
Dar 12 Naziy, Italijos 
Lėktuvų Fašistams

Paryžius, rugpjūčio 5.— 
Francijos vyriausybe tvirti
na, kad iš Vokietijos ir Ita
lijos tapo pasiųsta dar dvy
lika karo lėktuvų-bombinin- 
kų Ispanijos fašistam.

O jau vakarykščiomis ži
niomis Ispanijos fašistai bu
vo vėl gavę 18, lėktuvų iš 
Hitlerio ir Mussolinio.

Naziy Karo Laivai Atve
žė Ginklų Fašistams
LONDON. — Universal 

Service (Hearsto žinių 
agentūra) praneša, kad Vo
kietijos karo laivas “Deut
schland” ir mažesnis laivas 
-draskūnas atvežė lėktuvų 
ir kitų karo pabūklų fašis
tams į Ceutą, Ispaniškoj 
Morokkoj.

Gręsia Fašistam Pra
gaištis Oviedoj

OVIEDO, rugp. 5.—Mai- 
nieriai ir kiti ginkluoti dar
bininkai neatlaidžiai ata
kuodami taip suveržė fašis
tų lizdą Oviedo, šiauriniame 
pakraštyje, kad jų koman- 
dierius Manuel Aranda 
gvoltu šaukiasi greitos pa- 
gelbos iš generolu Molo ir 
Franco armijų. Sako, kad 
fašistams Oviedoj pražūtis, 
jei nebus jiems atsiųsta 
skubios talkos iš pietinės ir 
centralinės Ispanijos.

Fašistų komandieriai iš 
savo “laikinos sostinės” 
Burgos dejuoja, kad pas 
juos “visai baigiasi karo 
medžiagos.”

Ispanų “Liaudies Gene
rolas” Pulk. Mangada

MADRID, rugpj. 5. — 
Liaudies milicijai, atėmu
siai iš fašistų San Rafaelį, 
Guarramos kalnuose, vado
vavo pulkininkas. Julio 
Mangada. Šį narsuolį gink
luoti darbininkai taip myli, 
kad patys jį paaugštino į 
“liaudies generolą”.

Jis dabar yra 58 metų 
amžiaus ir armijoj ištarna
vęs jau 28 metus. Bet kaip 
tik fašistai liepos 17 d. su
kilo. pulkininkas Mangada 
tuoj aus pasisiūlė respubli
kos valdžiai kariauti prieš 
fašistus. Tai buvo vieninte
lis žmogus iš augštų kari
ninkų, kad tuoj išstojo su 
liaudies jėgomis prieš fa
šizmą. Ir jis tuoj panaudojo 
visus savo gabumus organi
zuot darbo žmonių miliciją.

Stodamas į Liaudies Fron
to gynėjus, jis numetė ša
lin pulkininko drabužius ir 
apsivilko “overolzėmis.”

Dabar Mangados milicija, 
vydamasi fašistus linkui 
Avilos, pagrobė iš jų 11 tro- 
kų su ginklais ir amunicija.

Bažnyčiose ir Vienuolynuose 
Ispanijoj Rado $5,662.250

MADRID. — Ispanijos 
Liaudies Fronto valdžia iki 
šiol rado bažnytinėse įstai
gose ir vienuolynuose $5,- 
662,250 slepiamų pinigų. Pa
ėmė juos į savo iždą kovai 
prieš kruvinus sukilėlius fa
šistus.

Madrid, rugp. 5.—Trys fa
šistų lėktuvai mėtė bombas į 
Ispanų respublikos karo laivą 
“La Panto,’’ bet nepataikė.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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GRESI* PASAULIO KARAS DEL NJOS
Naziai ir Mussolinis Nori Gauti iš Ispanų

Fašistų Papėdę Pasauliniam Karui
ISPANIJOS FAŠISTAI DUOTŲ JIEMS POZICIJAS 

PRIEŠ FRANCIJĄ IR ANGLIJĄ

Fašistai Atmesti Antron Pusėn Guadarra- 
mos Kalnų; Liaudies Frontas Žygiuoja'
ATĖMĖ Iš FAŠISTŲ SAN RAFAELĮ, ATKIRTO 
SARAGOSSAI ELEKTRĄ; APSUPA CORDOBĄ

MASKVA. — Drg. Kari 
Radek, vienas žymiausių 
politinių rašytojų, nurodo 
Sovietų organe “Izviestijo- 
se,” ko siekia Hitleris ir 
Mussolinis Ispanijoj. Rem
dami Ispanų fašistų sukili
mą prieš respubliką, jie no
ri gaut iš tų fašistų naujų 
pozicijų, kurias Italija ir 
Vokietija galėtų panaudot 
ateinančiam visuotinam ka
rui delei pasaulio persidali- 
nimo išnaujo.

Už pagelbą juodiesiems 
prieš Ispanų Liaudies Fron
tą, Mussolinis tikisi iš Ispa
nijos fašistų gauti (jeigu 
jie laimėtų) Ceutą, ispaniš
koj Morokkoj, prieš pat An
glijos tvirtovę 5 Gibraltarą, 
tik per siaurą pęrlają iš At- 
lantiko vandenyrio į Vidur
žemio jūrą. Hitleris už sa
vo talką Ispanijos fašistams 
tikisi gaut stovyklą Balea
ric salose ir iš čia grasinti 
pietiniam Francijos šonui ir 
viduržeminiam Anglų laivy
nui. Abudu gi susitarę ta
da galėtų sunaikint Angli
jos galybę Viduržemio jū
roj.

O jau ir dabar Mussolinis, 
užgrobęs Ethiopiją, gali už- 
daryt Anglijos laivams, 
plaukiantiems iš Vidurže
mio jūros, išėjimą per Rau
donąsias marias į Indiją ir 
kitas kolonijas.
Priminimas “ Atžagareiviam 

Anglų Politikam
Drg. Radek’as todėl pri

mena Anglijos “filosofams”- 
politikams nešūkauti tiek 
apie “proletariato diktatū
ros žalingumą Ispanijoj,” 
bet atsižvelgti, į kokią pa
dėtį juos gali įspraust Hit
leris su Mussoliniū, jeigu Is
panijos fašistai laimėtų per
galę.

Tačiaus ir nelaukiant jų 
laimėjimo, jeigu kova tarp 
respublikos gynėjų ir fašis
tų ilgiau nusitęstų Ispani
joj, tai Mussolinis galėtų 
surast priekabę užimt Ceu
tą, o Hitleris — Balearic 
salas bei kitokiap pozicijas 
dabartinėse Ispanijos valdo
mose žemėse, ir panaudot 
jąsias kaipo prisirengimo 
papėdę būsimamtkarui.
Iš Fašizmo Laimėjimo Ispa

nijoj, Būtų Pavojus 
Francijąi

Be to, jeigu fašizmas lai
mėtų Ispanijoj, tai Franci- 
ja atsidurtų kaip replėse 
tarp Vokietijos fašizmo iš 
vienos pusės ir Ispanijos fa
šizmo, iš antros. Ispanų fa-

viešpatavimo; jiems
šistai yieni negalėtų išlaikyt 
savo
reikėtiį nuolatinės paramos 
iš Italijos bei Vokietijos; o 
duodami paramos užsieni
niai fašistai tolydžio darytų 
iš Ispanijos savo koloniją.

a Ispanijos fašistai 
šalyje abelnai, tai 

linis dės pastangas, 
ų rankose pasiliktų 
ietinis Ispanijos kam-

prakįš 
Musso 
kad ‘ 
bent p: 
pūtis su pora prieplaukų ir 
ispaniška Morokko, idant 
Italija 
riškas 
drg. Radek.

galėtų įsikurt ten ka- 
pozicijas, — sako

Taipgi suprantama, jog 
pats dabartinis nazių ir Mu- 
ssolinip ginklavimas Ispanų 
fašistų gali privesti prie 
pasaulinio karo.

Radek primena, 
naziai

kaip
karo lėk-siunčia

tuvus Ispanijos fašistam ir 
tuo pačiu laiku šūkauja, būk 
Sovietų Sąjunga ir Francija 
remia 
sius.” 
rodo, 
darbin

Ispanijos “raudonuo- 
Sykiu drg. Radek nu- 
kad ne tik pasaulio 
nkai, bet liberalai ir 

inteligentai stoja už Ispani- 
respubliką prieš fašis- 

ij^adek taipgi kreipia 
į Ispanijos fašistų 

o Molo pasigyrimą

jos 
tus.
dėmesį 
genero'
liepos 23 d., kad jis “už tri
jų dienų” būsiąs sostinėje 
Madride, bet dar ir po šiai 
dienai tebesėdi anapus Gua
darrama kalnų. Ar ne na- 

gvrėsi caristų balta- našiai
gvardiečių generolas Jude
ničius, 
gradą tą ir ta dieną.

Drg.

kad paimsiąs Petro-

Radek užtikrina
gausįngą Sovietų darbinin
kų paramą Ispanu liaudžiai,
kuri taip didvvriškai 
miasi prieš fašizmą.

gru-

NEW YORK, Aug. 5.— 
Ispanijos konsulate čia užsi
rašę jau 100 darbininkų va
žiuot Ispanijon karui prieš
fašistus.

Madrid, rugpj. 5.—Per nak
tį Madride suimta dar 691 fa
šistas. Dabar čia jų įkalinta 
virš 7,000 išviso.

G o r e, Va karų Ethiopiją, 
rugpj. 5.—Ethiopų vadas Im- 
ru turi jau 60,000 vyrų orga
nizuotą armiją panaujint ka
rą prieš Italiją.

lakūnai Levanevski ir 
buvo 

amerikiniu 
iš čia į Maskvą to-
šiaurės oro keliais,

San Ęedro, Cal., rugpj. 5.— 
Sovietų 
Levčenko šiandien jau 
pasinešę išskristi 
lėktuvu 
liausiais 
kelioliką tūkstančių mylių.

ISPANIJOS ŽEMELcAPIS

MUSSOLINIS IR HITLERIS IŠSISUKINĖJA 
NUO BEŠALIŠKUMO ISPANŲ KOVOJE

LONDON.—Anglijos val
džia abelnai priėmė Franci
jos pasiūlymą nesikišti į 
kovą tarp Ispanijos respub
likos ir fašistus, nei vienų, 
nei kitų naudai. Bet kokiais 
tai sumetimais Anglų val
džia rugpjūčio 4 d. atsisakė 
nuo konferencijos, į kurią 
Francija šaukė Anglijos ir 
Italijos valdžias tuo klau
simu. i

Italijos ambasadorius pra
nešė, kad Mussolinis dabar 
“turįs atostogas”; todėl jis 
atsakysiąs į Francijos pa
siūlymą tik tada, kai jam 
“bus paranku.” h ,

Hitlerio gi valdžia išsisu
kinėja nuo bešališkumo, kas 
liečia Ispaniją, tuom, jog 
reikalauja, kad ir j Sovietai

40,000 ETHIOPŲ ARMIJA 
ŽYGIUOJA PRIEŠ ITALUS

PORT SAID, Aigiptas, 
rugpj. 5. — Pranešama,\kad 
40,000 ethiopų armija, vado
vaujama kunigaikščio Imtu, 
žygiuoja prieš italus Ethio- 
pijoj. ji

Ethiopai komandoj Bawa- 
ssano, Ras Kassos sūnaus, 
atakuoja fašistus Gondare, 
į šiaurę nuo Tana ežero. Ki
ta ethiopų partizanu armija 
šturmuoja italus Addis Ab- 
aboj, Ethiopijos į sostinėj.* 
Ethiopai yra įsidrūtinę ap
kasuose ties Jibuti gelžkeliu 
netoli pačios Addis Ababos. 
Smarkiame mūšyje čia tapo 
nukauta 200 fašistų karių. 
Ethiopų nuostoliai nepa- 
duoti. I

Ethiopai taipgi kartotinai 
užpuldinėja Dessyę. Panau
jintai kovai prieš italus 
ethiopai išnaudoja sezoną 
dabartinių didžiųjų liūčių. 
Per šias liūtis ir klampynes, 
italų tankai ir lėktuvai be
veik nieko negali paveikti 
prieš ethiopus.

Ceuta.—I spa nijos fašistai 
Suvarė į koncentracijos stovyk
las visus žydus ispaniškoj 
Morokkoj.

“prižadėtų nesikišti” į pilie
tinį Ispanijos karą. Naziai 
sapalioja, kad jau paprasta 
Komunistų Internacionalo 
veikla taipgi esanti “kiši
masis” į Ispaniją “raudonų
jų” naudai.

Naziai neturi nei ma
žiausio faktelio, kad Sovie
tai iki šiol būtų karo pa
būklais rėmę Ispanijos 
Liaudies Frontą; bet jau 
visam pasauliui įrodyta, 
kaip Hitleris siunčia bombi- 
nius orlaivius Ispanijos fa
šistam.

Hitlerininkai dabar prie
kabiauja, kad Sovietų dar
bo unijos nusitarė pusę 
nuošimčio algų paaukoti Is
panijos liaudžiai prieš fa
šizmą.

KARO STOVIS PRIEŠ GE
NERALI GRAIKŲ STREIKĄ

ATHENAI. — Graikijos 
Darbininkų Federacija rug
pjūčio 4 d. paskelbė visuq- 
tiną 24 valandų streiką, pro
testuodama, kad valdžia už
draudė streikuot ir prava
rė tokį įstatymą, jog darbi
ninkai turi būt verstinai 
valdžios taikomi su samdy
tojais, jeigu kyla kokie gin
čai vienu su kitais, v

Atsakydama į visuotiną 
streiką, karaliaus ir minis- 
terio pirmininko J. Metaxo 
valdžia įvedė karo stovį ir 
uždraudė bet kokius darbi
ninkų susirinkimus. Kaltina 
komunistus, kad tai jie, gir
di, “sukurstę” dabartinį ge- 
neralį streiką.

NUGĄZDINO NAZIŲ ŠMU
GELIO LAIVĄ

Ceuta. — Vienas Vokietijos 
tavorinis laivas susiprato greit 
nešdintis šalin iš šio fašistų 
uosto, kuomet Ispanų respub
likos karo laivo šovinys nukri
to tik už trejeto pėdų nuo jo. 
Nazių laivas bandė iškraut 
ginklus ir amuniciją fašistam.

Rugpjūčio 5 d. visos žinių 
agentūros patvirtino, jog 
Ispanijos respublikos gynė
jai kirto skaudžiausią smū
gį fašistams Guadarramos 
kalnuose.

HUEŠČAT~rūgpj. 5 — 
Liaudies Frontas atėmė iš 
fašistų Huescą, provincijos 
sostinę.

MADRID. — Liaudies ar
mija numušė fašistus že
myn į antrą, šiaurinę pusę 
Guadarramos kalnų tolyn 
nuo sostinės Madrido ir at
ėmė iš jų San Rafaelį, 40 
mylių j šiaurę nuo Ma
drido. San Rafael yra už 
10 mylių nuo fašistų pozici
jos Segovijoj.

Užimdami San ‘Rafaelį, 
respublikiečiai iš visų pusių 
apsupo fašistus Leon tarp- 
kalnėj, kur jie neišvengia
mai turės pasiduot arba bus 
sunaikinti.

Respublikiečiai Pradeda 
Apsupt Cordobą

Liaudies Fronto kariai jau 
atžygiavo prie pat Huescos, 
fašistų lizdo į šiaurę nuo ių 
tvirtovės Saragossos. Jie 
nutildė fašistų kanuoles 
Cordoboj, kurią darbininkų 
milicija jau pradeda apsup
ti. ■

Somosierros fronte tapo 
užmuštas fašistų koman- 
dierius Valderrama. Čia ko
voj taipgi žuvo darbininkų 
milicijos vadas sindikalistas 
Jaime Cobedo, o kitas sin
dikalistas Angel Pastana, 
seimo atstovas, tapo sužeis
tas.
Darbininkai Muša Fašistus 

Pačiose Jų Gūštose
Darbininkų milicija smar

kiną ir platina savo kovas 
prieš fašistus pačiose jų 
gūštose Balearic salose ir 
ispaniškoj Morokkoj.

500 darbininkų kaipo 
liuoshoriai milicininkai iš
plaukė iš Barcelonos į Ba
learic salas mušti fašistų.

Respublikos valdžia orga
nizuoja armiją šturmuot fa
šistus Seville j e.

Liaudies Kariai Atkirto 
Saragossai Elektrą

Keturi fespublikiečių bū
riai, žygiuodami prieš fašis
tų tvirtovę Saragossa, už
ėmė' elektros jėgos gamini
mo stotį. Tuo būdu Sara
gossa netenka elektros.

Nedidelis fašistų būrys 
vis dar laikosi Alcazar’o 
tvirtovėj ir kareivinėse, šia
pus Toledo miesto. Resnub- 
likiečiai galėtų juos lėktu
vais .išbombarduoti, bet ne

IN TWO PARTS

PART ONE

nori sprogdint kareivinių. 
Kadangi Alcazar apsuptas 
iš visų pusių, tai fašistai ja
me bus badu priversti pa
siduoti.

Guadarramos kalnuose fa
šistus atakavo 80,000 res
publikos karių, ir čia fašis
tai buvo taip supliekti, kad 
jie vėl “atideda maršavimą 
ant Madrido.”

Skaitliuojama, kad per 18 
dienų nuo fašistų sukilimo 
pradžios žuvę apie 25,000 
asmenų iš abiejų pusių.

Fašistai per radio dar ’ 
bando skelbtis, būk jie “vi
su frontu maršuoją”, bet 
nepasako kur. Dėlto patys 
žinių pranešėjai per radio 
pašiepia tokį “plačiai-neaiš- 
kų” fašistų pasigyrimą.

Milžiniška Ispanijos 
Valdžios Pergalė |

W0R ir WEAF radio ži- 
niomis, rugp. 5 d., Ispanijos 
liaudies kariuomene laimėjo 
milžinišką pergalę Guadarr
amos kalnuose ir visais 
frontais žygiuoja pirmyn, 
jsumušdama fašistus., Guad
arramos srityj fašistai žy
miai atblokšti atgal. Respu
blikiečiai atėmė iš jų visą 
eilę naujų pozicijų.

6 “Lietuviški Lėktuvai” 
Ispanijos Respublikai?

PARYŽIUS. — Francijos 
užsieninė ministerija per
sergėjo, kad jeigu Italija, 
Vokietija bei kitos šalys 
duos lėktuvų ar kitų karo 
pabūklų Ispanijos fašis
tams, tai Francija, iš savo 
nusės, rems karo įrankiais 
Ispanų respublikos valdžią. 
Parodyt, kad Francijos vy
riausybė rimtai tą klausi
mą ima, rugpjūčio 4 d. ta
po atsiųsta šeši greiti karo 
lėktuvai netoli rubežiaus 
tarp Francijos ir Ispanijos. 
Šie lėktuvai buvo pastatyti 
Lietuvai, bet dabar juos nu
pirkus Ispanijos valdžia.

O Hearsto Universal Ser
vice žinių agentūra skelbia, 
kad Francijos pasienyj esą 
prirengta jau 20 lėktuvų 
siųst talkon respublikai, jei
gu Mussolinis greitu laiku 
nesutiks sustabdyt savo or
laivių siuntimą Ispanijos 
fašistams.

LONDON. — Anglijos val
džia užprotestavo Ispanijai, 
kad jos karo laivai šaudė į du 
Anglų lėktuvu. Ispanijos val
džia paaiškino, kad laivai per 
klaidą buvo palaikę juos fa
šistų lėktuvais. •
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Taikos Kongresas ir Karas
Rugsėjo mėn., Brusselio mieste, Belgi

joj, ivyks Pasaulio Taikos Kongresas. 
Visų pasaulio kraštų laisvę ir taiką mylį 
žmonės renką savo delegacijas. Iš Am
erikos, sakoma, nemažiau 50 delegatų 
nuvyks kongresam Amerikinė Lyga 
Prieš Karą ir Fašizmą savo delegaciją 
jau išrinko.

Kažin, ar fašistai neišprovokuos karo 
pirmiau, negu kongresas įvyks? Kaip 
dabar dalykai atrodo, tai tas labai gali
ma. Italijos ir Vokietijos fašistai, maty
ti, pasirįžę uždegti pasaulį karo liepsna. 
Jų pasiutiški žygiai Ispanijoj tai aiškiai 
liudija.

Šnipinėjimui Mokytis Kursai
Kartą mes rašėme, kad tūluose Vokie

tijos miestuose Gestapo (žvalgyba) pa
reikalavo iš pašto viršininkų šnipinėti 
žmonių laiškus. Dabar pranešama, jog 
Berlyne ir kituos miestuos tas pats Ges
tapo įsteigė” speciališkus pašto viršinin
kams 14 dienų kursus mokinimui šnipi
nėti.

Be kitko, jiems .įsakyta sulaikyti kiek
vieną “nužiūrėtą” laišką ir perduoti “eg- 
zaminuotojui,” nors tuo būdu laiškas gali 
susivėluoti kelias dienas.

Nepaisant to, visvien anti-fašistiniaj 
žmonės suranda būdus praskleidimui sa
vo propagandos per paštą. Pastaruoju 
laiku, sakoma, labai daug laiškų buvo 
siuntinėjama su antifašistine spausdinta 
propaganda. Ant spausdintų laiškų už
dėta antgalviai: “Šeimininkės, mokyki
tės taupyti!” arba, “Kaip padaryti iš vai
sių vynas,” ir t. p., o tekste aiškinama, 
kaip kovoti su fašizmu.

Jdki Gestapo cenzoriai, joki šnipinėji
mai negalės sulaikyti anti-fašistinės pro
pagandos.

Kaip Gražu, Kaip Miela!
Francijoš komunistai, socialistai, bend

rai unijistai ir intelektualai renka aukas 
paturėjimui savo brolių kovoje su fašis
tais Ispanijoj.

Sovietų Sąjungos organizuoti darbi
ninkai ruošia milionines demonstracijas 
išreiškimui užuojautos Ispanijos demok
ratijos gynėjams ir renka aukas jų ko
vos paturėjimui. Sakoma, tik vieni So
vietų Sąjungos darbininkai gali sudėti 
nemažiau 200,000,000 rublių.

Amerikoj dalykai panašūs: andai 
New Yorke įvyko demonstracija Unijos 
Aikštėj -(suruošta socialistų ir komunis
tų), kur taip jau buvo renkamos aukos. 
Aukų rinkimas vedamas per visą kraštą.

Kituose buržuaziniuose kraštuose taip 
jau darbininkai renka pagelbą savo bro
liams,—didvyriškiems kovotojams prieš 
įdūkusį fašizmą,—Ispanijoj.

Tai rodo nepaprastą darbininkų soli
dary bę, tai rodo darbininkų vienijimąsi, 
cementavimąsi, nykimą tų skirtumų, ku
rie ilgą laiką neprileido darbininkų prie 
vienybės.

Kai tik prasidėjo Ispanijoj mūšiai, kai
riųjų socialistų vadas, Largo Caballero, 
pasikalbėjime su Paryžiaus dienraščio 
“Paris-Soir” korespondentu pasakė, kad 
fašistų sukilimas panaikino visokius 
skirtumus darbininkuos. Jie visi išvien 
sudarė cementinę vienybę ir pasirįžo nu
sukti fašizmui galvą.

| Komunizmas, Kaip Ji Aiškina
I Šnipai ir Kunigai

Cbicagos kunigų, “Draugas” išspausdi
no komunizmo “išaiškinimą,” patiektą 
Wichita miesto (Kansas valstijoj) polici-

jos šnipo Tomlinsono. Komunizmas, esą, 
tai, į

1. Plačiai pasaulyje veikia 
ja kurstanti neapykantą prie

x sas religijos formas.
, 2. Destrukcija privatinės 
palikimų.

3. c Absoliutinė socialinė ir 
palaikymas klasių neapykant

4. Revoliucinė propaganda per komunis
tų internacionalą, keliant komunistinį judė
jimą visuose pasaulio kraštuose, kad sukur
styti streikus, riaušes, sabot 
nes ir civilinius karus.

nti organizaci- 
š Dievą ir vi-

nuosavybės ir

rasinė lygybė, 
as.

ažus, skerdy-

•ezentatyvinės 
ų, atimant ci-

5. Panaikinimas visų repr 
ar demokratinės valdžios form 
vilines laisves, kaip tai—žocžio, spaudos, 
susirinkimų laisvę.

6. Galutinas komunizmo tikslas — revo-
liucijos 'pagalba įsteigti proletariato dikta
tūrą visame pasaulyje vienoj ? Sovietų So
cialistinių Respublikų unijoje su* sostine 
Maskvoje, Rusijoj. '

“Draugo” redaktorius pareiškia, jogei
“paduotoji definicija yra teisinga,” nes 
“komunizmas, tai didžiausia vergija, tai
baisi dievo rykštė to krašto žmonėms, 
kur komunistai paima valdžią 
kas.”

Mes gi pasakysime, kad pa 
munizmo definicija yra perdėm melagin
ga. Tą puikiai žino kiekvi 
kiek tiek žino apie komuniznL.. _____
jo, ir “Draugo” redaktorius žino, kad 
šnipo Tofnlinsono “aiškinimas” komuniz
mo yra kvailas, bet talpina jį savo laik- 
raštin, manydamas gal gi bent vieną sa

į savo ran

duotoji ko-

enas, kuris 
a. Be abe-

vo pasekėją ir pavyks sumulkinti, nusta
tyti prieš komunistinį judėjimą.

Be abejo, ne vienas “Draugo” skaityto
jas, perskaitęs tas nesąmones, pasisakė:
“Jeigu jau katalikų dienraščio redakto
riui reikia kreiptis pas policijos šnipą 
medžiagoms nušvietimui komunizmo, tai 
kas nors blogo su pačiu redaktorium.”

Gražiai Pasirodė Chicagos 
lietuviai Darbininkai

didele anti- 
'ioj, pasak 
vavo 25,000

Šeštadįenį Chicagoj įvyko 
fašistinė demonstracija, ku 
“Vilnies”! korespondento, daly 
taikos šalininkų ir fašizmo priešų. Skait
lingai dalyvavo lietuviai, sako korespon
dentas.

Priešakyj lietuvių kolumno 
drąsi čia gimusi lietuvė darbiu 
davusi darbuotoja bedarbių eilėse nešė rau
doną vėliavą; už jos sekė di 
“Ginkime Lietuvos Nepriklau 
Fašistinio Imperializmo! 
na raudona vėliava ir kelios iš 
charakterio prieškariniais šūki 

Šimtaį tūkstančių Amerikos 
mu kartu viešai pamatė, kad 
nūs Amerikoj gyvenanti, šauk: 
kovot pįneš fašizmą, tą tikria 
rėją, .kuTis grūmoja jos nepriklausomybei.

Lietusių kolumnoj demonstravo šimtai

s, rašo jis, 
inkė ir atsi-

dėlė iškaba: 
somybę mio 

Paskui dar vie- 
kabos bendro 
ais.
žmonių pir- 

Lietuvos sū- 
asi į pasaulį 
_is į karo ku-

lietuvių I ir tai mažne išimtinai 
Čia nebuvo Kalvaičio, nebuvo žmonių iš 
“Sandaros,” nors pirmasis dedasi Lietuvos 
atstovu,; o pastarieji dangstosi 
meile.” i Veidmainiai jie! Jiem 
tinio krašto likimas nerūpi; jie solidarizuo
jasi su fašizmu ir patys yra tik 
ko fašisjtais; Lietuvos neprikla 
negins. į

Nebuvo čia nė ‘ apsimetėlių 
Ir kaip gi jie čia eis. Čia bu v 
cija pTi^š fašizmą, o jie įnirtusiai purvina 
Ispanijos liaudį, kuri didvyriškai ginasi nuo 
savo kijuvinų fašistų; Ispanijos liaudies 

i “Draugas” at- 
Tai kaip gi jie-priešfašis- 

su anti-fašis- 
etuvos fašis-

darbininkai.

tėvynės 
s mūsų gim-

riausio plau- 
įsomybės jie

š “Draugo.” 
) demonstra-

kraujuotus-budelius fašistus * 
sidavusi^i gina. "" 
tinėj detnonstracijoj eis sykiu 
tais, kurie sykiu smerkia ir Li 
tus, reikalauja laisvės ir Lietuvos liaudžiai! 
Lietuviški pseudo patriotai Lietuvos liau
džiai gero nelinki ir jai sukilų 
taip jau išdavikiškai, kaip ir 
šistai 
Lietuvos, dalis teritorijų. E 
žmonės kitaip į Lietuvą žiūri.

s gal ęlgtųsi 
Ispanijos fa- 

įuž pagelbą siūlytų Imperialistam 
et Amerikos

t

Pradžia Labai Gera
i

Anglijote “Daily Worker” nesenai įtal- 
ijterview su 
prezidentu,

pino savo korespondento in 
Mainierid Internacionalo 
Pierre Vjgne. Pastarasis basakė, jog 
Mainierių Internacionalas pakvietė So
vietų Sąjungos mainierių ur 
nariu. Kodėl? Jis paaiškino: 
štame kooperuoti su Sovieti 
mainieriais, kadangi jie yra d 
kurdami isocializmą savo šalj 
Sąjunga ;dabar vaidina dide 
tarptautiniuose reikaluos ir 
kad jų dalyvavimas mūsų Int 
reikaluos būtų dideliu reiškiu

i ją būti jo 
“Mes trok- 

i Sąjungos 
iug patyrę, 
j. Sovietų 
į vaidmenį 
aš manau, 

ernacionalo 
iu.” ’

MOKSLAS IR TECHNIKA I
....... ...................................... ........ ...... - ... ...... IĮ
Technika ir Karas.

Vokietijos fašistai visu 
smarkumu rengiasi prie už
puolimo karo. Jie tam .tiks
lui pakinkė visus savo mok
slininkus. Kapitonas Mec- 
nėr rašo, kad jau dabar Vo- 
vietijos jūrų karo laivynas 
su pagelba orlaivyno gali 
stoti į mūšį su daug galin
gesniu Anglijos karo jūrų 
laivynu. Jis sako, kad lėk
tuvai visada apžvelgs, dau
giau netikėtų mūšių nebds, 
jie galės priešą užpulti ir 
savo karo laivus apsaugoti 
nuo priešo lėktuvų. Tarpe 
kitko kapitonas Mecner ra
šo: ;

“Tas, kas busimame ju
rų mūšyje pirmas padarys 
iš savo kanuolių salva, tas 
ant 50 nuoš. turi šancu m u-

I 1

ši laimėti.” Jis nurodo, kad 
salva bus padaryta dar ta
da, kada nuo laivų vieni ki
tus nematys, nes dabar ka- 
nuolės taip toli muša, o lėk
tuvai nustatys jų ugnį į cie- 
lių. Kapitonas tvirtina, kad 
jau dabar Vokietijos karo 
orlaivynas yra galingesnis 
už Anglijos orlaivyną.

Anglų laikraštis “News 
Chronicle” sekamai aprašo 
Vokietijos karo technikos 
prisirengimus. Tarpe prie
plaukų Stettin ir Koenigs- 
berg (Karaliaučiaus) nuo
latos plaukioja karo „trans
portas “Zonnfiels” 11,000 
tonų įtalpos. Iš., to laivo ka
reiviai mokinami išlipti iš 
jūrų ir greitai užimti “prie
šo” sausžemį.
Orlaivių Laukai po ženie
Toliau tas laikraštis ap

rašo fašistinės Vokietijos 
orlaivių gamyba ir\jų sto
tis. Pagal tas žinias Fiuįs- 
butely, netoli Hamburg, yra 
20 karo lėktuvų daržinių. 
Kiekviena iš jųr turi apie 
300 pėdų ilgio ir 100 pėdų 
pločio. Ten yra laikoma 200 
karo lėktuvų ir 300 lakūnų. 
Tos daržinės yra po žemė. 
Jų geresniam paslėpimui 
aplinkui prisodyta medžių.

Limeburge yra 12 lėktu
vų daržinių, iš to skaičiaus 
6 daržinės po žeme. Iš šių 
daržinių bombininkai užsi
ima pratimais Rytų Prūsi
joj, netoli Lietuvos sienbs.

Hamburge karo lėktuvų 
fabrike dirba dieną ir nak
tį virš 2,000 žmonių. Kiek
vieną savaitę.jie pagamina 
po 9 didelius “Junkers-52” 
karo lėktuvus. Viso šis fa
brikas turi pagaminti 200 
tų milžiniškų lėktuvų.

Bugolce, netoli Kiel ka
nalo, yra išbudavota po že
me karo lėktuvų patalpos. 
Jos apvestos vielų tvoromis. 
Jau dabar per tas. vielas 
leidžia elektros sriovę, kad 
niekas nepereitų. Baltijbs 
jurose ant Rugen salos 
įrengti požeminiai angarai 
(daržinės) del 250 karo 
lėktuvų ir laikoma 1,000 la
kūnų. Dar čia darbai tęsia
mi, nes daugiau patalpų bū
davo j a.

Pomeranijoje, Turo ve, iš
budavota dabinės patalpai 
200 lėktuvu/Stettine yra 6 
lėktuvų pafelpos, 12 kareivi
nių namų ir 80 karo lėktu
vų. Zaksenvalde, netoli 
Hamburgo, yra požeminės

lėktuvų patalpos ir 800 la
kūnų. Piliau mieste įreng
tas didelis orlaivių laukas. 
Golteine, Juterzene, Iženoj, 
Brunsgauzene ir eilėje kitų 
miestelių ir kaimų išilgai 
Elbos upę yra išbudavota ir 
budavojami požeminiai lėk
tuvų angarai. Bet daugiau
siai jų budavojama prie 
Francijoš rubežiaus ir Ry
tų Prūsijoj.

Retzenbūrge yra mecha
nizuoti požeminiai lėktu
vų skiepai. Čia karo lėktu
vai pirma išeina iš gilaus 
požemio į tam tikras patal
pas, kada jie atitverti ga
lingomis durimis nuo kitų 
lėktuvų, tai tada paleidžia 
savo motorus ir išlekia į že
mės pa vi r šį. Čia yra lai
koma virš 200 karo lėktu
vų. Iš požemio lėktuvai iš
važiuoja specialiai pritaisy
tais plieno bėgiais.

Taip fašistinė Vokietija 
besiruošdama karan įrengė 
savo lėktuvų pasislėpimo 
punktus.

Ruošiasi ir Ant Marių.
Fašistinė Vokietija būda

vo j a karo lėktuvus, tankus, 
gaminasi baisiai daug dide
lių kanuolių, ginklų, amu
nicijos. Ji visu smarkumu 
budavoja ir jūrų karo lai
vyną.

Dabar baigė budavoti 3 
kruiserius “K-l,” “K-2” ir 
“K-3”. Jų patalpa ir apgin
klavimas kol kas nežino
mas. “Germania” laivų bū
davo jimo fabrikas užbaigė 
budavoti 2 submarinus ir 
dar kelis budavoja po 750 
tonų kiekvienas. Submari- 
nai galės ir minas statyti. 
Tas pat fabrikas budavoja 
ir 2 kruiserius po 6,000 to
nų kiekvienas įtalpos.

Bremene budavoja 12 
submarinų po 250 tonų 
kiekvienas įtalpos. Jiems 
jau gatavas dalis atgabena 
iš kitų fabrikų, kad darbas 
eitų greičiau. Hamburge 
nesenai baigė budavoti 10 
submarinų ir pristatė juos 
į Kiel prieplauką. Kita 
kompanija čia pat pabūda
vo j o 8 submarinus ir dar 6 
budavoja. “Blom & Foss” 
kompanija kas šeši mėne
siai pagamina po 4 subma
rinus. Ji budavoja ir vieną 
iš dviejų didžiulių po 28,- 
000 tonų įtalpos šarvuočių.

Bremene “Wesser” kom
panija jau pabūdavo jo 15 
submarinų ir daugiau bu
davoja. Jos fabrikuose dir
ba 11,000 darbininkų. 
Hamburge išbudavota nau
ja submarinų bazė ir jų fa
brikas, kur jau pagamino 4 
submarinus.

Aiškus dalykas, kad toli 
gražu šios žinios apima 
tik dalį fašistų programos 
prisirengimo prie karo, o 
jau ir iš to matosi, kaip to
li fašistinė Vokietija nužen
gus pirmyn. Fašistai pakin
kė darban visus savo mok
slininkus, kad greičiau pri
sirengus prie baisaus nau
jo karo, kad užpuolus Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą.

Francijoš Tvirtumos.
Franci j a nuo senai jau

tė, kad reikės gintis nuo 
Vokietijos. Tuom tikslu ji

išilgai visą savo sieną, nuo 
Šveicarijos iki Belgijos, iš- 
sibudavojo cemento ir plie
no sieną — daugybę tvir
tumų. Gi Belgija tą sieną 
nutiesė per saVp žemę iki 
Holandijos.

Sakoma, kad išbudavota 
virš 300 tvirtumų. Tvirtu
mos suskirstytos rajonais 
po 7-10, bent 20 fortų ir 
daugelį apsigynimo pozici
jų kiekvienoj grupėj. Tvir
tumos yra ant 200 mylių il
gio ir bent 40 mylių pločio. 
Tūlos iš jų yra bent 350 pė
dų gylio.

Tokiose vietose pavirš že
mės matysi tik kanuoles pa- 
dentgas plieno “kepure,” o 
kaip kur ir to nematysi. 
Vienas oficieris rašo, kad 
štai gražūs laukai, javai ža
liuoja, o čia staigiai jie pa
sikėlė ir išlindo galingos 
kanuoles vamzdis, kuris į 
visas puses gali sėti mirtį. 
Kitur gražūs krūmokšliai, 
medeliai, ir štai pasikėlė, o 
iš po jų išlindo kanuolių ar
ba kulkasvaidžių vamzdžiai. 
Vienas francūzų oficieris 
sakė: Jūs, tankiai, maty
site ten “kanuoles,” “for
tus,” kur jų nėra, o nema
tysite ten, kur jie tikrumo
je yra.

Stebuklus padarė žmo
gaus protas ir šių dienų 
technika. Visos tvirtumos 
padarytos pagal naują pla
ną. Jeigu vieną užims prie
šas, tai jis negalės į kitas 
įeiti, nors po žeme yra geri 
keliai. Prie to, ant priešo 
bus paleista nuodingi gazai 
arba vanduo.

♦

Tvirtumų subudavojimas 
laikomas didelėj slaptybėj, 
bet tiek yra žinoma, kad po 
žeme yra bent aštuoni aug- 
štai. Štai ant žemės pavir
šiaus kanuoles padengtos 
plieno “kepurėmis,” aplin
kui jas gilūs grioviai, pilni 
vandens, apsupti vielomis, 
kuriomis leidžiama elektros 
sriovė, aplinkui daug ce
mentinių apkasų, kulka- 
svąidžių ir kitų painiavų. 
Nuo kanuoles gilyn įreng
tas milžiniškas keltuvas. Po 
ja ir į šalis yra elektros ga
minimo stotys, oficierių ir 
kareivių buveines; dar vie
ną augštą žemiau yra ka- 

|reivių miegruimiai ir san
dėliai; dar vieną augštą že
miau — amunicijos sandė
liai, penktame požeminia
me kambaryje yra raštinės 
ir telefonų susisiekimai; dar 
vieną augštą žemiau nusi
leidus bus ligoninė ir dak
tarų bei slaugių patalpos, 
po šiuomi augštu yra keliai, 
traukiniai, kurie vaikštinė
ja į kitas tvirtumas, tai yra 
septintame požeminiame 
sluogsnyje; o pačiame apa
tiniame vėl yra amunicija 
ir didelis kiekis maisto, 
kambariai. Tvirtumos uži
ma 350 pėdų gvlio! Po že
me įrengta gelžkeliai, sto
tys, elektros gaminimo sto
tys, vanduo, šviesa, ligoni
nės, miegruimiai, viskas, 
kaip kokiame mieste!

Vokietijos fašistai jau
čia, kad tas Francijoš tvir
tumas, kurias kelis metus 
Budavojo 100,000 darbinin
kų, didelis skaičius inžinie
rių, kurių išbūdavo  j imui iš-

leista virš $250,000,000, ne
bus lengva įveikti. Todėl fa
šistai j ieško kelių, kad puo
lant Franci ją suradus bū
dus ir tas tvirtumas apėjus 
per Holandiją ir Belgiją, 
arba Šveicariją. Kiti jų ka
rininkai mano, kad netikė
tų puolimų pagelba orlaivy
no ir armijos vis vien bus 
galima įveikti Francijoš 
tvirtumų sieną. Š-kas.

Lawrence, Mass.
Arlington dirbtuvė atlei

džia darbininkus. Kombink 
(?—Red.) skyriaus trys šiftai 
darbininkų padirbėjo apie tris 
savaites, o dabar ir vęl vaikš
čioja be darbo. Ogi žiema ar
tinasi ir reikia prisirengti, kad 
nereikėtų susitraukusiam sė
dėti šaltoj stuboj. Fabrikan
tams tas ne galvoj—jiems tik 
jų pačių gyvybė terūpi, žie
mai užėjus tik darbininkai 
kenčia badą ir šaltį, nes gyve
nam po kapitalistine tvarka.

Vienas randauninkas pasis
kundė ponui majorui W. A. 
Griffin, kad namų savininkai 
pradėję kelti randas, teisin
damiesi, kad taksai pakelti. 
Miesto gaspadorius atsakė, 
kad netiesa—taksai tokie pa
tys, kaip pernai. Tai reiškia, 
atsirado gudruolių, kurie ma
no, kad dabar pasaulinio ka
ro laikai—tada žmonės mokė
davo kiek tik paprašydavo.

Automobilių vagiliai gerai 
suorganizuoti. Taip sako Law
rence ir Methuen policija, nes 
per porą savaičių tapo pavog
ta 5 automobiliai ir vagilių 
negali sugauti.

Lawrence yra 86,785 gy
ventojų, o miestas šelpia 1,869 
šeimas, čia paduodu ir kitų 
miestų šelpiamųjų skaičius, 
sulig daviniais: Bostonas—14,- 
326; Worcester — 2,795; 
Springfield—1,889; Fall River 
—2,421; New Bedford — 1,- 
236; Cambridge—1,676; So
merville—1,271; Lynn—1,580; 
Lowell—2,415. Tai matot, 
kiek žmonių gauna pašalpą, 
o mūsų ponai rėkia, kad be
darbės nėra.

Liepos 26 d. įvyko pokilis 
atžymėjimui dd. Grigaliūnų 
šeimyniško gyvenimo sidabri
nių sukaktuvių. Svečių buvo 
nemažai. Visi linksmai šne
kučiavosi ir linksmai laiką 
praleido. Linkim dd. Grigaliū
nam sulaukti dar 25 metų ir 
linksmai apvaikščioti auksines 
sukaktuves.

Moteris sudraskė 14 marš
kinių ir 24 kartus apvanojo 
savo vyrą su šluota, tai jis 
dabar jieško divorso. Moteris 
taipgi ir plaukus nupešė ir pa
reiškė, kad jis niekam never
tas. Tai jau ištikrųjų, kad 
njekam nevertas, kad leido 
marškinius draskyti ir šluota 
vanoti. Tas “stulpas” yra Hi- 
lan W. Wheeler. Well, .vynai, 
sergėkitės tokių smarkių mo
terų. Jeigu norite ženytis su 
tokiomis moterimis, tai pasi- 
pirkite skūrinius marškinius.

L. K. Biuraš.

Detroit, Mich.

Labai daug pasakyta. Ir tai teisinga. 
Jeigu kada nors pirmiau darbininkų ju
dėjimas buržuazjniuos kraštuose galėjo 
ignoruoti organizuotus Sovietų Sąjungos 
darbininkus, tai šiandien ;o padaryti ne
begali. Sovietų Sąjunga, jūs darbininkų 

I organizacijos turi nepaprastai didelės

reikšmės viso pasaulio taikos išlaikymo 
reikalui.

Beje, Britanijos Mainierių Konferenci
ja, įvykusi nelabai senai, didele didžiuma 
balsų priėmė rezoliuciją už tai, kad tos 
šalies Komunistų Partija būtų įsileista į 
Darbo Partiją.

Vieša Padėka
Ačiuojam draugam ir drau

gėm už taip linksmą ir drau
gišką vakarą, kurį surengėt 
mums rugpjūčio 1 d., paminė
jimui 25 metų sukakties mūsų 
ženybinio gyvenimo. Taipgi 
ačiuojame d. Jonui Dirsei už 
taip atatinkamą prakalbą; 
ačiuojame Dirsėm, Dailydė- 
nam, Vaitekūnam ir Savickam 
už taip brangias dovanas, ku
rių mes nesitikėjome nuo jū
sų, draugai. Tas bus mums at
mintyje ant visados.

Draugiškai,
Marciona ir Kazimieras 
Tvaskai.
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•Nothing less
The big na-

would be willing to and heard him ask to be

In The Name of Peace
et married within

Only half of

that time. The sur-

themInneępta.

Mee
Roa

YOUTH GETS 14 YEARS 
FOR STEALING ONIONS

GUNBOATS SEEN AS 
MEAT FOR SHELLS

satio 
Tenn

and Field 
Scottsville

ELECTION OF DELEGATES 
LDS NATIONAL CONVENTION

NEW YC 
sas rank 4 
to schools?

had stolen the 
a neghborhood 
arrested after

RK—Why does Kan- 
8th in the state aid

voted t< 
questions

and had 
j notori- 
i gaged 

of Co- 
is of the 
and slip- 
sach tea- 
twice a 
neither 

commu-

that 
was

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

as wages !
tundreds of Kansas 
d and children de-

For 
specific 

Wood of

STILL OPTIMISTS AFTER 
‘SIX LONG YEARS’

have answered

and declared that at 
time she watched 12 cases

LDS NATIONAL YOUTH CONFERENCE .
Youth branches have the right to elect one 

delegate to the National LDS Youth Conference 
for ^ach five members in the branch (Shorts 

Lssociate members included).
tdult branches having youth are allowed 
outh delegate for each five youths in the

The money may be 
by the branch thru’ various types of af- 

collections, donations, or the expense may 
id by the delegate himself.

Condi
Nashville reform

Lil LDS Youth Branches must elect dele
te the National Convention. Each branch 

owed one delegate for each 25 members in 
The delegate must have been in 

standing in the organization for the past

Cheat? We All 
Prof. Says

Minneapolis life in- 
pany showed. But 
of five of the men

suffering. The next mom

she had stood outside a 
the school and

so badly wounded that it 
to the sheets of his bed.
i. Stone further told of

Landon has won

WASHINGTON, D. C.—With 
the unprecedented attempt of 
presidential candidates to Win 
the votes of young people, at
tention is being focused on the 
votes of 350,000 young men, 
most of them coveted “first vot
ers”.

CCC Boys Face Loss 
of Ballots

NEBRASKA CITY, Nebr.—A 
certain well known mouth wash 
may pr may not eradicate the 
smell of onions for your breath 
—but it’s going to take 14 years 
in reform school to get them 
off the mind of 7-year old Del
bert Flynn of Nebraska City.

So ruled a stem-faced judge 
as he considered young Flynn’s 
robbery of a handful .of onions. 
Flynn’s previous criminal re
cord showed that he had once 
snitched a pencil 
mate’s desk.

school-teachers 
ans- 

teachers, represent
part of the United 
at the summer ses- 
e called by the Co-

SUNDAY, AUGUST 16 
LDS Olympiad (National Track 

it) and picnic, at Walnut/Inn on

MONDAY, AUGUST 17
Morning:—Opening Session of LDS National

WASHINGTON
vy men may advocate more dol
lars for more battleships, but 
Willard S. Isham, inventor, con
siders them “an absurdity”. Is
ham is the man who invented 
the modem high explosive shell 
and the armored tank. ,He is 
an expert on defense against 
shells.

question; educators 
ucial axe to grind

on, the 1936 
lege graduates be
je exact, the girls 

$50 would do the 
le men graduate^ 
$2,970.

The youngster 
vegetables from 
farmer, and was 
a housewife to whom he sought 
to sell them became suspicious 
and reported him to the police. 
His case had attracted little at
tention until it came to the no
tice of Dr. Shirley W. Wynnes 
head of the New York Child 
Welfare Assn. Wynne asserts 
that young Flynn is perfectly 
normal and describes the sen
tence as “something out of the 
Middle Ages”.

ng is seen as the 
teachers campaign

“Repeated tests and war ex
perience show that the high ex
plosive shell can blow huge hol
es in and sink battleships”, Is
ham says. “Hence the battle
ship is of use only as a meąns 
of profits for the war trust”. 
Because of widespread use of 
torpedos by submarines, air
planes and destroyers, he points 
out, battleships must be accom
panied by convoys of destroy
ers and cruisers and they ard 
helpless alone in naval warefare.

sly they
these

Governor balance the 
dget as he has that

Brooklyn, N. Y., Thursday, August 6, 1936

depend th 
teachers (throughout

gates
is all 
the branch 
good 
year.

Why are 
schools close 
nied eduęati onal opportunities

The meet; 
first of a 
against Lap

killeq rather than undergo fur 
ther
ing she said, she found’the boy's
back
stuck

The 350,000 young men in 
mind are the enrollees in- the 
Civilian Conservation Corps., 
stationed in camps throughout 
the country. The CCC boys, it 
is feared, will be virtually dis
franchised unless individual 
states take measures to guaran
tee them the right to vote. It 
is doubted in unusually inform
ed circles that such action will 
be taken.

■ In order to prevent the amaz
ingly high number of desertions 
for causes ranging from acute 
nostalgia to acute dissatisfac
tion with calloused Army disci
pline, most boys from the east 
coast find themselves stationed 
in the far-off northwest or in 
the deep south. Many west 
coast youngsters are sent to 
eastern camps. It has also been 
rumored in circles unsympathe
tic to army control of the CCO 
that authorities deliberately 
transfer boys to camps where 
they will be out of the influ
ence of “meddling relatives and 
friends”.

This situation’ has put the en
rollees in a spot. Most do not 
fulfill local residence require
ments and other regulations ne
cessary to vote.' The only solu
tion is to send them home to 
vote. This fact was recognized 
by the Emergency Conservation 
Works administration, whose on
ly gesture will be to allow each 
of those of voting age a three- 
day leave of absence to go home 
to vote.

Shortcomings in this solution 
are that many of the boys live 
at distances which will taka 
many days to travel home and 
to return. Another fact is that 
camp officials know from ex
tensive experience that boyu 
who go home will in 50% of the 
cases not return to thęir tender? 
care. They will therefore dis
courage leaves.

ticke 
atelj sell them, 
expe

CHICAGO 
than a $3,00 0-a-year income will 
do to get njarried 
crop- of co 
lieve. To 
thought ' $2, 
trick, but* 
held out for

Four out qf five women grad 
uates polled 
work after iRarriage, the survey 
made by a 
surance com 
only two out 
said would permit their wives to 
work. ’

fierce
onag
sedlj intended to remake young 
citizens and fit them for a place 
in th

PARIS, France.—Torches used 
by the runners in their trek 
from Olympia, Greece, to Ber
lin, scene of the Nazi Olympic 
games, were supplied by the 
firm of Krupp, leading Euro
pean munitions makers.

Conclave to be held August 16-20 in Ge
Rochester, N. Y.; LDS Olympiad First on Program

and girls within the 
Hoxf can educators de- 

who possesses this 
toward bettering 

of America ? Any 
ainted with the true 

Landon certainly

the embarrassing 
Regressive educato'rs 
ential candidate Alf

UnanimoU 
wire Land on 
Would the 
national bu 
of his owiR state—through re 
stricting fi 
Is the

one 
bran

Every youth delegate to the LDS National 
Convention will be seated ag a delegate at the 
youth conference.

Sports, Associate,
are ^ligible to be delegates to the National 
Youth Conference.

Youth who are present at the convention, 
but are not ^elected delegates, will be seated as 
guest s and will have only an advisory voice.

HOUSING
Rhe Rochester committee on housing of de

legates informs us that all delegates and guests 
for the Convention, and athletes for the LDS 
Olympiad will be housed free of charge in 
horned of LDS members and friends. As soon 
as the delegate arrives, in Rochester, he should 
register with the housing committee.

heav f drinking by the reform 
officj 
one
of vlrhiskey being shipped into 
the building for them. She quot
ed Superintendent Newt Choate 
as declaring, “You’ve got to 

them in order to make 
behave”.

WEDNESDAY, ANGUST 19
Morning:—Opening Session of LDS Nation- 
outh Conference.
Afternoon:—LDS National Youth Confer- 
, continued.
Evening:—Convention Beach Party on the 

Shores of Lake Ontario (Durand-Eastman Pk.). 
Swimming, etc.

THURSDAY, AUGUST 20
Homing:—LDS National Convention, Fifth

Three-fourjths of the girls ex 
pected to 
five years, (but the men were 
less optimii 
them thought they could afford 
marriage, in 
vey covered 
universities; in New York, Chi-1 whip 
cago and Mi:

The branch sending the delegate should pro 
vide nil necessary expenses 
raised 
fairs, 
be pąi

SPORTS- 
OF CLŪB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

Homing
Sess on.

Afternoon:—LDS National Convention, con- 
clusi >n.

Evening:—Plans are being made for a dra
matic presentation. ,

All youth branches which have received 
s for the Convention Ball should immedi- 

They will help to cover the 
ihse of the convention, and will strengthen 
expense fund which is very low at present. 

In fiat way, the youth movement will be help
ed also.

TOLEDO, O.—If junior cheats 
at his lessons, he may yet' grow 
up to be the city’s pride, 
any child will cheat 
instances, Prof. A. V. 
the University of Toledo told 
the Parent-Teachers group here. 
“It has been proven”, said Prof. 
Wood, “that children ‘will cheat 
in one classroom but not in an
other.” . , ’

“Governor
national fane for ‘balancing the 
budget’,” Frofessor Clyde Mil
ler of the Progressive Education 
Association
“He has doįre so at the expense 
of the boys 
state.
fend a man
antagonism 
the schools 
teacher^acqr 
facts aboul
will not find grounds to support 
him”.

Other questions the teachers 
would like 
are:

Why are thousands of Kansas 
teachers receiving an average of 
$38 a month

Nashville, Tenn
tions 
school were so bad that young 
inmates “prayed to die”.

i at was the keynote of sen- 
i ral charges laid before a 
isssee investigating commit- 
as it probed charges of 
s whippings and virtual pe

in the institution suppo-

Inlictments have been return
ed charging five guards with as
sault and battery as the result 
of the beatings.

Mrs. Mollie D. Stone, an em- 
loyee at the institution, told that 
thou gh she had not been permit
ted ;o witness any of the lash
ings, 
storeroom 
heard 95 lashes applied to one

nds for education?
Governor proud to be 

sponsored bly William Randolph 
Hearst? Many citizens would 
like to know Landon’s reply to 
the second 
have a sf 
since Hearst has often attack 
ed liberal and pacifist profes 
sors.

REIGN OF TERROR IN Red Baiter Spanked 
REFORM’ SCHOOL - - - - - ‘

This 
question 
want presid 
Landon to answer.

One ’ thou sand 
want a lol of questions 
wered. The 
ing every 
States, met 
sion conclar 
lumbia Gthahter of the American 
Federation i>f Teachers, (A.F. of 
L.). , On thje answers, they say, 

votes of 1,000,000 
the coun-

WASHINGTON.—News 
Rep. Tom Blanton of Texas 
running second in Texas’s 
mocratic primaries brought 
to the hearts of liberal^ in 
nation’s capitals.

Blanton was considered chief 
stooge for William Randolph 
Hearst in the House 
been the sponsor of th 
ous “red rider” whic 
teachers in the District 
lumbia. Under the tern{ 
law drafted by Blanton ; 
ped through Congress, < 
cher must sign an oath 
month that he has 
taught nor advocated 
nism nor made any mention of 
the Soviet Union. Failure to 
sign the oath means forfeiture 
of salary.

Convention.
Afternoon:—Second Session of LDS Nation- 
onvention.
Evening:—-Short speeches by leading Lith- 
ians attending Convention?

TUESDAY, AUGUST 18
Morning:—LDS National ^Convention, Third

Sess ion. 1
Afternoon:—LDS National Convention, 4th 

Sess on.
Evening:—LDS Convention Ball (for which 

all tranches arė selling tickets).
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THE BUTLERNKER ANDBA BY REDFIELD

Par* Two

Special For LoDeStars You Should Know..
same old-time vigor

Friday,Lyros Chorus has

With the arising

met in

over.

e wi s e

club rooms, 29 Endicott St.

it to the

fail me, I believe we sing

success.

a

wro 
for

pretty 
parlor.

to 
iad

JDS con- 
will par-.

as mo- 
ized.
commit-

the most important 
the year this com- 
Aug. 7th at 180 

Ave. '(Newark, of

nbers at rehearsals is two. 
y don’t we see more? What’s 
ng? They’re not too good 
us, I hope?

Well, the Aido Chorus sure 
had a swell picnic July 26. But 
where were all of the members 
who were supposed to work ?

par-
are

to 
Rochester 
rds this

since we have

Those two tenors sure came 
on time—just after we were 
finished singing. I mean at the 
SAC Park Aug. 2.

would like your attention 
a few moments. Perhaps 
is something that will in

rehearsals are all

Told Too Much
The vicar had rece 

couple of tickets for th 
from one of his paris

ict on
i LDS:

united
chorus (or have we?) the

From all indications, John G. 
isn’t 
“ma

the
Whet’s wrong, Johnny?

someway, satisfied with our 
astro”, as he always comes! 

in ,ust a few minutes before

down, as delegates to the 
•S convention will be elected. 

The meeting starts at 7:30 p. 
in., so please try to be punctual.

M—d.

Ever 
the 
mo0 one can see of the unity

sure was swell of our form
er member A. K. who is in the 
navy and at present in Hawaii, 
to ’end us greetings, it shows 
us that he still remembers us.

Those two Joe’s were 
good waiters in the beer 
Boy, what service.

Why does Nellie B. prefer 
to walk the street instead of 
coming in to sing during re-, 
heapsals ?

Shenandoah žiežirbos

(Sat.)—Excursion 
Pk. (Leave from 
P. M.).
(Wed.)—Party at

What say, let’s get started 
on the news of the week. There 
is pently to do afterward. Gosh,* 
better get started before I... ?'

Stars Support World Labor Olympiad

games.

fromBEES BUZZ.
“Say, Bill, if you had $100 in 

'jour pants, what would you 
think”.

“I’d think I had someone 
(rise’s pants on”.

.Father: (spanking son) “Sol 
this-hurts me more than .you' 

Son: “It ought to. I have 
board in my pants”.

I think that we should have 
taken the prize, as our chorus 
was the only chorus of young 
folks. 0h well, better luck the 
next time.

so?’
are

ved 
i» opera 
hioners.

Finding that he was urable to 
go, he rang up some friends and 
said: “An unfortunate 
-engagement keeps me 
attending, the opera t. — 
could you use the ticket^?” 

“We should be glad to 
was the reply, *but we 
your unfortunate., hosts.”

He has defeated Owens three 
times and lost to him three

PHILA. LYROS CHORUS 
TO GIVE OPERETTA

♦.With the same old-time vigor 
that marked their bigger suc
cess, Phila Lyros Chorus has 
plunged into what will be hail
ed by all ! critics as the best 
operetta j eyer to be pushed 
across the boards of a stage.

With the able guidance of 
John Bulack as director, the 
artistic and technical points of 
the operetta will be handled in 
no uncertain terms. Alice Ole- 
kis, our oldi and‘steadfast guid
ing hanc^ has tne difficult job 
of being business manager. The 
other members of this capable 
committee are also of the type 
that can be depended upon to 
give their all.

The roles for the operetta 
have as yet not been all given 
out, but as soon as the vaca
tioners come back to the grind 
the operetta will be at the stage 
that is generally known as the 
“home-stretch”. Subscribe to the 
’^Laisve” and follow it for fur
ther developments,

Al. Sugint.

Efc. Vanguards Enjoy 
Fine Party

>As a first step towards re-' 
organization of their branch, 
the. Elizabeth Vanguards held a 
social and dance last Tuesday, 
July 21st, which was attended 
by a large number of youth.

Those who came down got 
inore than ten times as much ini 
return for the 5 cent donation 

- at the door. Very good music 
•was furnished by Pociūnas Jr., 
and his five piece band. The 
•brandi is grateful to them. Yon 
boys certainly put the “IT” in 
music.

Sketches from “Bury the! 
Dead” were given by a group 
of youth and were highly en
joyed by those present.

During intermissions between 
dancing, refreshments were serv
ed. Were they good? You bet 
they were!

And now aren’t you sorry you 
didin’t come? But cheer up. 
The Vanguards have many other 
such events up their sleeves. 

.Keep up with them.
Stella Pociūnas informed this 

snoop that some of the mem- 
•bers were not present to par
take ol some of the enjoyment 
that permeated the LDP club at 
•408 Court Street. If those that 
were jiot there will send us 
.their name and address, we wilf 
send them our mechanical boot 
so they can take it out on them- 
■rives for not coming.

• Kay Augulis says he will do 
-everything to get the delinquent 

to participate in the 
that the Vanguards 
for the next few 

Pepper Krūtis has also 
to help in the reor-

■members
-activity
fanned
.months.
resolved
ganization of the branch.

The X.

The Newark LoDeStars will 
hold one of 
meetings of 
ing 
New . York 
course).

All members must not fail to 
be 
LD

WORCESTER AIDO
CHORUS NEWS

All of you members don’t 
forget to come early Sunday, 
August 9th, so we can start 
early for the beach. In case you 
forget easily, we all meet in 
our club rooms, 29 Endicott St.

I 
for 
this 
terest you. If my memory does 
not .
at (flympia Park Sept. 7th.

Those two torch swingers 
(not! singers) D. V. and P. M. 
better watch their step ’cause 
the torches are burning at both 
ends now. Look out, boys, don’t 
get burned.

By BEN MEDLEY

NEW HAVEN, Aug.; 3.—Conn, 
youth pause in their jplans 
send a delegation to ; 
so that progress toWi 
end can be realized.

The delegation will pot be a 
mighty one in number. Many 
peculiar circumstances 
over the long period 6f inacti-. 
vity has limited the field tovity has limited the 
draw from.

Seven youth delegates will
find, their way to the 
vention however. Some 
ticipate in the Olympiad.

Bridgeport will most 
be unrepresented. No o 
to ‘be able to get the 
to participate as delega 
^The LDS Conventior , in Ro
chester marks the begii 
the Connecticut district’s 
tempt to re-establish the 
terest of Connecticut’s 
nian youth in affairs of 
S movement.

The district committee 
Waterbury Aug. 2 specifically 
to take up the question of the 
convention and reorganization.

The bulk of the delegation 
will be made up of youth from 
Waterbury. Hartford and New 
Haven are sending one or two.

There will possibly be a send 
off party in Waterbury prior to

Friday 
ill have

; unlikely 
me seems 
time off 
tes.

lining of 
at-' 

lost in- 
Lithua- 
the LD

tile delegation’s leaving 
night. Clem Strauss w 
full charge of jilans to this end.

The adults are lending their 
assistance one hundred per cent. 
Their financial as well 
rale support is well rea

The ALDLD district 
tee has generously given five; 
dollars toward the cause. Other; 
organizations have 1 i k 
pledged to help.

The delegates are preparing 
to present the problemsto present the problems .of the 
Connecticut district so ;hat the 
convention may act on them.

One of the demands to be 
made will be the representation 
of the Connecticut distr: 
the National Lithuanian 
Youth Committee.

The delegates who are 
ticipate in the Olympi 
urged to send in the entry 
blanks properly filled op 
National Sports Committee. The 
final date is Aug. 10th.

For the sake of better sports
manship, it is advised that all 
delegates participatę in one or 
more of the many events.

Final plans and preparations 
are being finished up and it can 
be expected of Connecticut to 
send ah enthusiastic delegation 
of youth to help make tne third 
LDS youth convention a

Well there isn’t much to sayi 
in the hot weather. Goshes, the 
time certainly is drawing near 
for the huge “Laisve” picnic. 
Our bunch are certainly pre
paring for the big events.

Our old gang is back againi 
and it seems as though we’re 
going to be in for another big 
time just • as soon as the whole 
group is organized. What say, 
Professor? Aren’t we just one 
happy family ?

Blanche, when are you com
ing up to visit us again? Hope 
it will be soon, as you know 
we certainly do miss you. So, 
won’t you please come up and 
see us sometime soon, huh?

Well, looks like our pals didn't 
show up at last rehearsal, but 
we are still looking forward to 
their coming back. Here’s hop
ing they soon will. What say?

“TOOTS”.

NEW YORK.—With world re-; 
cord holders, national and sec
tional champions entering from; 
all parts of the country the 
first Annual World Labor Ath
letic Meet, scheduled for August' 
15 and 16 at Randall’s Island,; 
promises to be one of the ma-' 
jor sports events of the year: 
with international standards je
opardized in a number ,of events.

Eulace Peacock, the great 
Temple University sprinter who 
defeated Jesse Owens to win 
both the National A.A.U. and 
running broad jump champion
ships in 1935, has entered.

Peacock, lost I to the 1936 
Olympic Team because of in
juries sustained early in the 
year, has been advised by his 
physician that he will be in 
perfect shape for the World 
Labor meet which will find him 
competing in the 100-yard dash, 
the running broad jump and the 
javelin throw. His 100-yard race 
against Ben Johnson, former 
national indoor sprint king, and 
Robert Bodenkirchen, Jersey 
City schoolboy who recently 
shattered the world marie for 
200-meters around a turn, will 
be one of the features of the

Twenty-one years of age, six 
feet tall and weighing 175 lbs., 
the 'colored boy has been out
standing ever since® his high 
school days in Union, New Jer
sey, where he was an All-State 
halfback, basketball player, a 
triple winner in the state track 
and field championships and 
holder of the world’s inter-schol
astic broad jump record.

B’KLYN BUILDERS’ PLAN 
OF ACTIVITY

The following is the Brooklyn 
BuiLDerS plan of activity for 
the month of August:

August 8, (Saturday)—Beach 
Party to Jones Beach. (3 P. M., 
—from Laisve).

August 10, Monday)—Forest 
Park Band Concert (Leave “L.” 
6 P. M.).

August 12, (Wed.)—Branch 
meeting, with a social following 
the meeting. Laisve Hall.

August 16, (Sun.)—Going to 
picnic in Union, N. J.

August 18, (Tues.)—Trip to 
Coney Island. (Leave from “L.” 
Hall—7:00 P. M.).

August 19, '(Wed.)—Central 
Pk. Band Concert, leave “L.” at 
7:00 P. M.).

August 22,
to Palisades
“Laisve” 5:00

August 26, 
Trommers Gardens. (Leave 8 P. 
M., from “Laisve”).

August 30, (Sun.)—Beach Par
ty at Rockaway Beach. (Leave 
9 A. M., from “Laisve”).

times in the sprints. In 1935 
Peacock won 34 of 35 tests in 
the dashes and broad jump, 
coming his only cropper at Mi
lan, Italy, when he originally 
hurt his leg. A recurrence of 
this injury took place at the 
Penn relays this Spring.

Peacock has raced 100 yards 
in 9.5 seconds, 100 meters in 
10.2 seconds, has been close to 
21 seconds for 200 meters and 
220 yards, has been near 180 
feet in the javelin throw and 
touched 25 feet, 8 inches in the 
broad jump when he conquer
ed Owens at Lincoln, Nebraska, 
in 1935.

Other top-notchers who will 
compete will be George Varoff 
of the Olympic Club of San 
Francisco, pole vault titlist who 
created a new mark of 14 feet, 
6 J inches in a matchless series 
at Princeton; Robert Rodenkir- 
chen, Jersey City schoolboy in
eligible for the Olympics be
cause his father was not a citi
zen, he is the natiohal junior 
200 meter champion; and Ben 
Johnson, former national indoor 
sprint king, how completely re
covered from injuries Which 
prevented hią participation in 
the 1936 Olympics.

Olympic Club entrants who 
;are expected . to accept invita
tions to the carnival, according 
to Charles L. Omstein, chair
man of the Games Committee, 
are Ben Eastman, holder of the 
world’s half-mile record, Whiter 
Marty, holder of the listed high 
jump record, Norman Bright, 
distance ace, John Mottram, na
tional javelin throw king and 
Elroy Robinson, national 800 
meter leader in 1935, among 
others.
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Questions and Answers
ALL SET FOR ARCTIC HOP TO MOSCOW

Question: Is it possible to balance the bud
get under capitalism? Is it really necessary to 
balance th* budget? Why do political parties 
stress balancing the budget so much ?—M. L.

Answer: Yes, it is possible to balance the 
budget under capitalism.

There really is nothing mysterious‘about a 
budget. It is an estimate of government ex
penses and a plan for meeting these expenses 
and debt payments. When the expenditures are 
greater tfian the regular revenue, we speak of 
the budget as being unbalanced. Under such 
circumstances the additional funds are raised 
through loans, added taxation or inflation.

Prior to the war which marked the beginning 
of the .general crisis of capitalism, the budget 
was balanced in this country for long stretches 
of time. At present, in all capitalist countries, 
the problem is more difficult because of the 
huge debts incurred during the war, the build
ing and maintenance of giant war machines, 
the poverty of the masses, the refusal of the 
bourgeois governments to tax the rich more 
heavily, and the protracted economic crisis.

The Communist Party, in its election plat
form, says: 4

“We demand that social and labor legisla
tion shall be financed and the budget balanced 
by taxation upon the rich”.

We recognize the need of a balanced bud
get. Any prolonged state of unbalance will 
in the end breed a monetary crisis with the 
probable result of inflation.

However,, unlike the bourgeois parties, we de
mand that the budget be balanced through taxa
tion of the rich and reduction in war expendi
tures.

Here, in reality, is the secret of 
fuss about a balanced budget.

The rich howl for economy. They I 
heavier taxation upon the poor, reductioi 
cial and unemployed benefits paid by 
vernment, while the huge war machine 
served and extended. This is their way 
ancing the budget.

Our way has been explained. It 
clash over who shall pay that contains t 
of the balanced budget issue.

4

- Two Worlds

The Camera Eye

Sigismund Levanevsky and Victor Levchen 
testing out this fleet new i 
ration for a flight from California_______
a trip of 15,000 miles.

Victor Levchenko, Soviet aviators, are 
monoplane at Downey, Cal., in prepa- 
ifornia to Moscow across arctic regions,

Nazi (Noose) News
Herr Goebbels, resting his weazened carcass 

on his throne of Nazi propaganda, has issued 
an ultimatum to German film critics which may 
precipitate a revolt in his very domain. For 
the August Herr Director of Nazi Hot Air has 
decreed that there shall be no criticisms of Na
zi films once the censor has passed them. On
ly a short while prior to this, critics were per
secuted with a demand not to write “hasty” 
reviews of films, otherwise they would spend 
enforced vacations in Nazi summer and winter 
resorts, known as concentration camps. Film 
critics are by no means Hitler’s annointed, and 
now that their pride and sensibilities as artists 
have been wounded, they may well brood dire 
deeds. Sharpened pencils and pen points are 
dangerous weapons. Problem: Are Nazi film 
critics men or mice?

American Nut Loose In Lithuania
By GRAF ERNEST
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WHO VOTES?
In the UShJJ.R., in the elections of 1934, 

there were 91-iftillion voters, representing ap
proximately 60 per cent bf the total pop illation.

In the U.S.A, (according to figures compil
ed from official sources under the direc 
the Clerk of the House of Representative 
largest number of ballots in any election were 
cast in 1932, when 39,816,522 or approx mately 
30 per cent of the total population, participated.

I

NUMBER OF BOOK TITLES PUBLISHED
In the U.Š.S.R., the number of di 

titles published (both books and pamphlets) in
creased from 34,212 in 1928 to 43,587 in 
an increase of ^7.4 per cent.

In the U.S.A., (according to data compiled 
by the (Publishers’ Weekly), the number i 
ferent titles( books alone) decreased fro 
187 in 1929 to 8,198 in 1934—a decrease 
per cent. ?

tion of 
š), the

fferent

1933

of dif- 
im 10,- 
of 19.5

Income of agricultural workers
In the U.S.S.R, average annual wages of 

agricultural workers increased from 557 rubles 
in 1930 to 2,215 rubles in 1934—an increase of 
118 per cent.

In the U.S.A., (according to figures of the 
ijverage 
icreas-

( U. S. Department of Agriculture) ,av 
mdnthly wages of agricultural workers df 
ed from $44.59 in 1930 to $24.17 in 1934-Ua de
crease of 45.8 per cent.

(Installment No. 3)
During the wee hours of 

morn, we stopped and had to 
change trains at the city of 
Radviliškis. Here we were dealt 

. our first glimpse of official Li
thuania. When the train stop
ped petty officials began to 
swarm all over us and all we 
could see was a sea of black or 
red hats. The red hatted ones 
seemed to be the so-called “su-. 
periors”, for there was only a 
mere handful to compare up be
side the black hats.

All of these officials were’ 
employees of the Geležinkelių 
Valdyba. Every railroad station 
receives its quota of red hdt-: 
ted and black hatted employees. 
Many stations are to be found 
where a staff df these railroad
ers are kept in order to welcome' 
in the only train of the day !

When the train arrives, then 
it almost becomes ceremonious 
as they blow whistles and wave 
colored flags.

About eight o’clock in the 
morning we hit the city of Pa
nevėžys. Just before we enter
ed the city we saw a woman 
milking a cow. All the" Ame
rican occupants began to crowd 
around the windows of the 
train and all of them voiced 
that there were many years 
gone by in which they had not 
seen a real live cow!

After stopping at the station 
we learned that our train had 
left an hour prior our arrival 
and that we had to await the 
third hour of noon to catch it. 
Consultation of .time tables 
brought to light, that thus was 
the arrangement of; the Valdyba 
and that thus we vtould have to 
wait seven hours.

As the alcoholic stupor began 
to wear away we felt the first 
pangs of what threatened to be 
hunger. A vote was taken and 
we elected to repair to the vil
lage for a bite or two.

Immediately outside the sta
tion .doors we found a convoy 
of horses and buggys and the 
drivers ascurrying toward us. 
This was the taxi-system of the 
city. Nevertheless we thought 
it best to walk instead of en
trusting our bodies in the safe-

the

ty of such a frail wagon and 
somewhat

Even n< 
and see just what sort of pro
cession we must have formed 
that morn. Picture a group of 
several bay-windowed bachelors, 
a handful, of middle-aged women 
and yours truly boldly stepping 
out in frbnt as advance guard. 
On our left we had the wooden 
fences which encircled the hous
es, towards the right the cobble- 
stoned gutter. From gutter to 
fence we had about three yards. 
Running down the center of this 
three yard strip we had a belt 
of concrete measuring one yard. 
The other) two yards were vir
gin soil with an occasional pud
dle or two dotting the expanse. 
Down thig trip of concrete we 
walked with the ladies vainly 
attempting to keep their heels 
from being enwedged in one of 
the numerous cracks in the con
crete. Į

As the morning mists began to
> see the ho- 

e poorer class. Most-

frailer’ horse.
w I can close my eyes

As the morning mi 
recede, we began to 
vels of th 
ly all were tradesmen of some 
sort for 
spelling “Batsiuvis”, 
kas”, “Pref 
ings were 
were built 
we could see a (building built of 
crumbling 
around th, 
cows tied 
switched t 
flies. On 
across children squatting be
sides theiij mothers as the cows 
were beinį milked.

The pasSersbys were not nu
merous, but each, one of them 
eyed us as if we had just left 
some other planet. In fact some 
actually skrank past. Every
where they seemed to wear co
lorless clothing without any do
minating 
dictation.

The mer 
their disapproval of the build
ings and 
verty whibh manifested them
selves whf i 
the dwellii:

As the c 
being app 
see buildings of another sort. 
They were 
ries and b

(Continued on Page 4)

we could see signs 
“Mėsinin- 

skyba”, etc. The build- 
all one storied and 

of logs. Occasionally

bricks. Chickens ran 
e front yards whilst 

to the gate posts 
heir tails achasing the 
a few streets we came

ine of fashion-plate

in our party voiced

of the signs of po-

never we approached 
g of a worker.

■enter of the town was 
coached we began to

) mostly of a few sto- 
*ick with an occasion

Communist Party Election Platf orm
ND DEMOCRATIC RIGHTS AND CDEFEND AND EXT

“We support a constitutional amendment to put an 
mand f urther that Congress i 
the Supreme Court usurpation

—

mediately reassert its

WPA and Film Projects
There seems to be something decidedly un

derhand and inexplicable about the manner in 
which the W.P.A. is carrying out scheduled film 
projects. Funds have been allotted to make W. 
P.A. films, and film technicians on relief rolls 
were to have ’been placed on projects making 
films. But petty politics seems to have seeped 
in. For now the W.P.A. is accepting bids from 
commercial film companies for the production 
of films. Pathe News is favored to release 
items dealing with W.P.A. work. Prices quoted 
by commercial concerns for the production of 
one-reelers is about $4,000 per. Were the film 
projects instituted on the W.P.A., units could 
produce those same reels for half the price, and 
in all probability, with more skill and creative 
ability. Witness the Resettlement Administra
tion’s “Plough That Broke the Plains”.

Nosing Around Behind the Scenes
Green Pastures, • which met with some 

trouble from censors in Canada, will finally be 
shown in that country. The worthy gentlemen 
of the scissors have suffered a severe fit of 
religious remorse and have given their official 
endorsement to the film.

Rumors have it that Warner Brothers, Jim
my Cagney’s former employers, are backing the 
new company Jimmy has signed up with Jimmy 
walked onr the Brothers after a legal battle 
with them.

Leon Feuchtwanger, famous German exiled 
author, is going to Moscow to adapt his book 
“The Ugly Duchess” for a Soviet studio.

Chit-Chat
Charlie Chase, toothbrushed comedian, and 

lanky too, has left the Hal Roach studios, af
ter 17 years as a director,, author and actor 
there.

Ricardo Cortez’s brother, Stanley, is a ca
meraman at Universal. Now don’t get ideas, 
he may have the job on his own merit—while 
Ricardo, having scabbed on the Screen Actors’ 
Guild, is coming up in the worid . He is going 
into the production end of films.

Ramon Novarro was a busboy in an Automat.
Jimmy Cagney used 

Wanamakers/ Department 
City.

Boris Karloff drove a
Auto trailers are having a film 

them—Paramount has been inspired to buy a 
story dealing with life in an auto trailer.

Donald Woods is another boy who worked 
his way through college. .

Ruth Chatterton is a licensed airplane 
pilot.

Myrna Loy was aiy aspiring dancing teacher 
before film bug bit her.

Jean Hersholt will shortly re-enact ’the role 
of the Country Doctor in another picture about 
the Dionne Quints.

to wrap
Store in

taxicab.

bundles at 
New York

made about

on Democratic Rights
—____ UVIL LIBERTIES! CURB THE SUPREME COURT!

end to the dictatorial and usurped powers of the Supreme Court.. We de- 
its constitutional pc wers to enact social and labor legislation and to curb

“We champion the unrestricted freedom of speech, ra dio and assembly and the right to organize and strike.
“We stand for Federal legislation which will establish labor’s full, right to collective .bargainings which will outlaw 

id stoolpigeon systems, and affil other, coercion by employers.^—SECTION VI, 1936, COM- 
PLATFORM.

the company, unions, the spy i 
MtNIST PARTY ELECTION

r
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'Jail Gals’ BEATRICE MARCH

end of the hall.
It was terrible

Minnie left. She 
picking her nose 
chuckled softly. She looked very 
sick and it wasn’t fair to harm 
her.

Auntwhen 
walked out 

slowly. She THROWING THE
Jail is a dead place any way 

you look at it. 
and rustle up a mountain ox 
conversation, but it still remains 
the damdest desert of a ,place.

We were sitting around in the 
Woman’s Penitentiary, waiting 
for our trial. Just to amuse 
herself, a stringy girl with kin
ky hair stood up and began to 
sing. We all looked up at her 
in great wonder. Only the girl 
on the opposite bench didn’t 
even look up. ■ She sat as 
as one of those Buddahs 
see in tfye moyies.

The singing; petered out.
Suddenly the gold-rush 

1848 invaded our secluded 
nook. The mjastron opened the 
heavy gate and shoved batches 
of Negro and Porto Rican girls 
through the doorway. And that 
mastron knew how to shove! 
Soon the place filled up with 
screetchy oaths, and under-your- 
breath oaths and other kinds of 
happy noises.

The girls looked around for 
somewhere to sit. And then 
they tried sitting on each 
other’s, laps. After a while the 
room looked like a double-layer 
cake. '

The old desert bloosomed with 
life.

“Who got you in here? I bet 
it was Tommy!?

“Yeah, that gezzer used the 
oldest, rustiest trick on me. Five 
years in the business, and I fell 
for it!”

The girl who said if was 
about 16. She had a spiffy face, 
and the tornest shoes. She was 
an awful liar.

Everybody Was telling every
body else how they happened to 
get caught. Most of the stories 
were pretty mean. The coppers 
had raided the streets of Har
lem wit^ gusto.

One middle-aged prostitute 
was laughing lustily. No one 
else thought it so funny.

“As if I didn’t know that he 
was a copper.! So I kept quiet 
just to double-cross him. 
ha, I sure double-crossed 
plenty”.

But he had arrested her 
way-

They were all talking 
loud. The matron came along. 
She rattled on the door and 
tried to get some order. Then

lied out two names. She 
them out like an army-

1 she ca 
You could try ! blared 

command!
Nobody listened much. They 

kept on laughing and talking. 
Two girls stood up they saun
tered out of the door; their hips 
swinging braggingly. The cheap 
fur oa their threadbare coats 
was swinging too—not so brag
gingly,

Only 
appealed down the hall, 
their steps had quite died 
did ths room become very 

Som
were thinking fidgeting in 
seats.
three 
Maybe 
outside of the coop.
coop -was suicide! The soup with 
vomit 
mean 
they scare you!

A jail is the darndest desert 
of a place...

Aunt Minnie broke Hnto the 
gloom, 
low fące.

“Th
was like a telegraph-pole—way 
up in 
‘honey
a Wire to San Francisco. I got a 
friend 
ly, “c 
is mąde of 
done 
my hdsband 
Just 
alone”

“Av 
nuts!” 
girl s 
and fhe looked hungry. She 
would 
Only 
bench 
bench 
dah.
low h 
she d

The 
Anothi

The 
round 
ed co 
They 
time, 
were 
was c 
He ca 
jitters 
It ma 
ax wx s waiting for you at the

One lively girl started 
a Charleston on her thin, 
ed legs. She lifted her 
pretty high. Everybody 
and somebody screamed! 
the pale girl didn’t Ulster a 
sound.

to do 
crook
skirts 

roared
Only

after the girls had

still 
yop

of

Ha, 
him

any-

real

dis
and 
out, 

still, 
ones 
their 

They were thinking— 
months, six months... 
there wasn’t much good 

But the

of the younger

smells! A matron like a 
horse—<the bars so cold

She had a bloated, yel- 
She looked sick.

it husband of mine, he

the air. I says to him,. 
’, says I, ‘won’t you ship

there’, she chuckled soft- 
•nly woo a telegraph-pole 

wood. And wood 
One fine morning 

blazed up and died, 
up and left me

burn.

blazed
, she chuckled some more. 

>, husbands and coppers, 
the 16-year-old Mullatto 

neered. She looked bold,

have sneered at anything, 
the girl on the opposite 
still sat like a sone Bud
still sat like a stone Bud- 
She was pale, with yel- 

. lir.
idn’t even listen.

matron clanked again, 
er girl departed.
room burst into a raucous 
of jokes. They lambast- 

ppers and everybody else, 
were all having one grand 

Only I could tell they 
getting sore. The Judge 
ailing us up one at a time, 
lied you and scared you to 

; and you never came back, 
ide you feel as if a large

She didn’t move, and

Jane, the Mulatto kid, clapped 
her hands real hard.
a bright light in her eye^. Only 
I could tell she was sore.! They 
all were burning up at the way 
everything was happening. And 
after 
bank 
They 
they 
help 
hungry.

Then it happened.
The matron came 

knocked again. She

e had

all they hadn’t rot 
or knifed their m
took to the streets I 
were hungry and couldn’t 
it. And they

:bed a 
others, 
ecause

were still

along and 
cursed us 

for the noise we made, 
cursed back. She called a 1 
Polish name.

Nobody came forward, 
called louder. It sounded 
the neighing of a horsej 
no one responded.

“Wanda doesn’t live here 
more”, someone sang out.

“Now who in the hell is 
Wanda Drganskya?” the matron 
pushed her way into the room. 
She stepped on Jane’s sp 
tent-leather toes.

“Ouch, you damned...”
The matron saw the pale girl 

i you’re 
Why don’t you stand

We 
queer

She 
like 
Still

any-

it pa-

on the bench. “Of course 
the one.
up when you’re called?”

Slowly the girl lifted 
head. She looked like the I 
dest, white mouse. Her 
was wide open.

“Are you deaf? your ijusband 
is out there with the 
Now get a move on you

“My husband?” we

her 
scare
mouth

Judge.
99

could 
hardly hear her. “No, no!” she 
kept shaking her head. I

“Why did they tell him? He’ll 
beat me, he’ll kill me, he’ll leave 
me. And everybody in the house
will know. I told you 
tell him. You promised! 
I didn’t even do it. I 
mean’t to put it back”.

“It looked so pretty, 
pink, and it had white 
It was for the baby, 
picked it up because it 
so pretty. I took it over 
other side 
there was 
wanted to

not to
! And

swear I

”t was 
^callop.
I just 
looked 
to the

of the store because 
a window thęre. I 
see it in t'he light.

Even Up
“Yes, I had a beard like yours 

once, and when I realized how 
it made me look I cut it off, 
b’gosh.”

“Well—I had a face like yours 
once, and when I realized, that 
I couldn’t cut it of I grew this 
beard, by heck.”

The Law of Averages

“What are the chances of my 
recovering, doctor?”'

“One hundred per cent. Medi
cal records show that nine out of 
ten die of the disease you have. 
Yours is the tenth case I’ve 
treated. Others all died. You’re 
bound to get well. Statistics 
statistics.”

“Papa, is it true that big 
eat little sardines?”

“Yes, my son”.
“Then how do they open 

cans ?”

are

fish

the

She

It was the baby’s birthday.
“Oh, why did you tell him? 

He’ll beat me on the head’. I 
was gonna put it • back. I was 
just gonno do it...”.

“Aw, tell it to the judge. 
C’mon, get a move on you!”

“I won’t go, I won’t”, the pale 
girl gripped the bench hard. The 
matron tried to tug at her, but 
she ’held tight.

“You can’t make, you can’t! 
I won’t go out to him!”

The matron bent low.
swung and slapped her with all 
her might. It knocked the girl 
clean off the bench .

Jane couldn’t stand it. Neither 
could some of the others.

“Them stinking... - Hey, lets 
get even”, Jane fell on the horse 
of a matron like a fury. The 
dark girl was right behind her. 
So were four others in a circle. 
We were sore but we were scar
ed. We hit the matron gingerly.

In a jiffy the matron called 
for the cops. They dragged out 
Wanda. They swung Jane along. 
She was still kicking and spit
ting.

It was all over in a minute. 
They got wanda. But it was all 
right. Some other time we’ll do 
it better. They won’t be able to 
bring us up to the judge. They 
won’t be able to put us in jail 
like that!

fJIIQIMIN SMITHS

Mother: I left two pieces of 
cake in the cupboard this morn
ing, Johnny, and now there is 
only one piece left. Can you 
explain it?

Johnny: Well, I suppose it 
was so dark that I didn’t see 
the other.

Dan: What do they mean by 
“beastly” weather?

Don: When it’s raining cats 
and dogs.

An American Nut Loose 
In Lithuania

(Continued from page 3) 
stucco surfacing. Instead ofal 

having stables and cows out
side their windows they had 
flower beds and awning shaded 
nooks for tables and chairs. 
Maids scurried around lugging 
water from the wells. One of 
these white buildings had a sign 
attached to the gate post. Then 
as we glanced up this street it 
seemed that at least a third of 
these nice houses bore a sign 
of some sort. We began to de
cipher the signs:- Teisėjas, Paš- 
to-viršininkas, 'Policijos Nuova
das, Advokatas, etc.- Thus we 
were on the street where lived 
the so-called ruling class. We 
had not seen much to enlighten 
our eyes in the quarter at the 
edge of the town. The workers 
had gray walls and windows 
with panes tacked up with card
board in place of glass. One 
could rarely find a window 
which did not bear a hole or 
crack of some sort, or a wad 
of rags thrust in a hole to keep 
the wind out. Whilst in the sec
tion of the “intelligentsia” we 
had white walls and red roofs, 
gayly painted window shutters 
and maids dashing hither and 
yon—preparing to awaken the 
masters and mistresses.

Our crowd voiced their disap
proval with such a state of af
fairs. One old inhabitant ven
tured to say that the only new 
buildings in the town were these 
of the government henchmen. 
Sighting the first restaurant 
(just another building but with 
a sign “Restaurantas”) we hik
ed into it.

BY HAROLD MAGIN L

UPSTART 
SAYS X SHOULD V7IN OVER. 
TWEET SMITH AN' BETTY, 
JONES....... GUESS HE
figures with 'em 

► WORKIN’ AT UN\ON
HEADQUARTERS THEY'RE 
GOOD ONES TO HAYE ON 

OUR 
SIDE!

HAIN'T GOT NOTHIN'NOT BAD!! ON Mt,
BOY !».
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PASAULINES ŽINIOS
Protestuoja prieš Radio 
Nedavimą Drg. Fordui

INDIANAPOLIS, Ind.— 
Čia turėjo per radio kalbėti 
komunistų kandidatas į vi- 
ce-prezidentus negras drg. 
James W. Ford rugpjūčio 
22 d. WFBM radio kompa
nija pareikalavo už tai už
mokėt tris savaites išanks- 
to. Bet paskui visiškai at
sisakė leisti drg. Fordui kal
bėti.

Indiana Komunistų Parti
ja užprotestavo valdiškai 
radio komisijai ir nuro
dė, jog minima radio kom
panija aiškiai ir sužiniai 
laužo federalį radio įstaty
mą ir Jungtinių Valstijų 
konstituciją, kuomet ne
duoda iš, savo stoties kalbė
ti legaliai, pripažintai ma
žumos part ij a i -komunis
tam.

DIDŽIAI PAKILO VAR
TOJIMO DAIKTŲ GAMY

BA SOVIETUOSE

MASKVA. — Per šešis pir
mus šių metų mėnesius Sovie
tų Sąjungoj tapo pagaminta 
kasdienio naudojimo reikme
nų nuo 15 iki 267 nuošimčių 
daugiau, negu pernai per

Binghamton, N. Y
Komunistų Partijos Piknikas

Sekmadienį, 9 d. rugpjūčio, 
Kompartijos vietinis skyrius 
rengia pikniką, kuris atsibus 
V. Kaminskienės farmoje.

Komunistų Partija 
visą plačią visuomenę 
vauti šiame piknike ir 
ti ją finansiniai. Mat, 

f kuomet eina Komunistų Parti
jos rinkimų kampanija, parti
ja rengs visą eilę masinių su
sirinkimų kaip atvirame ore, 
taip ir svetainėse. Tam tikslui 
partijai reikalinga daugiau 
finansinės paramos.

. ' Apart geros muzikos 
kiams, rengiamam piknike bus 
įvairių gėrimų, užkandžių ir 
žaislų. Bus duodama ir pietūs 
už 25 centus.

Piknikas prasidės 12 vai. 
dieną. Visi ir visos nepamirš
kite dienos ir dalyvaukite pik
nike. širdingiausiai kviečia vi
sus

kviečia 
daly- 

parem- 
dabar,

SO-

Komunistų Partijos masinis
* mitingas bus laikomas rugpjū

čio 7 d. visiems žinomoj vietoj

tuos pačius mėnesius.
Tiesioginio vartojimo daik

tų gamyba šiemet padidėjo 
sekančiais nuošimčiais:

Bovelnos audiniai 31 nuoš.; 
vilnonai 44; šilkas 75; linų 
audimai 267; cukrus 67; au
galinis aliejus 53; sviestas 23; 
kiaušiniai 223; į dėžes sude
dami (sukenuojamiL valgiai 
46; mėsos produktai 15 nuo
šimčių.

neatsisako 
ne tik darb 
ninkai, bet ' 
kieji biznierihi. Aukotojų var
dai tilps “Laisvėje” vėliau.

oaremti. Aukoja 
minkai ir amati- 
taip pat ir smul-

Liepos 30 
draugė Rose 
gas Guss. Pr 
tuvių svetair 
lankė ne per 
surinkta apie $6.

Komunistų Pari

d. čionai kalbėjo

Haverhill, Mass
Visi, 

tikietų 
Maple

kas turite pardavinėti 
pikniko, kuris

Parke 9 d. rugpjūčio, 
nepamirškite nusivesti į pikni-

bus

Puslapis Penktas

s-

Ė

<

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

■ ~ * ■ —— —   .......

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Atskiri asmenys ir grupės fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO

kitus atsilankyti ir išgirsti drg. J.' 
W. Fordą.

Kviečia Kom. Partija.
MONTEI.LO MASS.

Rugpj. (Aug.) 8 ir 9 dd. bus pui
kus piknikas, Lietuvių Parke. Rengia 
Bendro Fronto Komit. šauni orkestrą 
g'rieš šokiams. Subatoje pradžia 7-tą 
vai. vakare, nedėlioję—-12 vai. die
ną. Visus užkviečia skaitlingai da
lyvauti.

Komitetas, j
(183-185)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

: Wortis ir drau- kąf arba atneškite P. Yačiįms- 
(akalbos įvyko lie- ko valgyklon, 215 Washington 
ėję. žmonių atsi- St., ne vėliau kaip sekmadic- 
daugiausia, Aukų nb H vak ryto. Manoma; kad 

bus vienas iš didžiausių pikni
kų šią vasarą Maple Parke, 
kur bus daug įvairių pamar- 
ginimų. Visi važiuokite ir bū
site pilnai užganėdinti.

daugiausia, Aukų

ALDLD 20 kuopos moterų 
skyriaus susirinkimas 
ketvirtadienį, 
pas drg. U.
Clinton St. Pradžia 7:30 va-j 
karo.

Į šį susiri 
visas skyriais 
moterų veikimui pritarėjas.

Apsvarsčiu 
simus, kurie 
prieš darbininkes, bus skaito
ma paskaita

nių” Unijų Organizavimo Ko- kontrolę, šiurf klausimu turėtų 
i kiekviena mpteris i__ IhL__

suoti, nes jis
Moterų veikimui dirva gana 

plati, tad vi 
moterys turime būti moterų 
skyriaus narėmis ir savo su
pratimu ir 
prie veikimo.

Nepamirški 
ir dalyvaukime visos.

Moterų Skyriaus 
Komitetas.

LEWIS NESTOJA Į DAR
BO FEDERACIJOS AT
ŽAGAREIVIŲ TEISMĄ

WASHINGTON, rugp’. 4.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green su visa de
šiniąja valdyba daro savo 
“teismą” prieš dvyliką didžių 
unijų, kurios remia Industri-

mitetą. Į tą “teismą” atsisako 
stot John L. Lewis, Jungtinės 
Mainierių Unijos prezidentas; 
Sid. Hillman, Amžtlgameitų 
Siuvėjų Unijos prezidentas, ir 
vadai dešimties kitų teisiamų 
unijų. Jos yra “tardomos” 
ypač už tai, kad dabar orga
nizuoja plieno darbininkus į 
uniją.

Federacijos valdyba svars
to sumanymą suspenduot mi
nimas unijas, nors ir pačioj 
valdyboj randasi priešingų 
tam balsų.

ko

įvyks
6 d. rugpjūčio, 

šimoliunienę, 546

tikimą kviečiame
nares, visas

s svarbius klau- 
šiandieną stovi

apie gimdymo

susiintere- 
visas paliečia.

sos darbininkės

darbu prisidėti

me dienos ir lai-

ant Yankovich loto. Prašome 
visus “Laisvės” skaitytojus 
dalyvauti.

Pereitą penktadienį prakal
bos neįvyko, nes nepribuvo 
kalbėtojas. Buvo pasižadėjęs 
kalbėti drg. Halsted. Labai 
negerai, nes publika ir rengė
jai tapo suvilti. O šį sykį ma
tėsi gana daug ir lietuvių su
sirinkime.

Visiems Lietuviams Ko
munistams Massachu-

setts Valstijoj

prezi- 
komitetas 

ir

Rugpjūčio 4 d. P. Rutkaus
kas, gyvenantis Crown Place, 
buvo pastatytas prieš teisėją 
Danield J. Caven Central 
District teisme už neužlaįky- 
mą savo trijų vaikų. Teisįnap 
atidėtas ant rugsėjo 26 d.

Bedarbė atneša visokių [ne
smagumų, o kaip nėra pin gų, 
tai tuomet atsiranda daugiau 
įvairių bėdų. Darbinink; 
reikalinga daugiau apšvie

HARRISON-KEARNY, N. J. 1
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks 7 d. rugpjūčio (August), 7:30 
v. v. Malonėkite visi atsilankyti, at
siveskite ir pašalinių, nes bus iš
duotas svarbus raportas iš lietuvių 
atsibuvusio kongreso Clevelande. 
Taip pat bus ir daugiau svarbių da
lykų,

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbinio ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

kurie reikės apsvarstyti.
W. Zclin.

(189-190)

ims 
tos.

Skaitykite darbininkišką skau
dą.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa nutarė surengti 

2 busu važiuoti į “Laisvės” pikniką, 
įvykstantį 6 d. rugsėjo, Alcyon Par
ite, Pitman, N. J. Visi, kurie važiuo
site į pikniką prašome įsigyti tikie- 
tus iš kalno pas draugus V. Gižauską 
ir A. Lipčių. Nepraleiskite šios pro
gos, nes kurie nevažiuos vėliaus gai
lėsis.

P. š.
(189-190)

Darbininkė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

TDA kuopos susirinkimas įvyks 11 
d. rugpj. (August), Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Visi nariai pribūki! laiku, nes turi
me daug svarbių dalykų apsvarstyti. 
Reikės prisirengti prie pikniko, ku
rį bendrai rengsime su bostoniečiais 
rugpj. 22 ir 23 dd. Tad dalyvaukime 
skaitlingai ir paskirtu laiku.

K. Ustupas.
(184,-186)

DETROIT, MICH, j

Detroito Lietuvių 
rengia dideli naktinį

Petras Prasauskas
Budavoniy 

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

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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.

Radio Kliubas 
pikniką. Įvyks

L

draugės! Mūsų 8 d. rugpj. (August), Simon Urbon- 
Middle Beit 

v. Bus skanių 
Puiki orkestrą 

lietuviškus

Komunistų Partijos 
dentinių rinkimų 
labai atsiprašo draugių 
draugų, kurie buvo atėję 
mitingą, bet tapo suvilti.

Šį sykį, tai yra, rugpjūčio 
d., kalbės drg. Otis, Komunis
tų Partijos organizatorius iš 
Rochesterio.

Ateityje partija žada duoti 
mums labai gerų kalbėtojų, 
kaip tai: Robert Minor, Briel, 
Johnson, Grace Hutchins ir ki
tus.

Draugė Hutchins 'yra rašy
toja, puiki kalbėtoja ir iždi
ninkė mūsų partijos rinkimų 
kampanijos, kuriai norima su
kelti $250,000.

Pas mus 
tam tikslui 
gai renka, 
mes. Sako,

irgi yra renkamos 
aukos. Kurie drau- 
turi geras pasek- 
žmones pritaria ir

JERSEY CITY, N. J

LINKSMAS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia L. D. S. 133 kuopa, Laisvės Draugija 

ir šv. Jurgio Draugystė.

Nedėlioj, 9 d. Rugpjūčio (August)
SYLVAN REST SODE 

ALPINE, N. J.
re

Bušai išeis nuo Ukrainų Svetaines, 158-60 Mercer 
Street, 10:30 vai. ryto. Kaina $1.00, vaikams—50c.

Gerbiamieji! šis išvažiavimas veikiausia bus pir
mutinis ir paskutinis šią vasarą, tad visi turėtumėte 
skaitlingai dalyvaut. Vieta labai graži, yra daug stalų 
del valgio, gražus miškas, ir žalia žolė visur. Tad 
kviečiam visus apielinkės lietuvius važiuot su organi
zacijos nariais. Kviečiam Brooklyną, Bayonnę, New- 
arką ir kitus miestus.

Jeigu tą dieną lytų, tai piknikas atsibus kitą 
•nedėldienj, rugpjūčio (August) 16.. /

KELRODIS: Važiuojant iš Jersey City, N. J. imkite 9 W ke
lią tiesiai į Sylvan Rest Sodą. Iš New Yorko važiuokite įjct 
George Washington tiltą ir imkite 9 W kelią; privažiavę Yon
kers Ferry dar dvi mylias toliaus pavažiuokit ir tėmykit iškabas 
rašant Sylvan Rest. KVIEČIA KOMITETAS,

j < ... 

Draugai ir 
metinis piknikas 
9 d. rugpjūčio, Maple Parke,1 
Methuen, Ma.ss. (Lawrence), 
jau visai čia i 
kim visi pasirengę darbui, nes 
vyrų chorų kontestas, 
bus piknike, taip visas koloni- kite visi ir

I p votį trn a M o 
jas išjudino-isuinteresavo. Ir - •
ateina žinios net iš 19 miestų ir jums geresnius ir įdomesnius pro- 
miestelių, kad rengiasi skait- gramus. J 

. v.i . . ima nraihngai suvaziuot į sj pikniką, j 
Todėl skaitlipgos publikos ap- tas.
tarnavimui reikia daug darbi
ninkų. Ypatingai šios koloni
jos turit duotįi po keletą dar-į 
bininkų: 
Worcester, 
ton, N o r w 
Bridgewater, 
rence. Pirmuti
darbininkai turi būti parke 10 šokių žaislų. Prašbme narius ALDLD 

■ir LDS kuopų, ALS 50-tos kuopos

, kuris atsibus ^ce^nu.E Grove, 
t Road. Pradžia 8 v.

»valgių ir gėrimų.
(Lawrence), grieš amerikoniškus ir

pat. Todėl bū-.šokius-_ . .
( šis Radio Kliubas, oro bangomis, 
palinksmina kiekvieną mūsų kląusy- 

kuris toją šeštadieniais 8 v. v. Todėl atei- 
' ■ kartu atsiveskite ^avo 

draugus. Paremsite L. R. Kliubą 
finansiškai, kad jis galėtų duoti

. Įžanga 15c. Į pikniką gali- 
.. . v.j . . -i •! Ima pradėt važiuot ii’ nuo 5-tos valingai suvazipot j sj pikniką. ]an(los Užkviečia L. R. K. Komite-

Telephone Stagg 2-440>

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai .ir už prieinamą kainą.
Parsamdan automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom Jr kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

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.

(184-185)

BINGHAMTON, N. Y.
I*2 1'1 i Komunistų Partija rengia škunų
Lowell, pįknjką ateinantį sekmadienį, rugpj.

Montello kienės farmoje. Kviečiame visus rė- 
. ’ mėjus ir simpatikus dalyvauti šiamepats uw.|piknfe Bus gera muzika šokiam ir 

nuo ryto įvairių gėrimų ir valgių, taipgi vi-

Haverhill,
Hudson, So. Bos- (Aug.) 9 d., drg. Valerijos Kamins-

oodj
ir

iniai

• v y y 1 • 11 '11 JLjJUO xxJUO utPlvo Ixtiupuo
yra, is Havernil , jaunimo nepamiršti atsilan-

. Nuvažia- kyti. į šį pikniką, visi praleisime lai-
vai. ryto, tai 
Lowell ir Laurence 
vę Į parką, 
drg. S. Penkauską. Jis yra pik
niko gaspadorius. Drg. Pen- 
kauskas pastatys prie reika- 
lingiausio darbo.

Taipgi per šias paskutines 
kelias dienas dar pasmarkin
tai pasidarbuokime tikietų 
platinime ir abelnai mobiliza
vime žmonių \Į pikniką. Nes 
šio pikniko pasekmingumas 
pagelbės visoms f

tuojaus matykit ką smagiai. Manome, kad atyyks 
svečių iš Scranton ir Wilkes-B&rre. 
Mes jų lauksime!

K. P.
(184-185)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS
SKUTIMAS 15C

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

TEL. STAGG 2-5043

EASTON, PA.
Rugpjūčio (August) 6 d., 7 v. 

atvirame ore, Riverside Park prie 
Delaware upės, Komunistų Partija 
rengia masinį mitingą. Kalbės drg. 
I. W. Ford, Komunistų Partijos 
kandidatas į vice-prezidento urėdą.

Tai bus atidarymas rinkimų kam-
Kalbėtojas 

išdėstys Komunistų Partijos progra
mą ii’ ką ta programa žada darbi
ninkų klasei.

Visi kviečiami dalyvauti ir raginti

-------  frakcijoms panijoš šioj apielinkėj.
pasiųst delegatus j Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimą, ku
ris atsibus Rochester, N. Y., 
21 ir 22 dd. rugpjūčio.

Komitetas.

So. Boston, Mass
Prašome užsistatyt savo ra

dio WHDH stoties (830 kilo
cycles) kaip 
madienį. šio^ savaitės 
programas bi

1— Don Ru 
Montello.

2— Ignas pubiliunas, daini
ninkas iš So.

3— Laisvės 
pė po Vadovyste Elenos žu- 
kauskiutės iš South Bostono.

Po progra|mui prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirst kokią 
dainą ar muziką, malonėkit 
pranešt ir ir es’, bandysim iš
pildyt jūsų prašymus.

Steponas Minkus.

9 :30 ryte šį sek- 
radio 

us sekantis: 
ssell’s orkestrą iš

Bostono.
Choro Vyrų gru-

v.,

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtu m et e.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligij, 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 Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— m
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 S P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j J5sų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St. 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Puslapis Šeštas. LAISVE Ketvirtacl., Rugpj. 6, 1936

Policija UžsiŲsta Ant 
Jieškančių Darbo

Virš 100 policijos užsiųsta 
ant 2,000 bedarbių, norinčių 
paduot aplikacijas nesamiems 
miesto darbams. Užpuolime, 
miesto bildingo raštinės • ra
kandai tapo sulaužyti. Daug 
bedarbių bjauriai sumušti, su
spardyti, jų drabužiai suplė
šyti, batai nuo kojų numinti, 
kepurės sutremptos.

Minia bedarbių susirinko 
paduoti aplikacijas, jieškoda- 
mi miesto, sargybinių, paslų ir 
kitų panašių darbų. Buvo pra
nešta, būk imsią 60 darbinin
kų. Į tą pranešimą atsiliepė 
virš 2,000 ir dar anksti, prieš 
atidarymą raštinės, užtvenkė 
gatves. Tai geriausias atsaky
mas j Hearsto-Liberty Lygos 
melus būk bedarbiai geriau 
norį būti ant pašalpos, negu 
imti darbus.

nas ir tos kuopos finansų sek
retorius, šiomisr dienomis ap
lankė d. J. Zajankauską. Ji
sai pasakojo, kad ligonis dar 
gana silpnas ir daug kančių 
pergyvena. Prie to jį kanki
na ir ilgėsis, ligonis apsiver
kęs iš džiaugsmo lankytoją 
sulaukęs. Jo draugams ir pa
žįstamiems, taipgi ir iš orga
nizacijų, kur jis priklauso, 
reiktų tankiau aplankyti. Jis 
randasi Kings County ligon- 
butyje, Ward A-12, po vardu 
J. 'Zayan. Lankymo valandos 
kasdien 2-4 po piet.

Rep.

Didelės Sporto Lenktynės 
“Daily Worker” Piknike
Didžiajame angliško darbi

ninkų dienraščio “Daily Wor
ker” piknike, ateinantį šešta
dienį, bus įvairiausio sporto. 
Vienu iš žymiausių punktų 
bus lošis tarp Daily Worker 
Baseball Team’o ir I. W. O. 
Champions. Abu susideda iš 
gerų sportininkų. Beisbolės 
žaidimas bus 4:30 po piet. 
Įvairios kitos lenktynės bus 
anksčiau—1:30 po piet.

Prievakariais bus puiki me
niška programa, taipgi pra
kalba, kurią sakys “Daily 
Worker” redaktorius Clar
ence Hathaway. Visą dieną 
bus šokiai, taipgi įvalias už
kandžių ir gėrimų.

Lietuviai darbininkai irgi 
turėtų būti skaitlingi, nes 
“Daily Worker” yra galin
giausias ginklas darbininkų 
rankose prieš visokį išnaudo
jimą ir prieš karą ir fašizmą. 
Jį -reikia paremt.

.Įvyks šeštadienį, 8 šio mė
nesio, visą dieną, Ulmer Par
ke, Cropsey ir 25th Avenue, 
Brooklyn. Važiuokit West 
End traukiniu iki 25th Avė. 
stoties ir eikit 25th Avė. iki 
parko.

Būkite Mūsų Išvažiavime 
Forest Giraitėje

Vietoj žadėtų rengti pietų, 
lietuviai komunistai rengia 
draugišką išvažiavimą Forest 
Parke, šį sekmadienį, 9 rug
pjūčio. Tai bus piripas tos 
rūšies išvažiavimas šį metą. 
Sakoma, išvažiavimų vieta žy
miai pagerinta ir pagražinta, 
tad bus smagu visiems susieiti 
ir girioje praleisti dieną. Taip 
pat turėsime savo svečiams 
užkandžių ir gėrimų, nors pil
nų, šeimyniškų pietų ir nebus.

Liet. Komunistų Komisija.

Areštavo 15-ką Bronx 
Bedarbių Pikietų

Bronx Bedarbių Taryba an
tradienį pikietavo Bronx Bo
rough Hall. Reikalauta 40% 
pakelti pašalpą, panaikinti 
šalpos biuro įsakymą tyrinėto
jams atnešti penkių “abejoti
nų” sąrašą ir panaikinti dis
kriminaciją prieš pavienius.

Apie tuos “abejotinus” rei
kia priminti plačiau. Jei kiek
vienas investigatorius prista
tys iš savo prižiūrimų penkis 
“abejotinus,” tai to pasėkoje 
tūkstančiai bus numesta nuo 
šelpiamųjų sąrašo.

Policija teleido bedarbius 
pikietuoti tik po du. Bedar
biai laikėsi savo ‘ originalio 
skaičiaus—15-kos. Policija 
juos visus areštavo ir apkalti
no “netvarkės” kėlime.

Brooklyne Smarkiai Rengiasi 
Pasitikt Brokerį, Komunistų 

Prezidentinį Kandidatų
Radio, orlaivis, laivas ir vi

si kiti moderniški būdai bus 
panaudoti garsinimui didžiau
sio Brooklyno istorijoj mitin
go, kuris rengiamas pasitiki- 
mui Browderio. Mitingas įvyks 
rugpjūčio 27 d.

Browder yra populiariškas 
Amerikos Komunistų Partijos 
generalis sekretorius ir Komu
nistų P a r tijos kandidatas 
Jungtinių Valstijų ’ prezidento 
vietai šiuose rinkimuose.

Mitingui paimta didžiausia 
žinoma Brooklyne mitingų 
vieta, Coney Island Velodro
me, kur yra 16 tūkstančių 
vietų. Ją tikimasi kimštinai 
pripildyti. Tai bus vienintelis 
komunistų prezidentinio kan
didato mitingas Brooklyne, 
kadangi jis turės padengti 
plačios šalies svarbiuosius 
centrus.

Mitinge kalbės ir kongresi
niai kandidatai.

Tikietai gaunami jau da
bar visuose Darbininkų Kny
gynuose. Iš anksto perkant— 
25, prie durų—35. Rezervuo
tos vietos galima gąut už 49c.

Zajankauskas Dar Silpnas
Draugas Grubis, LDS 1-mos 

kuopos narių gavimo čampio-

Cinema de Paris, 66—5th 
Avė., netoli 12th St., rodoma 
judis “Mes Esame iš Krons- 
tadto.” Tai svarbus, jaudinan
tis sovietinis judis apie sukili
mą caro laivyne.

/ I

Daily Workerio 
METINIS PIKNIKAS

Subatoje, Rugpjūčio (August) 8 d.
Nuo ryto iki vidurnakčio

ULMER PARKE, BROOKLYN, N. Y.
šokiai Baseball Soccer Maudynes

Taipgi bus gražus programas
■ 1 ■ ■ ....... .... ....................... 11 ............ . .............. .

CLARENCE HATHAWAY (“Daily Workerio” Red.), Kalbėtojas 
JAMES CASEY (Antrasis Redaktorius), Ceremonijų Meistras 
----------------------------- ĮŽANGA 35 CENTAI----------------------------  
KELRODIS: B. M. T. West End to 25th Avenue; paeikit iki parko.

Teisėjas Atvirai Stoja 
Už Fašistų Terorą

I-------------

šeštadienį prieš teisėją Syl
vester Sabbatino buvo pasta
tyti du Jaunų Komunistų Ly
gos nariai už paramą pikie- 
tam Garfield Kavinės, Flat
bush ir Church Avės., Brook
lyne. Tos kavinės pikietai bu
vo areštuoti, o savininkai iš
kėlė iškabą, kad jie rišą dar
bininkų problemas “ameriko
niškai.” Jauni komunistai da
lino lapelius, nurodančius ne- 
amerikoniškųmą. Lapelių da
lytojus irgi areštavo ir pasta
tė prieš minimą teisėją.

Jaunus komunistus teisėjas 
piktai barė, užgirdamas Ispa
nijos fašistų taktiką (žudy
mą) “agitatorių” ir pareikš
damas, kad kada nors Ameri
kos žmonės padarysią tą patį 
su savo “agitatoriais”.

Ar stebėtina, kad tūli tei
lsėjai darbininkus randa “kaL 
tais” už kiekvieną pasijudini
mą? Būtų stebėtina, jei tas 
teisėjas paleistų jaunuolius 
penktadienį, kada įvyks jų 
teismas, čia tik pilnas teisma- 
butis jaunuoliams simpatingų 
darbininkų tegali juos išleisti 
laisvais.

Sentimentas Už Darbo 
Partiją Auga

Visame šiame didmiestyje 
ūpas ir veikla už Farmerių- 
Darbo Partiją pradeda rimtai 
įsisiūbuoti. Apie tai entuzias
tiškai išsireiškė Liaudies Ko
miteto Organizavimui F-D 
P-jos sekretorius S. M. Blin- 
ken. ■' .

Tuo tikslu šaukiama konfe
rencija, kuri įvyks 29 rugpjū
čio, Manhattan Opera House, 
tikimasi būsianti sėkmingesnė, 
negu patys geriausi entuzias
tai iš karto persistatė. Įvairios 
apylinkės šaukia savo konfe
rencijas, prisirengimui didžio- 
jon. Viena tokių įvyko pir
madienį, Community Church, 
110th St. ir Broadway, N. Y., 
su labai įtakingų piliečių pa
rama, o kita trečiadienį, Pub
lic School 156, Sutter Ave., 
Brooklyne.

Bėgiu savaitės įvyks dar 
kelios konferencijos įvairiuose 
distriktuose, kurių viena bus 
ketvirtadienį, Kingsway Man
sion, 1602 Avenue P, Brook
lyn.

Komunistę ir Socialistų 
Laiškai Naujam WPA 

Administratoriui
Naujam WPA adminis

tratoriui Somervell Komunistų 
Partijos N. Y. organizatorius 
I. Amter pasiuntė laišką, ku
riame pastatyta reikalavimas, 
kad jis, užėmęs WPA admi
nistratoriaus vietą, panaikintų 
Ridderio vestą raudonųjų kan
džiojimą. Sykiu klausiama, 
koks jo nusistatymas link or
ganizuotų darbininkų. Laiške 
nurodoma kas turėtų būti jo 
programoj atsinešime į darbi
ninkus. Svarbiausiais punktais 
jo programoj turėtų būti šie:

1) Teisė organizacijos, 
streiko ir pikieto.

2) Pripažinimas tikros sam
dinių organizacijos, kaipo tei
sėtos derybų vedėjos darbinin
kų konflikte su samdytojais, 
galutinai panaikinant kompa- 
nišką uniją.

3) Tuojautinis prašalini- 
mas visų ginkluotų spėkų iš 
WPA ofisų.

4) Panaikinimas raudonųjų 
medžiojimo ir bandymo sulai
kyti organizavimąsi WPA pro
jektuose.

Panašius reikalavimus ad

ministratoriui pasiuntė ir So
cialistų Partija per savo Vi
suomenės Reikalų Komiteto 
sekretorių James Lipsig.

Hathaway Kalbės Per Radio
—————

“Daily Worker” redakto
rius ir žymus komunistų vadas 
kalbės per radio šį penktadie
nį, iš stoties W2.XR, 1554) kil. 
Kalba tęsis 15 minučių, nuo 9 
iki 9:15. Tema: “Politinis 
Veikimas ir Laisva Spauda.” 
ši bus pirma iš daugelio bū
siančių prakalbų per radio.

Užpuolė Jaunus Pikietus
Kailiasiuvių šapose dirbanti 

p a s 1 a i s vaikinai pikiętavo 
Feshbach ir Ackerman šapą, 
333 7th Avė., N. Y. Jie šapą 
užstreikavo antru kartu į ke
lias savaites, kadangi jos sa
vininkai sulaužė sutartį, pasi
rašyta pirmesniame streike, 
p r a k t i kuoja diskriminaciją 
prieš unijistus., Vaikinukus už
puolė policija ir žiauriai ap
daužė, bet jie nenusigando, 
šaukia kitą pikietą ir kviečia 
visus darbininkus jiems pa
dėti pikietuot.

Riditerb Išleistuvės
Šį penktadienį, Palm Gar

den, 306 W. 52nds St., N. Y., 
nevZyorkiečiai rengia šaunias 
išleistuves jaunam fašizmo 
priešui Otto Richteriui, kuris 
greit išvyks ' Belgijon. Belgija 
sutiko jį priimti, kada tapo 
iškovota teisė laisvai išvažiuo
ti kurion nors šalin, vieton 
deportavimo Vokietijon.
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Malda Kūnui Negelbėjo
Prie 3514—103rd St., Co- 

rona, trokas prislėgė dvylikos 
metų vaiką Thomas P. Lush. 
Pro nelaimės-svietą ėjęs kuni
gas kluptelėjo' melstis, bęt jo 
maldos vaiko gyvybės negalė
jo išgelbėti—jis mirė. Visgi 
kunigas nuėjo pasitenkinęs, 
sakydamas išgelbėjęs “dūšią,” 
kurios niekas nematė. Mato
mas kūnas pasiliko po troko, 
ratais, iki žmonės be maldų 
jį ištraukė.

Du Užmušė Karščiai
Dviejų dienų rekordinis 

karštis pirmadienį ir antradie
nį pusėtinai privargino did
miesčio gyventojus. Karščio 
pasėkoj 2 mirė ir daugelis su
sirgo. Karščio buvo po 92 ir 
93 laipsnius.

Karštį pasekė žaibų audra. 
Pirmiausia žaibas užsimojo į 
vėliavos stiebą ant Liaudies 
Mokyklos, 46 Forsyth St. Ki
toj vietoj sunaikino radio per
laidą, o 1388 E. 92nd St., 
Brooklyne, padegė stogą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 Kuopos Susirinkimas Ketvir
tadienio Vakarą

Visi nariai ir nares esate kviečia
mi būti šiame susirinkime, nežiūrint 
šilumos ar lietaus, nes organizuęti 
darbininkai negali del menkniekių 
apleisti susirinkimus.

Tad visi ir visos būkite “Laisvės” 
svetainėje, 6 dienų rugpjūčio (Au
gust). Susirinkimas prasidės lygiai 
8 v. vakaro. Nepamirškite gauti ir 
atsivesti naujų narių.

Valdyba.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Septyni šimtai iš 261,000 
New Yorko miesto veteranų 
neatsiėmė bonų. Jie buvo pa
davę aplikacijas, bet kada 
bonai buvo išnešiojami, pašti
ninkai jų nesurado.

Turinti tinkamus asmeny
bės įrodymus bonus gali atsi-1 
imti Federal Reserve Banke.

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 it nuo 7—8 vakaro

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BERN. J. SHAWK0N1S 
(ASAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRAB0R1US
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Tcl. Stagg 2-0783 NOTABY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau 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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiąi 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.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA I

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoja ir laidoja numiru- f 
sius ant visokių kapinių; par- j 
samdo automobilius ir karietas . 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Į Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš semj padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

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.
Tek: Glenmore 5-6191

S---------------------------------—------- —----------------------------------------n
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
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.

Puiki Vieta Vakacijom
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

GARSINKITE^ “LAISVĖJE”

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA t iv

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

VISOKIOS DEGTINES, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI*

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves 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.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, Čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
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.




