto

ft in that period.

'į
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CHICAGO, Ill.—Juvenile wel
fare organizations, parents and 
law groups are up in arms after 
the judicial lashing of three 
boys who had been convicted in 
a $10 robbery charge.

The whipping was applied in 
the courtroom; while Judge J. 
M. Braude remained on the 
bench. The judge, who “allow
ed” the relatives of the boys to 
“take care” of them in lieu of 
a jail sentence, instructed the 
bailiff to furnish the five feet 
of three-quarter-inch rubber 
hose with which the lashing xwps 
applied.

The boys, Frank Buccieri, 17- 
years-old, Gino Antonelli, and 
Joseph Rossi, both 19, had been 
convicted of a robbery which 
had netted them $10. When 
Judge,. Braude threatened to 
have the boys held for the 
grand jury, the boys’ relatives 
pleaded that they be allowed t 
“take care” of them. The judg 
decided that the best way to 
take care of juvenile delinquents 
is to whip'’them.

Protest against the lashing 
came from the Chicago Bar As
sociation’s committee for the de
fense of prisoners. “It is cruel 
and inhumane punishment”, said 
Helert Cirese, chairman of the 
committee”, and according to 
our laws it is absolutely unlaw
ful”.
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As 
Selves we fell asleep, 
can’t 
spent 
that 
He was examining the ticketd 
of t. 
produce our pasteboards, 
eyes 
lips 
in th 
train 
Did

soon as we had seated our- 
I just 

state the period of time 
asleep, but I do know, 

the conductor awoke us

ie travellers and had us 
His 

roved over the stub and his 
informed 
e wrong

i” We did not understand 
ve trespass into a forbid

den pection or were we on ths 
? train! In answei’ we were

us, “You arc 
section of the

progress as to whether a steel 
bullet could inflict more damage 
than a lead one and other nu
merous bits of conversation have 
caused that little scene to re
main pictured in the recesses 
of my cranium to this ,day. But 
what was stranger was the fact, 
that not one of the guntoters 
carried a permit or cared for 
one!

The compartments were well 
stocked with “valstybinės” and 
its cheer was flowing quite free-

we could make 
out the form of ja skirted priest. 

All of these weary people had 
come to welcome home the vil
lage priest, whp had returned 
from the city. They had tramp
ed through mud, and gravel to 
pay homage to the priest. They 
seated him in a 
gy and they jog 
beside him into 
darkness. We 
funsters had just seen a few of 
the peasant folk; tp whom were 
attributed the atrocities!

At the largėr i stations

ope horse bug
ged out on foot 

the enveloping 
the guntoting

LDS Olympiad to Have Large Delegation of 
Athletes; Registration Date Extended

—By The National Sports Committee—
Judging from the reports that have been steadily 

coming into the National Sports Committee office from 
various parts of the country, the LDS Track and Field 
Meet will be larger than previously anticipated . In 
order to concede to the enthusiasm of the LDS through
out the country, the National Sports Committee has extended the 
registration date to August 10th. This means hat youth branches 
will have until the above mentioned date to enter athletes.

' Cleveland promises to have

wron 
inforfned that we were in the 
third1 
fully 
cars i

We 
wooden seated car 
which had an odor suggesting 
the possibility of harboring fun 
gus Į 
cloth 
told 
class 
bette 
We 
ding 
regit 
duato from the third class t(į> 
the 
unkn 
class

class section and we right- 
belonged in the first class 
because our stubs said so

were hustled from th( 
into one

growths. But, ah!—we hac 
cushioned seats! We wen; 

that we were in the. firs ; 
compartments and that no 

r compartments existed ,• 
ilso found out that by ad- 
a little money unto the 

ar prfee-*—one may gra

second and first. We had 
jwingly bought the firs;
tickets.

An 
ėrs 
aforementioned ___ ______
from the upholstered seats. The 
cloth upholstery 
a dt sty velvet in 
was : 
Our -) 
wickd: 
The 
rails ; 
clap, 
we crawled.

AH' of our companions were 
lately of the same boat which 
landed at Memel. We were soon 
discussing the events which be
fell us in Memel. Our conver
sation hit many subject and 
pretty soon we were yelling a 
terrific beat which would pro- 

not abate until we were 
separated.

examination of our quart 
nought to light, that the 
-------- ,._d odor radiate<!

(resembling 
some cars 

colors faded, 
nestled iii

’rayed and its
baggage was

>r shelves over our heads, 
windows rattled and the 
snapped up their clippetty

clippetty-clap and away

bably
all s

During a lull in the conver
sation, o young man pulled ou ; 
his bandkerchief from his coat- 
pocket and out with it clattered 
a revolver! Someone casually 
askec its make whilst a fevr 
others also pulled out guns. 
Pretty soon almost everyone 

r exhibiting a revolver o* 
two and Yours Truly, felt as i : 
he was going to an elęphan; 
hunt instead of avisiting a fevr 
feeblf relatives!

seemed that the guncar- 
had heard so many stor

ies (f atrocities committed t> 
Ameiicans in Lithuania—that 

thought it suitable to corns 
armed! Most truthfully

was

hunt

It 
tiers

they
Well
the dar appeared! to be full of 
band! instead of pleasure lov
ing Americans. Shells were ly
ing cn seat .cushions where th3 
owne:1 had placed them before 
handing the gun to a femala' 
admirer for inspection; other 

were held up towards th a; 
‘ as men peered throug

guns
light

«■
h

Then came a scene which I 
will remember ahyays. We were 
rolling through pine forests and 
stopping at the little stations 
quite often. The sky was dark
ened 
could barely Vnake out the out
lines 
ness. 
dence and our lights inside the 
car barely pierced a few inch
es of mist' in front of our win
dows. Inside the car we had 
one picture, that of jolly men 
and laughing women sampling 
drinks in a lighted room; whilst 
outside was another picture, 
that of undetermined blotches 
of gray and black as they float
ed past our windows. All of a 
sudden we felt our train slow
ing down preparing to stop at 
another station,

I had given up sitting at the 
windows and was occupied in 
attempting to imbibe a few 
hearties. Our train stopped and 
I didn’t bother to look out as I 
had passed many of these one- 
horse stops and didn’t care to 
see another. All of a sudden 
a chill crept up my spine as- 
someone started wailing. outside 
my window!

The others didn’t notice for 
they were pretty well “stewed”. 
From whence came this sound? 
I opened my window and care
fully peeped out.

In the United States we had 
left quite a crop of creepy, silly 
monster mysteries in the cine
ma.- Dracula and Frankenstein 
held sway. The scene which I 
looked out on was as if taking 
form on the screen with a Dra
cula setting! The night was still 
and dark. Warmth prevailed 
with a moist note in the 
In the background I could 
the enveloping shadows of 
evergreens, to my left—the 
sence of human beings chanting 
in a monotone while a solitary 
lantern threw a meager^glow at 
the graveb encrusted ground. A 
solitary candle flared up and re
vealed the drawn faces of near
by old women swathed in dark 
gloomy shawls. ’ The chant was 
growing in volume and my fel
low travellers, hurried . to the 
windows to witness the scene 
unfolding itself before us. Who 
were these people out in this 
dark lonely night with such a 
ghostly setting? A passenger 
hurried to the conductor for an 
explanation. The chant swelled 
,to a Jow rumble as the lantern 
advanced to the steps of 

-only a few yards in back
SomeonoAwas decending

by a thick mist and we

of the trees in the dark- 
Moonlight was not in evi-

we 
stopped longer And had an op
portunity to dash into the res
taurant and buy a bottle of 
valstybinės and lug it back to 
the train. We stopped in Ma
žeikiai and ran dhy soon after 
the train started, 
railway enters 3 
re-enters Lithu

SHENANDOAH, PA.

This neck of 
.atjvia and then 

__ ____ mia. We did 
not notice that we had entered 
Latvia nor did jye care. As 
soon as the train ground' to a 
stop, out jumped an expedition 
of drunken Americans hunting 
for their valstybinė. Not one 
of them knew -that they were 
in Latvian territoryi nor did they 
know that it was [prohibited to 
get out of the train in Latvia 
if we were bound for points 
along the line iii Lithuania. The 
customs officials! started in pur
suit but here’s wh£re they did 
not catch many—fot the expedi
tion had separated and only a 
few kicking mejnbers were led 
back. The train was delayed 
whilst the others were rounded 
up. One drunk refused to walk 
and had to be drawn along by 
the seat of his .trousers.
other citizen was. I hoisted in 
through the door, but as soon 
as he felt the jclutching hands 
free him... he jumped out .of a 
window! No amdupt of explain
ing could satisfy [him and he 
was dead set o: 
“shnaps”.
were 
him in the train 
speed to return to, the border, 
Thus, we were a group of in
nocents abr.oad and not even 
guessing at 
might bring!

We inspected (he second class 
quarters and fpund that the 
seats were also Upholstered but, 
that the cloth vAaš ’of gloomier 
hue and frayed) to its burlap 
backing. The third class was 
a bedlam of wooden seats and 
bare-footed peasants aspitting 
on the dusty floors and munch
ing pieces of bread. This sight 
was sickening, j Cleanliness did 
not prevail. OneVpeasant spat 
full in our pathd mrt was quite 
modest and could not bear the 
sight of the heap of saliva—so 
he dragged his foot on top of 
it and spread it over a few 
square feet of 
face! Here was the! clumsy and 
uneducated peasants of which 
we had heard so i ipuch about. 
Shame to the ones who should 
see to the enlightening of the 
unfortunates in the proper ways 
of this world!

We d'id not laugh. We were 
and in in the midst of fellow Lithua-

air. 
feel 
tall 

pre-

a car 
of us.

An-

obtaining his 
Two less-heated men 

e instructed į to] hold on to 
in the train aš it gathered

what to-morrow

the floor sur-

!YC YVU4.C

fellow Lithua-

Good work fellow choristers, 
fine, dandy. Your singing is 
getting pretty good. What say, 
professor? Is there 
provement, huh?

Another new alto 
added to our group. 
Lyros Chorus certainly is in
creasing. If all members would 
try to bring one new member 
in each week, we would have 
an entire new group of choris
ters. . Hope you like our chorus, 
Nellie and Saad (?—Ed.). Luck 
to you.

Gosh!
Wilkes-Barre—what 
be the trouble?
ing from you and we know 
there must be somebody who is 
interested enough to report 
what is going on in your city. 
Let’s see, if you can’t do better 
in the future. Won’t you, all 
try?

What’s the matter, with our 
two choristers August S— and 
Anthony U—? We don’t see 
those two pals around anymore. 
Hope you haven’t deserted us, 
boys, because we certainly. have 
missed you since you’ve gone. 
Come, up and see us all, some
time, won’t you?

any im-

has been
Boy! our

You comrades from 
seems to 

We hear noth-

“TOOTS”

nians> from whose midst we al
so had sprung and to find them 
thus...!

Some had their feet shed in 
burlap bags whilst a few had 
leather boots. (One youth had 
boots which had some lustre to 
them). Most of them were bare
footed. We were informed that 
we were passing through one of 
the poorest districts in the coun
try and these were some of the 
inhabitants.

One old woman with a basket 
of herbs beside her was passing 
a rosary through her fingers as 
her lips muttered in prayer. A 
youth was whittling some piece 
of wood1; three youngsters sat 
like peas in a pod with mouths 
agape and eyes upward and 
hands ahanging between their, 
knees; a baby squealed as its 
mother sought to sooth it in 
one corner of the car and the 
others just smoked and spat on 
the floors.

When we few who had wit
nessed this' scene returned to 
our companions, we did not in
form them of what we had seen. 
I suppose we felt that they 
would find out in due time.

Next week 3^d Installment

tpnot less than ten athletes par
ticipating in the Olympiad. They 
further state that they have 
high hopes of winning most of 

į the events, which means that 
’ other youth branches will have 
' to step some in order to push 

Cleveland’s threat into vacancy.
t Chicago is also confident that 
. their representation will be a 

large and hard one to beat.
į Richmond Hill branch is send- 
, ing a carload of athletes also. 
, A young lady who will repre

sent this branch says she is 
quite sure that she will cop at 
least two prizes. More power 
to you.,

This enthusiasm has permeat- 
i ed every youth branch and the 

LDS Olympiad will truly be the 
greatest sports meet ever spon- 

: sored by any other organization. 
. Those branches who have not as 

yet sent in their registrations 
■ should do so ihnnediately.

In view of the new develop- 
, ments, the Sports Committee 

has decided to award bronze 
medals for. the second and third 
prizes for each event instead of 
the ribbons as 

' planned.
Every youth 

make efforts to 
some way or another, 
not represented will have cause 
to feel blue for some time to 
come. One final thought which 
we want to implant in every 
LDS’ers head is this: Make All 
Efforts to Get to Rochester! 
Invent Your Own Means!

was previously

branch should 
raise money in

Those

9th Annual Dainy 
Diena in Conn.

Music shall fill the air. You 
said it. On August 2nd the 
Conn, choruses will gather at 
the Lithuanian Park, Water
bury/' Conn., for the annual 
Song Festival. As a special 
treat, Sietyno Chorus will be 
on hand. This will be Conn, 
first opportunity to hear this 
fine chorus. Be on hand and 
avoid disappointment wh,en you 
hear others rave about their 
ability.

Having been to one of these 
affairs is sufficient asking. Our 
really big splash of the summer 
season. There will be dancing 
throughout the whole day. Ad
mission is just 25 cents.

We’ll be seeing you.
, - COMM.
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Struggle Against Capitalism

The miserable conditions under 
day can be improved only by the 
the workers and farmers, Negro 
and pldL By powerful well-organi:; 
strations, and hunger marches, we . 
talists to raise our wages, shorten 
more relief."

- which we live to? 
united struggle of 
and white, young 

set! strikes, demon
can force the capi- 
our hours, give us

As soon as we do this, however, the capitalists 
use every known weapon of force a 
us.

THE STUFFED SHIRT TRIBE

taht—mąybe I’ll hunt“I’d like to do something impor 
Kangaroos”.

The Camera Eye ■

Hollywood Swan Song
Jean Parker, the young High School girl who 

rose to. screen fame by riding on a float in ą pageant, 
has suffered a severe setback in her climb to fleet
ing film fame. Miss Parker took a screen test for a 
role in “The Good Earth”. In an attempt to m£Jkei 
her eyes look almond-shaped, they were taped back 
too far. As a result, her eyelids split and the make
up got in. Now she is suffering from poisoning, 
which will keep her from film work for months. She 
will be lucky if she escapes permanent scarring.

Merciful Metro
The palm of piety, brethren and sisters, will go 

to that most charitable organization, Metro-Goldwyn- 
Mayer, for their great deeds of mercy. Every six 
months, they gather’ together the clothes worn by 
stars in their pictures, and distribute them to “wor
thy destitute persons”. Thus, if by chance, you visit 
the mecca of motion pictures, Hollywood, and are 
unduly accosted by some well-dressed person, attired 
in a fine evening sui/, give him the dime. He is ei
ther an ..unemployed extra or one of the “worthy des
titute”. What I can’t figure out is why they don’t 
pawn the monkey suits? Or does Metro-Goldwyn- 
Mayer make them sign a contract for those suits 
purely from force of habit?

Nazi “Noose” News
Der Herr Max Schmeling, is the most popular 

film star with Storm Troopers. Herr Max has 
bought the German film rights for his fight filni 
and profits accruing belong to him. Nazis work them
selves into a fit of delirium tremens everytime they 
hear, see or think of Max’s heroic feat which lAs 
vindicated the manhood of the Fatherland. J

Flicker Flashes
The success of '“Fury” has started a cycle of lyn

ching films.
Edward Arnold will appear in the leading role 

of a film dealing with the Pinkerton Detective 
Agency, which incidentally was amongst the 
strike-breaking agencies in this country.

There are over 300 newspaper columnists in 
lywood watching every move of the stars.

The anti-nazi film this column mentioned
tim^ ago, has been completed and will be shown short
ly in New York. The title 
A Nazi Camp”.

Recommended
FURY... a picture to 

dictment of lynching. The 
citing climax, but the last third of the film is agon
izingly disappointing. Frit*) Lang, the director, turns 
in a capable job, decisive and thought-provoking in 
his treatment.

Chit-Chat
Gene Raymond had to eat 14 eggs at one sitting; 

for a scene in “Count Pete”.
Herbert Marshall has bought a 40 acre farm 

where he will raise grade A fruit for the market.
Skippy, the cartoon- character, will soon appear 

in animated cartoons.
Ann Sothern has a home with 54 windows... 

she likes sunlight...' I wonder if she take sun baths 
in that house with all the windows.

Paramount is filming a story about bonus checks 
... someone had to do it.

George Raft has turned author and the story is 
about a French detective, a part which^George would 
like to play. Which reminds this column of the time 
when the late John Gilbert wrote a scenario in which 
he acted. P. S. it was. a flop.

nd violence against
The 

demonstrate or 
pass out longfor more relief. The cor 

terms.
rts

other words it is taken fjr granted by the 
farmers have no 

less right to fight 
capitalists are sup
land which, protect

The National Guard shoots down strikers.
police club and beat up workers who 
parade 
prison

In
capitalists that the workers and 
right to better conditions and still 
for better conditions. In this the 
ported -by all of the laws of the
their rights, but which deny the workers any rights.

Some of the rights which are supposed to be 
guaranteed to the workers and fan 
taken away from them in reality. 1 
ers are supposed to have the right to strike, they 
are arrested when they try to p 
cause they are “blocking traffic” 
“endangering property” or for

mers on paper are 
Even though work-

icket—perhaps be- 
or because they are 

>me other reason, 
Although workers are supposed to have a right to 
free speech, when they try to ho
meeting they are arrested for “littering the streets 
or for some other ridiculous technit

Si

d a street corner

al reason.

If, therefore, the workers continually violate the 
law when they fight for their righi 
cause the law not only does not defend their interests 
but contradicts them. It can on] 
laws are enacted to protect and def

If the police always arrest w< 
against a wage cut and never the boss, who cuts 
wages, it, must be because the poli 
in the hands of the capitalists pr 
not the workers.

ts, it must he be-

y be because the 
eįnd the capitalists.
Orkers who strike

are instruments 
Meeting them and

dons under which 
to abolish the rule 
s does not mean

Girl Fighter of Spain

Translated by Harrison George
By PLAY BELTbRn

Elegy to Aida LaFuente revolutionary fighter,

first

Hol-.

some
In order to change the condi 

we live, completely, it is necessary 
of the capitalists completely. Thi 
that we will replace a few capitalist politicians by 
workers and farmers (although it
for workers to elect their own candidates and fight 
for their own social legislation).
vernment power must be in the hands of the work
ing class and the whole system of private ownership 
of the means of production (factories, mines, banks, 
railroads, land) must be replaced by the social own
ership of the means of production.* 
profit must be replaced by production for 
Only in this way can a fundamental change in 
sent .conditions be brought about.
can we establish a Soviet Socialist

There is no other solution.
make the change peacefully. We ar 
creatures who glorify force and x 
capitalists will not give Up their power and wealth. 
They use force and violence against 
try to take a little of their profits
for higher wages. How much more determined will 
they be to fight and to use stjll mo 
lence against us .when we try to < 
whole profit system by abolishing th
Iy!

is very important

t means that go

private ownership

Production for 
use. 
pre
wayOnly in this 

America.
We would like to 
v-J Vii _4-L iT’ol'V•p not blood-thirsty 

iolence. But the

us even when we 
away by fighting

ire force and vio- 
3 away with the 

eir rule complete-

ers’ revolt in the citygirl hero and martyr of the min
of Oviedo, Asturias province, Spaik in October, 1934.

When the fierce cold struck ijke a blow;
When Oviedo was a bird—or
When oyer a smashed sidewalk ran a stream 

fresh-spilled blood;
When hatred mounted the bn

towers and groaned in th
When impassive death lay

steel lance at corners and
Then it was.
You were thd wind, present wijth your smile 

your hand.
Coming, you came with a song 

in your glances.
You were air, tresses, rose or

an abandoned corpse; 1

rricades, climbed 
Je įminės;
in ambush with 

on house-tops;

of

th e

its

and

on your lips; breath

shattering explosive.
You were something that boild. 

I

You challenged the bullets arid laughed at death.
You bandaged the wounded, gave drink to the thirs

ty, closed the eyes of the
None cried louder the injustice of the world,
None hailed more passionately 

world of tomorrow.

dead.

the happiness of the

Yet—and again, the streets of Oviedo tremble 
A a flw minoro bloodied VOlCC.As the miners remember your 
Aida LaFuente, comrade!
Hie workers of Spain proclaim jyou Mother!

is “I Was A Prisoner In

be seen as an horiest in- 
film builds up to an ex-

Communist Party Election Platform Demands Social Security for All 
“It is th 

the unemployed, 
compensation to 
earnings, but in:

^ obligation of the American government; to establish an adequate system of social insurance fort I ; - ■ i
the aged, the disabled and the sick, as provided in the Frazier-Lundeen, bill. This bill provides

■ « ‘t

ill unemployed without exeption/apd pen sions for the aged from 60 years, at rates equal to former
o case less than $15 per week, Make the Frazier-Lundeen Bill law of the land!

“We favor a system, of maternity and health insurance. We stand for adequate relief standards for all
relief cuts. The Federal government must continue and extend the WfPA. We favor an extensive Federal Works program, to 
provide housing at low rentals, schools, hospitals, health and. recreational facilities, as provided for in the proposed six bib 
lion dollars appropriation o 
ELECTION PLAFORM.

f the Marcantonio Relief Standards Bill.” I FROM SECTION II, OF THE COMMUNIST PARTY
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12-hr Entertainment 
for Detroit Youthfor De

‘or the signal “go”All is set 
to Jiegin the amazing twelve- 
houf program of dancing, gam
es, sports, sjwimming, carnival, 
entertainment 
Detroit’s Youth Outing, Sunday, 
August 2nd, 
“It’ll set Detroit on its ear— 
and put the 
movęment or 
outing manager Serril Gerber.

Jimmy Hi ’gins’ WWJ radio 
orchestra pi 
for hundreds 
camp’s oper 
Twenty boot is and concessions 
make for ai i 
spirit. Four 
at bat. 
contest makes 
games, sports, and 
give everyone a 
“make good”.

A huge evening campfire pro
vides the nii 
troit’s Theat: 
Hoodwinked, 
on the Black

, and speakers at

at Camp Liberty.

progressive youth 
its feet”, boasted

ovides the music 
of dancers on the 

-air dance floor.

old-time carnival 
baseball teams go 

A c^tch-the-greased-pig 
them laugh. Mass 

swimming 
chance to

i jht-cap while De- 
•e Union presents, 
a brilliant satire 
Legion. The short

YOl SHOULD KNOW
By BEN MEDLEY 

HAVEN, July 
jody is joining the 

chorus again. It 
up once, yeah, but now every- 

is joining the chorus again, 
down to-nite myself and 
help the bass section get 

er so that we can all sing 
i;his Sunday in Waterbury. 
Eit we all missed the ole’ 
■ . It’s been disbanded for

NEW 
Every 
Have

body 
I’ll g 
try to 
togetl 
good 
I’ll b 
choru 
such 
the p

27,— 
New 

broke

a long time... ever since 
rof. thought we’d needed a 

vacat:
gethef again will put new pep 
into 
better, 
will 
sing 
to bi 
Diena.
OUt-of 
been 
en’s Chorus has nothing to do 
with 
that 
match)

I M 
mind 
sugge 
gestur 
keepii 
These 
out w

in. And this getting to-

us and maybe we’ll sing 
Probably the vacation 

o us good. Maybe if we 
i'ood to-nite, we’ll be able 
at the others at Dainų 

We must show these 
towners that all that has 

said about poor New Hav-

our future singing, and 
we can match or try to 

them song for song.
onder if J. P. wouldn’t 
if I gave a few kindly

■ tions. Just a friendly 
j with a desire to help in 
j the chorus at its best, 
are the things I found

bile a member of the cho- 
būt pointed serious note is giv-lrus tl
en by speakers, Dick Franken
stein, United Auto Workers, and 
Serril Gerber; progressive youthSerril Gerber; 
leader.

Hie following information was 
given by the arrangements com
mittee. Adm ssion price is fif
teen cents. Special .bus leaves 
Frand River ąnd 7-mile road at 
11:00 A. M., 
P. M. Direc 
berty: Frand 
right on Halsted to 12-mile road, 
right on 12-mile road to camp 
Liberty.

The complete program for the 
day follows:

10:00- --All booths open 
—Swimmi ig.

1:00- 3:00 
2:30- 3:15 
ming exh: 

2:45- 3:15 
3:15- 4.00 
speakers.

4:00- 8:00 
Higgins* 

4:00- 5:30

1.00 P. M.. and 3 
;ions to camp La- 
River to Halsted,

ile- road to camp

Baseball game.
Dining and swim
bitions & contest. 
Wass games.
Entertainment and

Daęcing to Jimmy 
(rchestra.
baseball Game.

8:00- 9:30 Campfire and
theatre.

Approximately 25 youth clubs 
are participating in the 
rangements fo • the outing.

ar-

mean the wielding of a blud
geon or a lash to desire 
order among the group, 
could all insist upon certain li
mits for the infraction i

certain 
but we

nor—but perhaps she will be 
back again.

at were not observed. To 
ind I think they had somė
to do with our continual 
is along the lines of suc- 

chorusing. Y’know, J. 
think if you started to 

the chorus at a designated 
we’d have better luck in

my mi 
thing 
failure 
cessful 
P., ill 
teach 
time 
a general way. This starting at 
all d fferent times created a 
careleis;

of the 
chorus’s laws, couldn’t we?

Then about what wę 
hi 

1 Songs.
Don’t you think that hasr 
thing to do with the reStless- 

. - I’ll! bet if
sincerely confessed, you 

i songs 
et sort 

while, 
a kill-

down to do... sing. We 
been singing many new

come 
iven’t

some-

ness of our* group ? I’ll 
you I 
yourself would say our 
arę too old. It does gi 
of monotonous after a 
It becomes more or less 
ing of the song. We should try 
thd change sometime, do 
think ? And while I 
the songs, I hope you 
mind if I niention this, 
we’re singing a song, wbi 
it be better if we learned 
instead of singing it thi 
couple of times and la 
aside?

I’ve seen you take a

n’t you 
tn oh 
won’t 
When

a song 
dugh a 
ying it

Well, preparations for “Lais
ve” picnic are under way. By 
the looks of things this picnic 
will be one of the best we’ve 
ever had. Its program certain
ly has us girls thinking. We 
hope we won’t disappoint any
body.

I wonder why Fritzie is al
ways thinking about the nite 
Theresa’s father chased her to 
bed early.

It certainly was quite a 
shock to the girls and myself 
upon finding out that Bertha 
intended to leave us. We just 
can’t believe it, Bertha. Don’t 
forget you’re always . welcome 
back.

On the LDS National 
Sports Olympiad

By C. STRAUSS
When the starter, fires the 

signal for the first track event, 
many an L.D.S. heart will thrill 
to glamour and excitement. Not 
alone for the race, but the fact 
that another landmark in the 
history, of Lithuanian Youth has 
been built. It is a bouquet—or 
a feather in our cap—to pioneer 
the first national Lithuanian 
Track and Field meet. Some
thing we should well be proud 
of.

It is well and good that we 
gloat on these facts, but our 
real goal is not just who is the 
first to break the tape. Rather 
our goal is to have a large 
gathering of athletes to insure 
a howling success. The neces
sary finances must and will be 
raised. Let us not trip over 
the obstacle hurdles—finances.

We have been reading a great 
deal about soft ball in the mid
dle west. True it has been dead 
in the east. But I confidently 
hurl a challenge to Ruths and 
Gehrigs of the West for an all 
star game between East and 
West. I am sure that such a 
game at the conclusion of the 
Track an<į Field meet would be 
a fitting climax. So, boys, dust 
off the' favorite slugger and be 
ready to get into action. The 
umpire is ready to shout—Play 
Ball!

About the prizes. My talk 
with Johnny Orman assured me 
that all the next best athletes 
will be green with envy— 
for the prizes are going to be 
something to be cherished. It 
is going to make victory taste 
very sweet. Are we raring to 
go? There is no proper des
cription. With rousing cheers 
and flying colors, the L.D.S' 
makes history.

Being that Agnes is a student 
of the Workers’ School in Wil
kes-Barre, we expect to find her 
a competent leader in organi
zational work 
through. Give us a few point
ers, Agnes.

|lbt of 
punishment during rehea^ęals, J. 
P.,. and y’know, Johnny, you 

We have 
w w.* ______ _______ „nds and
suggestions. You are trying to 
teach us and evidently you have 
a plan you want to carry out in 
this end. Make us obey 
don’t think there are any 
us who are so disrespectful as 
to make a direct violation of 
your effort.

And to the members 
chorus who are so unfoirtUnaLv 
as to get this far in this humble 
offering. Don’t you thm 
have all lacked a bit of f: 
nization towards our fellow cho
ruses in other cities? ! 
we remove the petty ind|ff< 
ences that we have affected 
with the other choruses and. cho- ft -r . • 1__ L__ •

don’t have to take it. 
to obey your commas 
suggestions.

you. I 
among

of the 
unate

k we 
rater-

when she is

Reporter.

Here It Comes!
De-They’re at it again—those 

troit L.D.S.’ers. What are they 
up to now? Well just give a 
look.

They’ve given themselves pp 
to playing with balloons! It’s a 
fact!

Hold on, Donie.. Give them 
an idea of what it’s all about.

Are you listening? You’ve 
asked for it and here it comes!

The L.D.S. youth branch is 
planning an outing at Tiersa’s, 
August 9, 1936. The main at
traction will be the balloon race 
—and what a race! Lot’s of 
fun for all of you swimmers. 
Another attraction will be a 
brand new game of skill, “Hook 
’Em”. I hope you like it.

Come on—let’s see everybody 
out! The tax is only a dime. 
Come early—there’s a big day 
ahead for everybody!

L.D.S. members, don’t forget 
the meeting—August 5, 1936. 
The excursion tickets will be 
distributed for an early sale. 
Plans for our future outings 
will also be
have a good attendance! 
those of you who don’t have 
transportation 
report at the meeting, we will 
try to make arrangements to 
get you there.

! Can’t 
er-sness amongst us and we 

to come down at all 
Why I remember at 

you used to get so burned 
i ut it you wanted to toss 
lole thing to the devil. I 

It was 
ating and tended to bore

seeme 
times, 
times 
up ab< 
thė w] 
sympathized with you.
aggrav;

the nerves. But don’t you 
if we started at a certain 
Say about 8:00, we could 
ed to the time and though 

at firm 
.gether 
gradually1 get arpund to it.

Then discipline.
pcking of severity in deal-

in on 
think 
time, 
get us)<

t we all wouldn’t be to- 
at the hour we would

Weren’t we

rus members ? Let’s ha 
ously blend our efforts 
those of the other Corn < 
choruses and try to ma 

^future a bit more inspiring,

rmoni- 
1 with 

■ ęcticut 
te the

WYOMING OCTETTE

a bit
ing With wrongs done by our 
chorus 
ed, J<».
lack of discipline had a great 
deal ;
in ouij
were b 
a chci 
withou

members? I am inclin- 
inny, to think that the

p do with the looseness 
r organization. And we 
she losers. We didn’t have, 
fus that could standi up 
t it. Why not try to have

Well, folks, Wyoming is back 
in print again after gvėrai 
weeks of rejoicing at Harvey’s 
Lake.v (Or was it?) Just in 
case you don’t understand, folks, 
the Wyoming Octette with the 
permission of Mr. Raudve and 
Valinchus spent some time at 
the cottage and what a time it 

‘ Our only regret is that

are sorry to lose one of

(Or was it?) Just in 
u don’t understand, folks,

discussed. Let’s
If

Noble Man
Rummy Robinson: “Yes, lady, 

once for a whole year, I turned 
my back on. likker.”

Kind Lady; “Ah, my noble 
man, what were you doing at 
the time?”

Rummy Robinson: “Drove a 
liquor truck, ma’am.”

was! <
all the girls weren’t there.’ 

Wi
our prime singers—Miss

to Tiersa’s will Remember the big day at 
Tiersa’s, August 9, 1936.

I’ll be seeing you.
Aldona Bublauskas?

HK) BY AAROLD MAGIN Į

N

IIH’IUH

BOV
IS SHE

POOCHIE
LOOKIN' !

AREHOW

X COULD
EXPECT AS
MUCH AS

TWEET SMITH
TOOK THE
WHOLE FILING

OUT WITH
HER’

THIS. BUT
THINGS A R.S

GOIN1

OAUGHTEF;

OFFIC
WORK -

things GOING 
DOWN AT 

THE UNION

QUARTERS:

X HATE TO SAY

BIG GUNS
MR. UPSTART!

THEY GOT
JOHN SMITH'S

AN’ BETTV
JONES OOI

DEPARTMENT

YEH, BUT

EVER

so WEET 
SMITH ANO 

BETTV JONES
ARE DOING 

the: clerical.
WORK?..... .

......hmmmm!

SNOO P, T ’
WANT YOU TO GO 
BACK TO UNION 
HEADQUARTERS ’ 
ANO SEE IF • 
DISRUPT T 

STRIKE BY 
GETTING ON 
THE GOOD SLOE 
OF TWEET SMITH 
ANO BETTY UONES!

• wk YAH want 
YOU can) ME TO 
HE ** * - • *^SHINE”

AP. 001X10 
TWEET AN* 
„ BETTY?

exactly!
...they

MAY HOLO'
•a THE

HEY TO /
- THE
SITUAT1ON ’.

\\>J MR. upstart,
Y THEY'RE 
f PRACTICALLY ON 
k OUR SIDE 
g? ALREADY!

....WITH mV 
PERGONAUITV
HAVE 

'EM

NO TIME 
atall!
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Lietuvoj Šaudo Žmones, 
Kaip Gyvulius

La
ka d

taip 
mus

neėda
Lietu-

d a jauna,

Mylimiausias Broleli!
Labai dėkui už laišką, 

bai džiaugiamės girdėti, 
dar jūs esate gyvi ir sveiki iš
Dievo malonės. Taip pat mes 
jums pranešame, kad dar esa
me gyvi ir sveiki Dievui užlai
kant, ir labai malonu, kad jūs 
dar mūsų nepamiršote. Kaip 
jums einasi su gyvenimu? Gal 
Amerikoje krizis 
žmonių, kaip pas 
voje.

Mūsų valstybė
ale jau gerai susitvarkė žmo
nėms kailį lupti. Viską per.sa
vo rankas leidžia užsienin, o 
labai mažai moka žmonėms 
už jų procę. Už rugius moka 
5 litus, kuomet pirmiau buvo 
15 litų; žąsis 3 litai, o pir- 
miaus buvo 13 litų. Ir visus 
žmonių dirbtus daiktus primo
ka mažai ir mokestis daug, di
desnes uždėjo. Tai mes tik 
dirbam ir prakaituojam del 
valdžios naudos, patys jau ne
turime nei už ką bliūdą nusi
pirkti. O valdininkų labai 
daug ir algas dideles užsidė
jo. Baisūs ponai, žmones dar
bininkus šunies vietoj 
Dabar eina sukilimai, 
žmones šaudo ir muša, 
gyvulius.

Tai ko susilaukėme, 
' savo valdžią turime, ir 
nia da ko susilauksime 
liau. . .

laiko, 
alc 

kaip

kada 
neži-

tol-

Lowell, Mass
Jungtinių Valstijų nepri

klausomybės -diena, liepos 4, 
buvo apvaikščiojama kaip kie- 

/ no net ugnimis (fireworks). 
Ir, žinoma, iš to būna tragiš
kų atsitikimų. Pavyzdžiui, lie
tuviui jaunuoliui J. Bakunui 
einant gatve 
ugniadegį ir 
Akį išdegino 
mingas guli
džiausiose kančiose. Tėvai ir 
seserys didžiausiam nusimini
me. O kiek būna mažeshių ap
degini ų! Ištikrųjų, liepos 4 d. 

rtrct baisu būna išeiti į gatvę. 
Mat, tą dieną vaikams ir jau
niems žmonėms esti duodama 
pilna laisvė mėtyti ugniadir- 
bius.

kažin kas metė 
pataikė i akį.
ir dabar nelai-
ligonbutyje di

Birželio 30 d. mirtis ir vėl 
nuskynė jaunos merginos gy
vybę. Mirė fauna Musinikiu- 
tė. Tai jau septinta šiemet.

Miesto bėdos. Reikia būda
vot! tiltas per Merrimack upę, 
bet nėra pinigų. O senu tiltu 
jau pavojinga važiuoti. Reikia 
$1,000,000. Nors valstija žada 
prisidėti su 500,000, bet vieti
nė valdžia žada dėti . taksus 
ant savasčių.

pradėjo peš- 
ir, žinoma, 
pasėjo sui- 

prie naujos

čia jau unijos 
tis tarpe savęs 
tarpe darbininkų 
rutę. Vieni eina
unijos, kiti laikosi prie senos. 
Toks darbininkų pasidalini
mas pasitarnauja fabrikan
tams.

Lowellyje pradėjo siausti 
pavojinga liga, „tai karštligė. 
Jau serga 40 žmonių, ši liga 
tebėra užsilikus nuo potvinio. 
Katrie tuo laiku įsičiepijo, tie 
neserga. O galėję visi čiepy- 
tis, nes veltui Raudonas Kry
žius čiepijo. Tačiau didžiuma 
nepaisė. Dabar turi nukentėti.

Liepos 12 d. įvyko LDS. 110 
kuopos mintingas, šį sykį narių 
atsilankė mažai. Tai negerai. 
O buvo svarbių reikalų ap
svarstymui. Iš Amerikos Lie
tuvių Kongreso delegatas Kar- 
sonas išdavė raportą. Tai bu
vo žingeidus pranešimas. Prie 
to, kuopa nutarė pildyti kon
greso tarimus ir išrinko Arba- 
čauską tartis su kitų draugijų 
atstovais, kaip pagelbėt Lietu
vos liaudžiai. Griaustinis.

Waterbury, Conn
Reikalinga Talka Komunistų 
Partijai.— Trokų Kėravotojai 

Streiko Lauke

Šiame mieste , Komunistų 
Partijai reikia 2,000 balsuoto
jų parašų, kad pad’ėti jos kan
didatus ant baloto. Prašomi 
visi ALDLD 28 k p. nariai at
eiti talkon parinkti parašų. 
Tas nesunku, darbininkai mie
lai rašosi, tik reikia pavaikš
čioti. Ypatingai diraugės mo- 
tiįrys ar merginos įalėtų daug 
pagelbėti. Tiesa, reikia ir vy
rams darbuotis. Prie ALDL 
D priklauso daug moterų, o 
tik draugės Strižauskienė ir 
Žemaitienė partijai labai daug 
dirba, renka visuomet para
šus, pardavinėja “Sunday 
Worker”, ir kitus darbus at
lieka, na, o tarp lietuvių tos 
draugės irgi daugįausiai už
verstos darbais.

Jeigu partija neateis lietu
viai pritarėjai-, pagelbon, bus 
sunku surinkti užtenkamai 
parašų. O jei nebūtį mūsų par
tija uždėta 
mums 
jiečiui 
gražu.

Tad
blankų-peticijų 
bent po kiek piliečių parašų.

ant baloto, tai 
visiems, draugai, parti
al* simpatikui būtų ne-

visi ir visos pasiimkite 
ir; parinkite

Trokų draiveriai jau kelin
ta diena streiko lauke, reika
lauja didesnio atlyginimo už 
darbą. Pikietas ant visų kelių. 
Kitų šakų darbininkai privalo 
jiems padėti; nepaisant, ko
kioj industrijos šakoj darbi
ninkų laimėjimas, būna laimė
jimu visų darbininkų. Draive
riai prikaluso prie) Teamsters 
and Chauffeurs Unijos. Bosai 
su valdžios pagelba stengiasi, 
kad darbininkai nelaimėtų. Iš 
bosų ir valdžios sudaryta tai
kymo mašina, State Board of 
Arbitration. Vienas į tą arbi- 
traciją įeina ir vietos kapita
listas 
Mfg. 
John 
algą
$31,500, jo brolis gauna $60,- 
000. Argi galim tikėti, kad 
ponas Goss stotų už 'darbinin
kų laimėjimus. Ne, ir dar ne! 
Jis didelis darbiningų priešas 
ir išnaudotojas1.

Faktinai ponai Goss valdo 
ne tik šį Waterburio miestą, 
bet ir valstiją. Suljeidę šaknis 
visur. Todėl gi reikia suprasti

fabrikantas, tai Scovill 
Co. vice-prez i d e n t a s 
H. Goss, kurit>gauna tik 
iš minimos dirbtuvės

(It

Naujas raštinių namas ' Maskvos vidurrniestyj.* Jį užima 
Liaudies Komisariato Sovietas, žmonių atstovai.

darbininkams, kaip yra svar-1 
bu darbuotis,
Komunistų Partiją ant baloto 
ir agituoti balsuotojus, kad 
balsuotų už jos statomus kan
didatus] ka(l išrinkti juos. Ka
pitalistai tą supranta seniai ir 
jie pasiėmę į savo rankas vi
sus valdžios aparatus.

kad pastatyti PRANEŠIMAI IŠ KITUR
tros ir keletos gerų kalbėtojų sakys 
prakalbas. Visi lietuviai raginami 
dalyvauti. — Komisija. (177-178)

rienę, šaltų gėrimų, ir gera orkos- kinti. Tikietus malonėkite nusipirkti ‘ 
tra grieš šokius po mėnulio šviesa. 
Manome visi busite pilnai paten- nes prižiūrėtoją.

pirm subatos pas Gedeinino svetai- 
Komisija.

Amerikos
Įvykus io

Lietuvių Kongreso, 
Cleveland, Ohio.,

Raportas.

Atstovai, buvę pasiųsti vie
tinių organizacijų, raportuos 
apie Kongreso darbus ir ate- 
ties veikimo planus, masinia
me susirinkime, kurį rengia 
Lietuvių Prieškarinis Komite
tas, subatoj, rugpjūčio (Aug.) 
1 d., Lięt. Jaunų Vyrų svetai
nėj, 407 Lafayette St. Pradžia 
7 vai. yakare. Kviečiami visi 
dalyvauti, 
d ra u gis k
pasivaišinimas.

Po raporto bus 
iras pasikalbėjimas

Kviečia Komitetas.

PITTSBURGH, PA

Demonstracija Prieš Karą
ir Fašizmą

rugpjūčio 1Subatoj, 
Schenley i 
įvyks labai svarbi demonstra
cija kovąi prieš karą ir fašiz
mą ir už
gia Pittsburgho Lyga 
Prieš Karą ir Fašizmą, 
džia lyg:

Tokioj 
turėtume 
svarbu, 
testą tiems, kurie rengiasi prie 
karo. Pasisakysimo už Ispani
jos darbininkus, kovojančius 
prieš fašizmą.

Kalbėtojai bus geri, taipgi 
ir muzikalė programa. Komi
tetas kviečia visus dalyvaut.

Plieno Darbininkai Laimi
Wheel)' 

jau priversta pripažint uniją 
ir pagerinti darbo sąlygas, pa
kelti algas. Tai didelis laimė
jimas dapartinio vajaus už su
organizavimą plieno darbinin
kų.

Pereitų 
burgho 
keturi vi 
plieno darbininkų, 
sėkmingi, 
sai grąsino darbininkus neiti 
į tuos njitingus, jie atėjo ir 
daugelis 
Organizavimo 
mas pirmyn.

Carnegie-Illinois 
kompanijas paskelbimas, kad 
bus mokama už viršlaikius lai
kas ir pusė, taipgi yra unijos 
laimėjimas. Darbininkai turė
tų visi s; 
išeities nėra.

visuotina taika. Ren- 
Kovai 

Pra- 
ai 3 vai. po pietų.

demonstracijoj visi 
dalyvauti. Tai labai 

Turime išreikšti pro-

ng plieno kompanija

nedėldienį Pitts- 
apylinkėj atlaikyta 

esi masiniai mitingai 
Visi buvo

Nežiūrint, kad bo-

titingus, 
prisirašė prie 

darbas
lini jos.

varo-

P 1 i e n o

toti unijon. Kitokios

Majoro Pavaduotojas Irgi 
Prieš Bedarbius

Sulaikius bedarbių šelpimą 
iš Harrisburgho, bedarbių de
legacija atsilankė pas majo
ro McNair pavaduotoją John
son. Jisa 
giesmę, 
gieda.

WORCESTER, MASS.
Suvienytas 

prieš karą ir 
priešfašistinį 
subatoj, 1 d. 
ter, Common, 
bes Clarence Hathaway, Daily Wbr- 
kerio redaktorius ir kiti žymūs kal
bėtojai. Bus didžiausia demonstraci
ja prieš karą ir fašizmą. Tad kvie
čiam visus lietuvius skaitlingai daly
vauti. Visi turime stot už Farmcrių 
Darbo Partiją, nes tai musų viena 
išeitis apsaugojimui Amerikos civi
lizacijos nuo fašizmo ir karę. — Ko
misija. (178-179)

darbo org. komitetas 
fašizmą rengia masinį 
ii’ prieškarinį mitingą, 
rugpūčio, ant Worces-

1 vai. po pietų. Kal-

ELIZABETH, N. J.
Kurie draugai esate atstovai iš 

organizacijų į vietinį Elizabetho Lie
tuvių Draugijų Sąryšį, būtinai da
lyvaukite sąryšio susirinkime ketvir
tadieni, 30 d. liepos, 8 vai. vakare, 
L. D.'P. Kliube, 408 Court St. Tu
rim daug svarbių reikalų apsvarsty
ti iš atsibuvusio Liet. Kongreso. ■— 
Sekr. D. Krūtis. (177-178)

Telefonas: Humboldt 2-7964

naktinę vaka- 
rugpjūčio ant 
9 vai. vakare.

ROCHESTER,
ALDLD. kp. rengia 

rienę, subatoj, 1 d. 
Morkevičiaus farmos,
Kviečiam visus lietuvius skaitlingai 
dalyvauti, nes turėsim skanią vaka-

H-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir G—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10-tos kuopos j susirinki

mas įvyks pirmadienį, 
d., kaip 8 vai. 
735 Fairmount 
malonėkite visi 
narių atsivesti.
pasimokėję duokles už 1936 m., ma
lonėkite pasimokėti, nes nepoilgam 
gausini ALDLD. Centro išleistą ge
rą knygą. — Sekr. Potienę. (178-179

rugpjūčio 3 
vak., Liaudies name, 

Avė. Draugai-gės, 
dalyvauti, ir naujų 

Taipgi, kurie dar ne

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Puiki Vieta Vakacijom

WILKES BARRE, Į’A.
Wilkes Barre ir Apylinkės 

Darbininkų Žiniai.
Rugpjūčio (Aug.) 2-rą dieną yra 

rengiamas piknikas palaikymui Dar
bininkų Centro. Vieta: Franklin 
Junction, tarpe Lee Park ir Ashley, 
ir Vendy’s Park. Bus gera, muzika, 
valgių ir gėrimų. Pradžia 10 vai. ry
to. Visas ir visus kviečiapie daly
vauk — Rengėjai. . (178-180)

BAYONNE, N. J.
A. K. Partijos prakalbos įvyks su

batoj, 1 d. rugpjūčio, ant gatvės 
Avė. C, kampas 23 gatv., 8 vai. va
kare. Kalbės keletas gerų kalbėtojų 
prieš karą ir fašizmą. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvaut. — Komisija.

(178-179)

MINERSVILLE, PA.
APLA. 48 kp. rengia linksmą pik

niką nedelioj, 2 d. rugpjūčio, Dutch 
Hollow giraitėj. Šokiams grieš gera 
orkestrą. Taipgi turėsim skanių val
gių ir gėrimų. Tad kviečiame visus 
skaitlingai dalyvaut. — Rengėjai.

(178-179)

PATHRSON, N. J,
123 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio, (Aug.), 10
LDS.

nedelioj, 2 d. rugpjūčio, (Aug.), 10 
vai. ryte, S. Bakanausko [svetainėj. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui, 
taipgi nepamirškite ir duoklių užsi
mokėti. — J. Matačiunas. (178-179)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD. 17 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, 2 d. rugpjū
čio, Najaus svetainėj, 2 vai. po pie
tų. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim 
mui, 
keti.

daug svarbių dalykų ąpsvarsty- 
nepamirškite ir duoklių užsimo- 
— Kp. Valdyba. (178-179)

SCRANTON, PA.
W. O. organizacija rengia link- 
pikniką, nedalioj, 2 d. rugpjūčio,

I. 
smą 
Mountain Lake. Kviečiam visus lie
tuvius dalyvauti, nes čia graži vieta 
ir galėsite išgirsti muzikalu progra
mą, bus visokių sporto žaislų ir ki
tų pamarginimų. Taipgi bus skanių 
valgių ir šaltų gėrimų. — Komisija.

MASS. VALST. LIETUVIAMS.
Komunistų Partijos Lietuvių Frak

cijos distriktas rengia didelį pikniką 
rugpjūčio-August 9 d., 1916, Maple 
Park, Methuen ,Mass. Bus gera mu
zika ir dainų programa; trijų chorų 
grupėms kontestas su prizų geriau
siai grupei. Suvažiuos daug žmonių 
iš apylinkiij miestų. Iš Bostono ba
sas eis 11:30 vai. ryte [nuo 376 
Broadway, So. Boston. Tikintas į abi 
puses tik 75c. Visus prašoįne skait
lingai dalyvauti. — Komitetas.

tAužgiedojo tokią pat 
aip kad ir McNair 
iBedarbiams neverta 

duoti — lai jie darbus gauna, 
arba lai Washingtonas tuo rū
pinasi. i

Kreipiasi į biednųjų šelpi
mo įstaigą, ir ten tas pats. At

iloti pagelbą jau da-
kai kuriems bedaran

tiems. Fittsburgho delegacija 
išvyko L 
bedarbių 
kia tą k'

sisako d 
bar

MONTELLO, MASS.
LDS. 67 kp. bendrai su ‘Stoughto- 

no kuopa rengia linksmą pikniką 
subatoj 1 d. rugpjūčio, Liet. Tautiš
ko namo parke. Pradžia šįokių 7 v. 
vakare. Nedelioj tęsis piknikas ir 
prasidės 12 vai. dieną. Tad kviečiam 
visus apielinkės draugus ir drauges 
skaitlingai dalyvauti, linksmai laiką 
praleisti, pasišokti ir su draugais pa
sikalbėti. —Komisija. (177-178)(177-178)

SCRANTON, PA.
Amerikos prieškarinė ir pricšfa- 

šistinė Lyga rengia prieškarinį ap- 
vaikščiojimą subatoj, 1 d. rugpjū
čio, 7 vai. vakare, ant Court House 
Square, prie John Michel stovylos. 
Programa susidės iš muzikos, o.kės-

arrisburgan kovoti už 
i šelpimą. Visiems rei- 
bvą remti. Rep

Paryčius. — Francijos fa
šistai š 
nistus, 
slapta

ūkauja prieš komu- 
kad “raudonieji” 

organizuoją smar- 
kovotojų būrius pa

siųst talkon Ispanijos res
publika? prieš fašistus.

Gaukite “Laįsvei” Naujų 
Skaitytojų

čia

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.

Telephone Stagg 2-4408 ¥

A. Radzevičius J
GRABORIUS ).

(Undertaker) v
Vedu šermenis ir palaidoji! tin-A 
karnai ir už prieinamą kainą. V 
Parsnm<lnu automobilius vestuvėm, F 

purėm, krikštynom ir kitokiem v 
reikalam. Jį

402 Metropolitan Ave.|
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y. <1

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čicpų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—

Iš- 
ir

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki X P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.8701

F. ŠATO FOTCGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

Ant augšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sod
nai aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kur yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R.F.D. 2, Cauterskill Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 890F4

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

JOHN’S CAFETERIA
952 Mass. Ave., Cambridge, Mass

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.

SAVININKAI
' J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
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
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
nis komitetas, per kurį eis 
visos ‘aukos.

TDA. Vadą Nuteisė Už 
Kalbą Mitinge

Antradienį, pirmo distrikto 
teismabutyje, tapo nuteistas 
užsimokėti $10 baudos arba 
dvi dieni kalėti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo dar
buotojas Sam Dlugin. Jie kal
tintas “netvarkiam elgesyje” 
už kalbėjimą protesto mitinge 
prie Brazilijos konsulato.

Teisme buvo įrodyta, kad 
mitinge niekas nedarė netvar
kos, apart policijos. Taip pat 
išaiškinta, kad mitingas buvo 
protestui prieš Brazilijos val
džios nužudymą Amerikos pi
liečio Victor Barron ir prieš 
sutrempimą civilių teisių bei 
įkalinimą tūkstančių darbinin
kų. Bet teisėjas vadavosi tik 
areštavusio policisto liūdymu, 
sakėsi nepaisąs, kas dėjosi 
Brazilijoj.

Virš 900 Mezgėjų Streike
šiomis dienomis užstreikuo- 

ta 11 mezgimo šapų, kur ran
dasi 900 darbininkų, lig šiol 
nepriklausančių unijoj. Jie at
siliepė į unijos pašaukimą 
streikan. Unija veda kovą at
skirose vietose prieš bosus, 
kurie, pasibaigus su unija su
tarčiai, bando įvesti neuniji- 
nes sąlygas. Sutartis pasibai
gė 15 liepos ir Bosų Sąjunga 
atsisako ją atnaujinti. Tūli 
bosai susitarė šių darbininkais 
be sąjungos sutikimo. Unija 
rengiasi generaliam streikui, 
kuris palies 15,000 mezgėjų.

Lankėsi “Laisvėje”
Antradienį apsilankė “Lai

svės” įstaigoj draugė Kielienė 
ir jos sūnus Juozas, iš Rum
ford, Maine. Viešnia su įdo
mumu ir pasigėrėjimu apžiū
rėjo visą patalpą ir jos maši
nas, kadangi jinai yra “Lais
vės” skaitytoja ir rėmėja per 
daugelį metų. Trumpai pabu
voję svečiai išvyko Detroitan 
ir pro ten Kanadon svečiuos- 
na pas josios seserį Juliją, ku
ri gyvena Windsor, Ont.

Svečiai apsilankė ir LDS. 
raštinėj.

Bosą Pašaukė Darbo 
Tarybon
M. Herrick, Darbo 
Tarybos direktorė, 
Leibowitz and Sons 
Leonard St., N. Y.,

EI i n ore 
San tikiu 
šaukia S. 
firmą, 75
pasiaiškinti, del ko ji prava
rė iš darbo keturis raštinės 
darbininkus už prigulėjimą 
unijoj ir bandymą suorgani- 
zuot kitus.

Šį Vakarą Lietuvių Prakalbos Apie 
Jvykiiįs Ispanijoj ir Lietuvoj

Senai lietuviai turėjo pra
kalbas, kuriose Buvo gvilde
nami toki svarbūs] klausimai, 
koki bus aiškinami prakalbo
se, įvyksiančiose ketvirtadieni, 
30-tą šio menesiu,

žinoti apie tą kraštą, 
prakalbose kaip tik bus pla
čiai aiškinama apie Ispaniją.

Iš Lie;bvos ateina žinių,

Šiose

Lietuviu

tainėj, 280 Union 'Avė., Broo- 
klyne. Pradžia 8-t<| vai. vaka
re. Rengia Brooklyn© ir Apy
linkes Amerikos Lietuvių Kon
greso Komitetas.

Kalbės J. Glaveckas, J. Stil- 
sonas, A. Bimba ir K. Michel- 
sonas apie vėliausius įvykius

apie Amerikos Lietuvių Kon
gresą, įvykusį Cle^elande.

šiandien į Ispaniįją viso pa
saulio akys atkreiptos. Fašiz
mo sukriušinimas ar jo laimė- 

didelę reikšmę 
31 šiandien

j i mas turės 
tarptautiniai. Tod 
kiekvienam įdomu jaugiau su-

Darbo Unijos Remia 
Taikos Paradą

uošiasi ja- 
į pasisako 
•šininkai ir

Desėtkai darbo .unijų j a u 
pasisakė už prieškarinį para
dą 15 gegužės ir i 
me dalyvauti. Už ; 
nacionaliai unijų vi
profesoriai. Paskiausi užgyri- 
mai gauta nuo Ą. P. Ran
dolph, porterių uiĮiijos nac. 
prezidento ir nuo profesoriaus 
M. R. Cohen, New Ydrko mie
sto kolegijos filosofo.

Vokiečių Darbininkų Kliu- 
bai žada sudaryt 1,500 būrį. 
Rengiasi ir kitos taiįtos, neski
riant ir lietuvių.

Moterys Pikietuoja Projektą
i

-------------- r

.JMoterys, Projektų Darbi
ninkų Unijos narės^ pikietavo 
WPA Adatos Projektą, 45 W. 
18th St., N. Y., reikalaudamos 
sugrąžinti darban į7 to pro
jekto darbininkes, pravarytas 
už unijinę veiklą. ; Pats di
džiausias unijisčių ,prasikalti
mas buvo tame, kaĮd jos pro
testavo prieš darbo'sąlygas po 
to, kada 75-kios tį> projekto 
darbininkės apalpo darbe.

Sunnyside Tolimesnė Kova
Pirmadienį išmestoji iš na

mų Mrs. Toni Maxwell pralei
do dieną pas kaimynus. Gi vi
sa apylinkė susii'nobilizavo, 
virš 150 moterų ir> vaikų an
tradienį pikietavo namus kitų 
9 gyventojų, kuriem gręsia iš
metimas iš namų. Į 

i

AR IMA JUS BAIMĖ DEL TO, Kį 
DUOT VAKARIENEI ŠĮ VAKARI?

Ar jūs pavargstate, bebandydama sugalvot gar
džius valgius, kurie beveik nieko nelėšuoja? Tat 
štai ką jums pakuždėsime. Naudokite daugiau 
pieno valgių gaminime. Pienas nepabrango. Jis* 
suteikia maistingumą, reikalingą jūsų šeimynai. 
O yra šimtai įdomių būdų, kaip jį panaudot,., 
kad priduotų ir įvairumo ir skanumo jūsų 'gami
namiem valgiam.

5
DOVANAI: Nauja receptu knystelė su virR Rimto skoningi; 
receptu, “Pieniški Valgiai Naujoviškiems Virčja'ms.” 'At
siųskite atvirutę su savo vardu; adresuokite j Bureau^ of
Milk Publicity, Albany, N. Y. ,. **

THE STATE OF NEW YORK

kad Smetonos fašistinis reži
mas vėl iuusmerkė eilę valstie
čių sušaudymai. Kalbėtojai pa

rutei kt vėliausiu ži- 
padėtį Lietuvoj.
labai svarbus daly- 

Amerikos Lietuviu1 4-

šiose prakalbose

sirūpins
nių apie

Kitas
kas, tai
Kongresas.
bus nurėdyta, kokius darbus 
tas kongi'ėsas yra užsibriežęs, 
kokią reikšmę jis turi Ameri
kos n etų vių gyvenime.

visi būkite prakalbu
sį ketvirtadienį, o iš- 
aug įdomių dalykų

Tbdel 
se sek an 
girsite c 
šiais svambiais klausimais.

Brooklyn© ir Ap y 1 i n k ė s 
Amerikos Lietuvių Kongreso

Komitetas.

Bedarbiai Pilnėtuos Visus 
Pašalpos Biurus

Rugpjūčio 10-tos savaitė pa
skirta masiniam 
visų šal 
miesto d< 
vienas B 
kalas dal 
centrai io 
N. Y. Sužada tų visų demon
stracijų i 
demonstr;
nes raštinės 21 rugpjūčio.

Tie planai turės pasitarnau
ti užkirti 
tracijos pasimojimo atimti ir 
mažinti pašalpą bedarbiams.

pikietavimui 
bos biurų įvairiose 
tlyse. Taip pat kiek- 
jdarbių Tarybos Lo- 
yvaus pikiete prie 
ofiso, 902 Broadway,

į bus masinėj 
prie centrali-

mui šalpos adminis-

Maspethc Gyventoju Atydai!
idienį, liepos 31, 8 
re, Lenkų svetainėj,

Penket 
vai. vaka 
61-60 Clinton Ave., Maspeth, 
N. Y., įvyks niasinis mitingas 
aiškinimui dabartinės padėties 
Ispanijoj, i

Dabartinių 
pasaulio
nijos link. Neapsakomu susi
domėjimu 
žinias apie Ispanijos Liaudies 

valdžios karžygiškas 
damas prieš juodąją

momentu viso 
akys atkreiptos Ispa-

darbininkai gaudo

Fronto 
kovas, ve 
reakciją 
Maspetho 
kai mato 
svarbiu k 
tų susirinkimą 
mintimis 
triumfuojančiais laimėjimais, 

šio mat
siu kalbėtojum bus Jack Co
hen, kuris pastarosiomis die
nomis grįžo iš Ispanijos. Mas
petho visuomenė turės auksi
nę progą
apie esamą padėtį Ispanijoj. 

Kviečiame visus dalyvaut.
Rengimo Komitetas.

Ispanijoj. Todėl ir 
sąmoningi darbinin- 
reikalą šiuo taip 

aušimu sušaukt pla- 
ir pasidalint

Ispanijos darbininkų

inio mitingo vyriau-

įgyt teisingų žinių

Naujas Sovietą Judis
Cameo teatre, 42nd St., ne

toli Broad 
antradienį 
naujas So 
nai”. Tai
lyriškas perstatymas 
gyvenimo 
greso pri^ Sovietų valdžios.

way, N. Y., pereitą 
pradėtai rodyti 

vietų judis
nepaprastai gražus

Čigo-

čigonų
ir jų dabartinio pro-

Vaidina žymūs artistai.

šį ketvirtadienį 
liube įvyksta svar-

BENDRŲ PARENGIMŲ 
KOMITETUI

Kadangi
Piliečių K
bios prakalbos, tai Bendrų Pa
rengimų Nomiteto 
mas neįvyks, 
vėliaus, 
įvyks.

ka

susirinki-
Bus pranešta 

da tokis susirinkimas

Pirmininkas.

New Yprkas gavo iš Fede- 
ralės WPĄ administracijos dar 
$3,498,295, penkiem naujiem 
šio didmiesčio projektam.

Tom Mooney Mitingas 
Šį Vakarą

Darbo 
mitingą 

0 liepos, 5:30 
po. darbo,

Centralė Amatų iiĮ 
Taryba šaukia metinį 
ketvirtadienį 
vakare, tuojaus 
Hippodrome teatro, New: Yor
ke. Atsišaukia į visus pažan
gius žmonos, ypatingąi unijis- 
tus dalyvauti ir tuoirji sustip
rinti kovą už paliuosayimą pa
sauliniai garsaus kalinio Tom 
Mooney, kuris praleido 20 me
tų kalėjimo už narsų gynimą 
darbininkų reikalų, už unijiz- 
mą.

Šaukia Bendrą Demonstraci
ją Parėmimui Ispaną Kovos 

Prieš Fašizmą
Didžiojo Now Yorko darbo 

unijos, socialistai, komunistai 
ir kitos pažangios organizaci
jos ėmėsi bendros veiklos, kad 
paremti Ispanijos liaudį jos 
didvyriškoj kovoj pridš kruvi
nąjį fašizmą.

Bendro pasitarimo j pasėkoj 
šaukiama masinė demonstra
cija šį penktadienį, 31 rugpjū
čio, 4-tą vai. po pietų)— tuo
jau po darbo, Union Square, 
New Yorke.

Vedimui Ispanijos liaudies 
rėmimo darbo įsteigtas Ben
dras Komitetas. Jo buveinė 
randasi 21 E. 17th St., New 
Yorke. Į jį įeina daugelis dar
bo unijų, bedarbių organiza
cijų, taipgi Socialistui ir Ko
munistų Partijos. Charles 
Krumbein, K. P. New Yorko 
valstijos pirmininkas paskir
tas Bendro Komiteto pirminin
ku, o Frank N. Trager, S. P. 
New Yorko valstijos sekreto
rius paskirtas Bendro Komi
teto sekretorium.

Liaudis Remia Komunistą 
Rinkimą Iždą

darymo 
Partijos 

iždan 
aukos

Antrą dieną po at: 
rinkliavos Komunistų 
Ri n k i m ų K am p a n i j os 
įplaukė $255.50. Šios 
atėjo daugiausia iš paties N.
Yorko. Šiai kampanijai po vi
są šalį bus sukelta $250,000. 
Lietuviai taipgi turi pasiskyrę 
sau kvotą ir greitu laiku bus 
įsteigtas tam darbui centrali-

SUSIRINKIMAI
DDAATAT VM NT 'VBROOKLYN, N. Yl

APLA. 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 3 d. rugpjūčio, 8 vai. va
kare, “Laisves” raštinėje V|isi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymai. — A. 
Bakaitis. ... (178*179)

PARDAVIMĄI
Parsiduoda 2 krėslų barbernė, mo

derniškai Įtaisyta, vieta apgyventa 
lietuviais ir kitomis ateivių tautomis. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Kreipkitės sekamai: Joseph 
Wanagas, 103 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. (177-183)
-------------------------------------1----------- 1 
PARDUODAMAS restauraAtas, Rar

ir Grill, su pilnom laisnėm, biznis 
eina puikiai. Kaina gana prieinama, 
kreipkitės tuojau, nes esu | suplana
vęs kitokį užsiėmimą ir greit turiu 
apleisti šį biznį. Del kitų j informa
cijų kreipkitės į Laisvės” ofisą, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Yi.

(167-180)

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA vieta tinkama 

dantisto ofisui, iš viso yra 3 kam
bariai. Vieta randasi viršuj gydyto
jo ofiso, geroj biznio vietoj, šalę val
džios budavojamų gyvennamių, Wil- 
liamsburgb’o sekcijoj, kur randasi 
daug lietuvių. Renda žema. Rašyki
te: Duddy, 46 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y., arba šaukite telefonu: Stagg 
2-0950. (177-180)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 4 2nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS , 
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRAB0R1US
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graboryst.es reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Petras Prasauskas
Budavonią 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

A. VELIČKOS ir O. DEGUTIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži.. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS. Y

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi ^Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

•
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

r 411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Visniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas 

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 

“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., . BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

tot

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caloh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias p’asirinkjmas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas. 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Graboryst.es



