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perteklius. Daugelyje mažų 
bažnytkaimių prie klebonų jau 
paskiriama po 2-3 vikarus, kur 
seniau buvo vienas klebonas.

“Manoma, kad kunigų perpro
dukcijai .sumažinti gal vertėtų 
Vilkaviškio kunigų seminariją 
uždaryti, nes pakankamai nau
jų kunigų išleidžiančios Kauno 
ir Telšių kunigų seminarijos.”

Fašizmas, kaip pasirodo, yra 
puiki dirva kunigams veistis. 
Jų greitai prisiveis tiek, kad 
Lietuvos vargdieniai* turės par
davinėti net savo utėles, idant 
juos išmaitinus. Įsivaizdinki
te, jau dabar Suvalkijoj esama 
trijų-keturių kunigų ten, kur 
būdavo tik vienas. O juos rei
kia pavalgindinti ir aprengti. 
Apart kitų svietiškų marnasčių, 
jie negali apsieiti ir be gaspa- 
dinių. Tai jau pasidaro aštuo- 
nios dūšios vienam bažnytkai- 
myj!

Kunigų ir kitų išnaudotojų 
Lietuvos žmonės jau dabar nebe> 
gali panešti ant savo pečių.\{Stai 
tos pačios “Lietuvos žinios” 
praneša, kad iš Lietuvos esą išJ 
vykę Latvijon 17,000 darbinin
kų, kurie dirbą prie įvairių že
mės darbų. Nebėra jiems Lie
tuvoje vietos. Lietuvą laiko ap 
žioję fašistai ir ją badu mari
na. žmonės turi bėgti užsienin, 
palikdami savo gimtinę šalį, 
idant gyvybę kūne palaikyti! Į

Šiomis dienomis mirė nuošir
dus ir darbštus liberalas Lin
coln Steffens. Gal bus penkio- 
liką metų, kaip aš jį girdėjau 
prakalbą sakant. Nepaprastai 
gilų įspūdį jis į mane padarė.

Tai buvo nenuilstantis kovo
tojas prieš karą ir visokią ko
rupciją. Lincoln Steffens buvo 
didelis draugas ir prietelius So
vietų Sąjungos. Paskutiniais 
keliais metais jisai karštai sim
patizavo komunistams ir jų vei
klą visapusiai paremdavo.

Man atrodo, kad kitos mūsų 
kolonijos galėtų labai daug pa
simokinti iš Haverhill, Mass. 
Ten mūsų draugai labai gražiai 
veda bendro fronto darbą. Jie 
į tą darbą įtraukė beveik visas 
vietos organizacijas, įskaitant ir 
katalikiškas. Jie taip pat ge
rai sutvarkė ir korespondenci
jas. “Laisvėn” rašinėja keletas 
draugų.

Tik vieną rimtą pastabą no
riu haverhilliečiams padaryti. 
Draugai, jūsų partijinės spėkos 
labai mažos. Gal tik pora-tre- 
jetas draugų priklauso Komu
nistų Partijoje. Labai blogai. 
To viso didelio progresyvio ju
dėjimo vadai turėtumėte įstoti 
į partiją.

žodis kitas iš netolimos Lie
tuvos istorijos. 1926 metais 
Lietuvos liaudininkų - socialde
mokratų valdžia buvo pradėjus 
kelti bylą prieš klerikalus, ku
rie buvo susispietę aplinkui 
Lietuvos ūkininkų banką ir ki
tas įstaigas. Jie ten buvo pri
darę visokių suktybių. Todėl 
klerikalai padėjo Voldemarui ir 
Smetonai nuversti demokratinę 
valdžią. Smetonos valdžia tuos 
sukčius globojo virš dešimt me
tų. Bet visai paslėpti tas jų 
vagystes negalėjo. Todėl šie
met tapo atnaujinta byla prieš 
klerikalų šulus. Patraukta at
sakomybėn 46 buvę tų įstaigų 
viršininkai. Tačiau, žinoma, 
Smetonos teismas juk negali 
užmiršti tų klerikalų pasitarna- 
vimo 1926 metų perversmę. To
dėl jis rado kaltais tik 27, o 
nubaudė juos tik kaip ąnt juo
ko. Tik vienas Trimakas gavo 
trejus metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Kiti nubausti trim

Raudonarmietis Išnešiojo 
Geso Maskąl8 Dieny

----------- 1—

CHABAROV^SK, SSRS.— 
Raudonosios Armijos karei
vis Gregoras EĮančenko jau 
18 dienų išgyveno su geso 
maska ant veido; nešios ją 
ir toliau, idant patirtų, kaip 
ilgai žmogus gąli po maska 
kvėpuoti be blogų sveikatai 

Ipasėkų. Jį nutolat tėmijt 
^gydytojai. Tai Vra armijos 
maska, naudojama apsisau
go! nuo priešd nuodingų 
'karo dujų.

------------------1—

Raseiniuos ir Apskrity 
Skleidžiasi Kruvinoji
RASE INIAI. — Šiomis 

dienomis sveikatos depart- 
mentas gavo žinių, kad Ra
seinių aps. Kražių vals. tri
juose kaimuose pasirodė 
kruvinoji (dezinterija). Tuo 
pačiu metu ir Raseiniuose 
apsirgo 10 žmonių. Ligi 
šiandie Raseinių m. ir ap
skrity j susirgo (arba jau 
vra persirgę) 40 žmonių, 4 
žmonės mirė.

Kovai su kruvinąja grie
biamasi radikalių priemo
nių : Kražiuose uždrausta 
žmonėms eiti į bažnyčią ir 
kt. maldos namus, i turp’u 
važiuoti, o taip pat lankytis 
vieniems pas kitus.

Raseinių apsfcr. viešose 
viet. išlipinta plakatai, ku
riuose nurodo, kaip gyven
tojams elgtis su ligoniais ir 
kaip saugotis nuo užsikrėti
mo.

Šiandien iš Kauno į Kra
žius išvyksta epidem. gydy
tojas Katilius, gailestingoji 
sesuo ir dezinfektorius, jie 
išsiveža reikalingu vaistų, 
skalbinių ir medikamentų 
ligoniams aprūpinti. .

Raseiniuose ir apylinkėse 
kruvinąja susirgę guldomi 
į apskr. ligonine' apkrečia
mųjų ligų skyrių. Reikalui 
esant tas skyrius bus pra
plėstas. i

Raseinių apskrities gydy
tojas su felčeriu kasdien 
važinėja į apskritį, tikrin
damas ir inspektuodamas 
gyventojus.

Vatikanas. — Detroito 
vyskupas M. Gallagher aiš
kino popiežiui, kad fašisti
nis radio kunigas Coughlin 
atliekąs “gera misiją”. Tai
gi ir popiežius nestabdo 
Coughlino.

ar šešiais mėnesiais. Tie kle
rikalai gražiai pasijuoks iš tos 
visos audros.

Dabar palyginkitė šias baus
mes su kitomis. Valstiečius už i
streikavimą nubaudė mirčia. 
.Jaunuolius už turėjimą su savi
mi komunistinių plakatų pa
siunčia katorgon apt dvylikos 
metų! >

Tokia smetonininkų teisybė.

Didelis Piknikas laisvės” Naudai Šį Ne- 
dėldienį Old Cider Mill Grove, Union, N. J.

Rugpjūčio (August) 16 
nedėldienį, įvyksta di-d., šį 

džiuliš piknikas dienraščio 
“Laisves 
Unior
Yorko ir New Jersey valsti

” paramai ties 
, N. J. Jį rengia New

jų lietuvių organizacijos.
Pikniko programoj dai

nuos keturi chorai. Smarki 
orkestrą grieš šokiams, ir
bus įyalias gerų užkandžių 
ir gėrimų. Pradžia 10 vai. 
dieną; įžanga 25 centai.

Pikniko vieta—Old Cider 
Mill Grove, Vaux Hall Road 
(arti Burnett Ave.), Union, 
New Jersey.

Graikijoje Uždrausta 
Redaktoriams Bet Ką 

Patiems Rašyti
Graikijos 

lis diktatorius J. Me- 
uždraudė laikraščių 
oriams bet ką nuo sa
kyti, o spausdinti tik- 
]diškus pranešimus. 
,č uždrausta rašyti 

Vokietijos fašizmą,

ATHENAI. 
fašisti 
taxas 
redakt 
vęs ra 
tai va' 

s iš Maskvos bei dė- 
ias apie Ispanijos — - . i
ukilėlius fašistus.

leidžiant į spaudą, 
čiai turi parodyti

prieš
spausdlinti bet kokius pra 
nešimi
ti žir
Liaudies Fronto laimėjimus 
prieš l

Pirn
lai k r aš
cenzoriams visą sustatytą 
medžiagą.

laidotuvėse šposinin- 
gresmano Zionchec- 
’is nusižudė, nušok- 
nuo penkto aukšto, 
laisvas kunigas 
|, sakydamas kalbą 
Lonchecka, perskaitėV Z

dnį iš jo palikto raš- 
Vienatinė mano vil
tai kad būtų page- 
(žmonėms) sąlygos

Tūkstančiai Apąaile s t a v o 
Nusižuilžiusj Kongresmaną

SEATTLE, Wash.—Dau- 
gelis tūkstančių žmonių da
lyvavo 
ko kon 
ko, ku: 
damas 
Pusiau- 
Shortei 
apie Z 
tokį sa 
telio: “ 
tis yra, 
rintos 
šioj neteisingoj ekonominėj 
santvar

Kong: 
už naudingesnius darbinin
kams bei farmeriams suma
nymus, 
valdinir 
Zionchė 
čius šp 
jį j beprotnamį, iš kur jis 
paskui 
kad jie 
ir privedė Zionchecką prie 
savižudystės.

ko j.” 
rese jis balsuodavo

Senieji reakciniai 
ikai, žiūrėdami tik į 
cko dažnai šiurkš
tus, buvo nusiuntę

pabėgo. Manoma, 
savo persekiojimais

YORK. — Repub- 
džiaugiasi, kad bu-

Smith atsisako da- 
valstijiniame demo-

NEW 
likonai 
vęs gubernatorius demokra
tas AL 
lyvauti 
kratų partijos suvažiavime.

Draugai ir pritarėjai, 
skaitlingai s u v a ž i nokite; 
puikiai pasilinksminsite ir 
tuo patim parimsite darbi
ninkų dienraštį “Laisvę”.
Kelrodis: Springfield Ave., 

karai ir busai ūki Irvington 
Center. Imkite Union busą 
(žalias), kuris jus nuveš iki 
Vaux Hall Rd. Išlipkite čia 
ir paeikite iki; pamatysite 
iškabą, “Old Cider Mill”. 
Automobiliais v a ž i u o kite 
Springfield Ave., iki Vaux 
Hall Rd., ir po kairei bus 
parkas.

Komunistai Reikalauja 
Tikros Demokratinės 
Ispaną Respublikos
MADRID. — Ispanijos 

Komunistų Partijos sekre
torius Jose Diaz per radio 
rugpj. 11 d. pareiškė, kad 
artimiausias komunistų tik
slas yra išvien su kitais 
darbo žmonėmis nukovoti 
fašizmą ir įsteigti tikrą lai
svą, gerbūvišką respubliką. 
Jis nurodė, jog dabartinė 
Liaudies Fronto kova prieš 
fašizmą yra sykiu kova 
prieš karą.

Drg. Diazo kalba buvo 
dalinai atsakymas fašisti
niams gaivalams, kurie me
luoja, būk Ispanijos komu
nistai dabar kovoja ne už 
demokratine r e s p u b 1 iką, 
bet, girdi, “tuo i aus už savo 
diktatūros įvedimą.”

SULAUKĖ 105 METŲ BE 
JOKIŲ SVEIKATOS 

TAISYKLIŲ

PETERSBURG, Fla. — 
Chas. Eldridge, sulaukęs 
105 metų amžiaus, sako, kad 
jis nesilaikė jokių taisyklių, 
kas liečia valgių, gėrimų ir 
kitko, o gyveno kaip galėjo 
bei kaip jam patiko.

IŠDAUŽĖ VOKIETIJOS
KONSULATO LANGUS

LIMOJ, PERU

Lima, Peru. — Didelė ir 
audringa peru’iečių minia 
demonstravo prieš nazius ir 
išdaužė Vokietijos konsula
to langus. Tuom protesta
vo, kad tapo atšauktas Pe
ru “soccer” žaidėjų laimėji
mas prieš Austrijos “socce- 
rininkus,” sportų Olympia- 
doj Berlyne.

* .......... ——-

Washington. — Š. m. bir
želio mėnesį Jungtinėse Val
stijose buvo 236,253 alkoho
lio krautuvės.

Fašistai Alcazare Minta Ar
kliena Bei Badu Miršta
TOLEDO, Ispanija. — še

ši kareiviai pabėgę iš fašis
tų dar tebelaikomos tvirto
vės Alcazaro pranešė, kad 
joj dar yra 1,200 sukilėlių 
prieš Ispanijos respubliką, 
bet jie badauja ir trokštą; 
žudo paskutinius savo ark
lius ir valgo jų mėsą, taipgi 
verdasi šiaudų “sriubą”, 
naudodami suplėkusį vande
nį iš šulinio. Šviežią van
denį jiems atkirto 2,000 
liaudies milicininkų, kurie 
iš visų pusių laiko apgulę 
Alcazarą.

Apart nušaunamų fašis
tų, daugelis jų badu miršta; 
o gyvieji meta jų lavonus į 
Tagus upę. Jie dar turi aps
čiai amunicijos, bet badas 
ir troškulys juos priversiu 
pasiduot.

FAŠISTŲ PAGYRAI
Nepasitvirtino fašistų pa

sigyrimas, būk jie atėmę 
Tolosa Įniestą iš' respubli
kos gynėjų.

Fašistai sumelavo, pasi
girdami, būk jie išmušę 
Liaudies Fronto milicinin
kus iš Meridos ir užėmę tą 
miestą.

Taipgi pasirodė bergž
džias fašistų blofas, būk jie 
nukovę 250 respublikiečių 
Badajozo srityj.

Burgos, rugp. 12.—Fašis
tai paskelbė, būk Liaudies 
Fronto kovotojai jau pasi
traukę iš San Sebastiano, 
šiauriniame pajūryj.—Šis jų 
pranešimas taipgi abejoti
nas.

Ligoniams N. J. Bedar
biam Tik 7c Pašalpos
WILLIAMSTOWN, N. J. 

—N. M. Erickson serga ne
pagydoma silicosis liga, ku
rią jis gavo bekasdamas 
smėlį vienai kompanijai. 
Bet nuo to laiko, kai New 
Jersey valstijos respubliko
niškas seimas sustabdė val- 
stijines pašalpas, Erickson 
su trimis šeimynos nariais 
tegauna tiktai $2 vertės 
maisto pašalpos iš miesto 
per savaitę; taigi išeina tik 
7 centai per dieną kiekvie
nam asmeniui. Del alkio 
serga beveik visa šeimyna. 
Kiek pirmiau del išbadėji- 
mo mirė Ericksono 10 metų 
vaikas Thomas.

Jam buvo priteista $20,- 
000 atlyginimo už ligą iš 
kompanijos kaičios, bet val
dininkai sulaiko išmokėji
mą, neva norėdami išspręst, 
kas turi jam atlyginti, ar 
samdytojai ar apdraudos 
kompanija.

Nesenai Hobokene, N. J., 
numirė du kūdikiai ‘del mai
sto stokos, kaip pripažino 
patys valdiški miesto gydy
tojai.

MUSSOLINI ATSIUNTĖ 7 KARINIUS
ORLAIVIUS ISPANUOS FAŠISTAM 

t

VOKIETIJOS IR ITALIJOS KARO LAKŪNAI PATYS 
BOMBARDUOS TAIS BOMBININKAIS LIAUDIES 

FRONTO POZICIJAS

PARYŽIUS, rugp. 12.— 
Jeigu Vokietija ir Italija iki 
rugpjūčio 17 d. vis siųs lėk
tuvus bei kitus karo pabūk
lus prieš Ispanijos Liaudies 
Frontą ir jeigu jos neduos 
užtikrinimo, kad laikysis 
bešališkai kovoj tarp respu
blikos gynėjų ir fašistų, tai 
nuo tos dienos, kaip prane
šama, Prancūzų valdžia 
pradės praleisti karo reik
menis Ispanų Liaudies 
Frontui prieš fašistus.

Hitleris ir Mussplinis rei
kalauja, kad ir privačiams 
kitų šalių piliečiams būtų 
uždrausta duoti finansinės 
bei kitokios paramos kovo
tojams prieš fašizmą Is
panijoj. Jiedu ypač turi 
mintyj Sovietų darbininkų 
finansinę paramą Liaudies 
Frontui ir iš Francijos vyk
stančius Ispanijon savano
rius kovotojus prieš fašis
tus. Tuo tarpu Mussolinis 
ir Hitleris vis gausiau ir jau 
beveik viešai ginkluoja Is
panijos fašistus.

Washington, rugp. 12.— 
Jungtiniu Valstijų valdžia 
ketina laikytis bešališkos 
politikos delei naminio ka
ro Ispanijoj.

ISPANŲ FAŠISTŲ SU
TARTIS SU KITA FAŠIS

TINE ŠALIM
MADRID, rugpj. 12. —Iš 

pasitikėtinų šaltinių prane
šama, jog Ispanijos fašistų 
vadai padarė tarpsavinės 
talkos sutartį su “viena Va
karų Europos valstybe”. 
Nors respublikos valdžia 
dar neleidžia viešai skelbti 
tos valstybės vardo, bet ma
noma, kad tai bus Italija.

SEVILLE, Ispanija.—Is
panu fašistai Sevillėj rug
pjūčio 11 d. gavo dar 20 
“Junker” lėktuvų-bombinin- 
ku ir 5 greituosius, vijimosi 
lėktuvus. Jie buvo Vokieti
jos laivu atvežti į fašistų 
valdomą prieplauką Cadizą 
ir iš čia atlėkė į Sevillę.

Paskutinėmis dienomis iš 
Italijos atsiųsta dar 7 “Cap- 
roni” bombiniai' orlaiviai Is
panijos fašistams.

Naujai atsiųstus nazių 
lėktuvus matė New Yorko 
Times korespondentas F. L. 
Kluckhorn. Jis taipgi matė 
Vokietijos ir Italijos armijų 
uniformuotus lakūnus, ku
rie tais orlaiviais atskrido 
i Seville. Pats Vokietijos 
čionaitinis konsulas pripa
žįsta, kad naziu orlaiviais 
atlėkė kariniai lakūnai.

Pasak Hitlerio valdinin

ku, vokiečiai orlaivininkai 
‘tik mokinsią” ispanų fašis
tus tais lėktuvais veikti. 
Bet šiaip visi supranta, kad 
Mussolinio ir Hitlerio kari
niai lakūnai patys jais bom
barduos respublikos gynė
jus.

Iki šiol Liaudies Frontas 
turėjo geresnes oro jėgas 
negu fašistai. Bet dabar 
gautais desėtkais smarkiau
sių, naujoviškų karo lėktu
vų iš Vokietijos ir Italijos 
fašistai tikisi sunaikinsią 
respublikos gynėjų orlai
vius, išbombarduosią. svar
biausias jų pozicijas Guad
arrama kalnuose ir prasi- 
mušią į šalies sostinę-Mad
ridą.

LIAUDIES FRONTIEČIŲ 
LAIMĖJIMAI

MADRID, rugp. 12.—Res- 
publikiečiai atėmė iš Ispanų 
fašistų Santa Fe, Loja ir 
Orgiva miestus. Ministeris 
pirmininkas Pereira sako, 
jog iš visų frontu žinios to
kios geros, kad ir negalėtų 
būt geresnės.

Pliekdami fašistus, Liau
dies Frontiečiai sustiprino 
savo pozicijas Guadarrama 
kalnuose.

MADRID, rugp. 12:—Is
panijos vyriausybė sutelkė 
lėktuvus bombarduot fašis
tus Cordoboj, Sevillėj ir 
Pozoblanco. Jau išbombar- 
duota fašistų kareivinės, 
p'eso ir elektros dirbyklos 
Paima saloj. Nukirsta že
myn fašistu lėktuvas Mala
gos provincijoj. Ant fašistų 
lizdo Granadoj numesta 
10,000 svarų bombų ir nu
šauta žemyn du ių lėktuvai.

Granados apylinkėj suor
ganizuota bandaganių gre
nadierių batalionas mėtyt 
bombas į fašistus.

Sušaudė 500 Suimtų Liau
dies Frontiečių

Fašistų generolas Llano 
pripažino, kad vienu kartu 
sušaudę suimtų 500 komu
nistu. socialistų ir šiaip res
publikos gynėjų.

Barcelona, rugp. 12.—Ka
ro teismo nuosprendžiu, ta
po sušaudyti fašistų sukili
mo vadai generolai M. Go- 
ded ir Burriel.

Washington. — Pašalpi- 
nius WPA darbus Amerikoj 
dabar turi 2,152,690 bedar
bių, tarp jų 410,495 mote
rys.
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nd Tin Workers.

Ketvirtad., Rugp. 13, 1936

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Ir Didžioji Britanija!
Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, 

kad Britanijos šarvuotlaiviai Ispanijos 
vandenyse bando pastoti kelią Madrido 
valdžios laivams bombarduoti fašistų už
grobtą miestą (Algeciras). Vadinasi, ir 
Didžioji Britanija (jos konservatyvų val
džia) stoja pagelbon Ispanijos fašistams. 
Jeigu ji tiesioginiai ginklais ir kuo kitu 
fašistų neparemia, tai remia juos kitais 
būdais.

Jei Ispanijos fašistai savo tikslus pa
siektų, tai jie tai padarytų tik dėka Ita
lijos, Vokietijos, Anglijos ir Portugalijos 
pagelbai. Kai šitie kraštai atvirai ir 
slaptai remia Ispanijos fašistus, tai Fran- 
cijos valdžia laikosi griežto neutrališku- 
mo, atsisakydama padėti Ispanijos val
džiai. Mums rodosi tokis Blumo žygis 
nėra naudingas nei Franci jos nei Ispa
nijos liaudžiai, kovojančiai su barbariš
kuoju fašizmu.

bininkų į uniją — Ama 
tion of Iron, Steel a __ _______
Konferencijoj dalyvavo ir Philip Murray, 
pirmininkas Darbininkų Organizavimo 
Komiteto, kuris džiaugėsi pradėtuoju 
fraternalių organizacij

Ronferencijoj buvo z 
lė pymių fraternalių brganižacijų. 
rinkta laikinas komite 
vičius nuo slovėnu, J 
APLA ir K. B. Geber 
sušaukimu kitos plates 
arbk suvažiavimo rude;

Mes senai manėme, k 
ganizacijos turėtų imti 
turi tiek daug narių, c 
ninku, kurie gali labai daug prisidėt prie 
suorganizavimo plieno 
ninįų į uniją ir parėm 
Kaųplienininkai susiorganizuos, jie kele
riopai atsimokės.

i žygiu, 
tstovauta visa el

itas (įeina Vitko- 
l. Gasiūnas, nuo 
t), kuris rūpinsis 
mes konferencijos 
:iį.
:ad fraternalės or- 
s šito darbo. Jos 
augiausiai darbi-

pramonės darbi
nio jų piniginiai.

karnos Aukos
darbininkai su- 

nijos respublikos

Skandinavijoj Ren
Skandinavijos kraštų 

kruįo rinkti aukas Isps 
gynėjams, kovojantiems prieš fašizmą. 
Švedijoj pradėta ener. 
Daugiausiai, žinoma, ve 
jose[ Danijoj daroma 
vegijos Darbo FederaciĮja paskyrė iš sa
vo iždo 25,000 kronų 
lokalus daryti panašiai.

Pasirodo, kad viso p 
kai puošniai atsilieps į i 
kovotojų balsą. Soviet 
biniffkai pasižadėjo net 1 • l 1 11 T” "A • • • Ą

giškai darbuotis, 
ūkiama darbo uni- 
janašiai. O Nor-

ir atsišaukia į

• asaulio darbinin- 
[spanijos liaudies 
ų Sąjungos dar- 
200,000,000 rub

lių sukelt; Francijoj, Anglijoj ir kitose 
demokratinėse šalyse taipgi nesnaudžia-

VIENAS BROLIS FRANC0-1SPANŲ RE
VOLIUCIONIERIUS, KITAS-FAŠISTINIS 

GERKLIAPJOVIS

Reikia Veikti
Šiame “Laisvės” num. telpa Lietuvos 

žmonių atsišaukimas (žiūr. “Broliai, Pa
gelbon”), parašytas, matyti,' liaudininkų, 
ir netiesioginiais keliais prisiųstas “Lais
vei.” Jie prašo amerikiečių pagelbos, 
moralės ir materialės.

Lietuvos žmonių padėtis sunki ir ji 
dar vis sunkėja. Fašizmas tebedūksta, 

f’ > žudydamas ir kalindamas už laisvę kovo
jančius žmones.

Mes negalim tylėti, matydami tokius 
s dalykus Lietuvoj. Turime veikti ir veik- 

t ti greit. Cleveland© Kongreso išrinkta- 
r * ' sis Veik. Komitetas turėtų imtis darbo 

' greit ir stropiai.
j Deja, minėtasis komitetas iki šiol dar 
| nepaskelbė spaudoj nei Kongreso proto- 
■ kolo, neigi kitų su Kongreso eiga susiju-
I šių dalykų. Tokis vėlavimas vargiai pa-
| teisinamas. Draugai turi imtis už darbo, 
f (Parašius šį straipsnelį, aplaikėme nuo 
F .minėto komiteto atsišaukimą į liet, vi

suomenę. Rytojaus “Laisvėj” mes jį iš-
, spausdinsime).

ma. į Amerikoj veikiau
100,^)00 dol. bus lengvai
bus (atsikreipta į visas darbo unijas ir jų 
lokalus.

Sunkiau darbininkam
lyse.Į Ten tokis dalykas, kaip rinkimas 
aukų Ispanijos kovot

Bet reikli manyti, kad ir 
iai ir intelektua- 
neš fašizmą, pa

siai pasibrežtas 
sukeltas, jei tik

s fašistinėse ša-

draųdžiama. Bet reiki; 
ten darbininkai, valstieč

Djams, griežtai

lai, kuriems rūpi kova pr‘ 
j ėgs (surinkti kiek tiek pagelbos savo bro- 
liamš ir draugams Ispanijoj.

Lenkijoj Neramu

Lincoln Steffens
Rugpjūčio mėn. 9 d., Carmel, Cal., nu

mirė žymus Amerikos' liberalas, rašyto
jas Lincoln Steffens. Jis turėjo 70 metų 
amžiaus ir mirė nuo širdies ligos.

Šis asmuo buvo labai gerai žinomas vi
sai Amerikos skaitančiajai visuomenei. 
Savo laikais jis buvo įvairių laikraščių 
korespondentu ir labiausiai pagarsėjo iš
kėlimu aikštėn įvairių miestų korupcijos. 
1919 metais prezidentas Wilsonas jį pa
skyrė t. v. William Bullitto misijoj, kuri 
vyko Sovietų Sąjungon. Ten Steffens 
padarė interview su Leninu. *

Sugrįžęs, jis buvo karštu Sovietų že
mės prijautėju. Amerikoje pastaraisiais 
laikais Lincoln Steffens darbavosi su pa
čia pažangiausiąja liberalų dalimi, koo
peruodamas su darbininkų judėjimu. Sa
vo įtaka jis, be abejo, patraukė ne vieną 
doresnį liberalą linkui prieš-fašistinio ju
dėjimo. Aišku, del jo mirties liūdi visi 
pažangūs žmonės.

Tųli spėja, jog greitu laiku Lenkijoj 
gali būti tas, kas buvo Ispanijoj ir Fran- 
cijoj, t.y., įsisteigti Liau’ 
džia.l Darbininkų judėji 
tai sįi socialistais—santi 
gelyj vietų vienijasi; valstiečių judėjimas 
plečiasi, radikalėja; žydai, sudarą 3,500,- 
000 gyventojų, bruzda la’ 
nors Be to, apie 500,00 
nai Ukrainiečių ir balt] 
snaudžia. Visos tos paj 
sitenkinusios esama vald 
dėtirtii.

Kddangi anti-semitizmas Lenkijoj la
bai ^štrus, tai žydai, sakoma, organizuo
jasi i kovos būrius apsigynimui nuo na- 
ciondlistii-fašistų pogromų, 
daryti didelę pajėgą ir j 
visos Lenkijos darbo žmonių jėgos, at
kreiptos prieš fašistinį režimą. Jei taip 
dalykai susidarytų, tai del liaudies per
galės nereikėtų abejoti.

Valdančiose sferose t 
taikymo. Net ir del užs 
verda kova, kol kas dar 
stoją (ypačiai užsienių nukalu ministeris 
Beck) už susijungimą su 
ti—tūli generolai ir liberalai—už ėjimą 
su Franci j a.

Jei liaudis sukiltų, n 
režimą ir įsteigtų valdž] 
panijos ir Franci jos, tuohiet, aišku, Len
kija įeitų į tarpą demokratinių šalių ir 
pataptų artima sandarbininkė Sovietų 
Sąjungos, kovojančios o 
ištikrųjų taikos jėgos pa

dies Fronto val
omas — komunis- 
kius gerina, dau-

Be to, apie 500,00
biau, negu kada 
D lietuvių, milio- 
•usių taipgi ne- 
ėgos labai nepa- 
žia ir bendra pa-

Jie gali su- 
ą prijungti prie

aipgi nesą susi- 
ieninės politikos 
paslėpta. Vieni

Vokietija, o ki-

išluotų esamąjį 
ą, panašią į Is-

ž taiką. Tada 
saulyj sustiprė-

Fraternalės Organizacijos Stoja 
Darban

Nesenai Pittsburghe įvyko preliminarė 
fraternalių organizacijų atstovų konfe
rencija, kurioj buvo svarstoma klausi-

Lenkijos reikalų pakrypimas labai 
daug reikš nuo to, kaip dabartinė padėtis 
išsiris Ispanijoj. Jei liaudis laimės, res
publika išliks, fašizmas bus sukriušįntas, 
tai tas paskatins Lenkijos žmones prie 
uolesnės kovos su savo reakcija.

Liąudies fronto laimėjimas Lenkijoj 
aišku, labai paveiktų ir
taipgi matytum smetonizmą nušluotą ir 
liaudies valdžią triumfuojančią.

>
į Lietuvą: ten

PASAKA APIE SOVIETŲ 
DEIMANTUS ISPANIJOS 

VALDŽIAI
PARYŽIUS. — Dešiniųjų 

. francūzų laikraštis “Matin” 
rašinėja, būk Sovietai par-

davinėją deimantus ir ki
tus brangumynųs remti Is
panijos Liaudies Frontą ir 
būk Raudonųjų - Ufiijų In
ternacionalas pasiskyręs su
kelt bilioną frankų pinigų

Ispanijos r
prieš fašistus. Tokiais raši
nėjimais kursto fašistines 
šalis veikliau padėt Ispani
jos fašistams.

espublikos karui

MM

Vyriausias dabar Ispani
jos fašistų vadas yra nuož
mus generolas Francisco 
Franco. Jis pirmą kartą 
bjauriai pagarsėjo 1934 m., 
kaip žiaurūnas malšintojas 
darbininkų ir valstiečių su
kilimų prieš jau tada grū
mojusį fašizmą. Jis tuomet 
sušaudė tūkstančius darbi
ninkų, ypač didvyriškų As- 
turijos mainierių.

Visai kitaip — tikrai gar
bingai pagarsėjo to gerklia- 
pjovio brolis Ramonas 
Franco.

Ramonas visų pirma pa
sižymėjo kaip pasaulinis la
kūnas—jis pirmutinis per
skrido Atlanto vandenyną 
pietinėj jo pusėj. Paskui, 
kaip jį apiplėšia “Lietuvos 
žinios”:

“Ramonas Franco pradė
jo smarkų sąjūdį prieš ka
ralių Alfonsą, suruošė są
mokslą, bet jam nepasise
kus, turėjo bėgti iš Ispani
jos. Kaip žinoma, jis iš
skrido lėktuvu.

“Nuvertus karalių, Ramo
nas Franko sugrįžo Ispani
jon ir buvo paskirtas jos 
oro jėgų vadu ir viršinin
kų. Netrukus jis vėl pasi
rodė naujo sąmokslo (tei
singiau, judėjimo. — “L.” 
Red.) pryšakyj, nes jis ra
do, kad respublikoniškoji 
(fašistų pusėn linkstančio- 
ji) vyriausybė per daug de-1

šina. Sąmokslą atidengus, 
jis buvo pašalintas iš parei
gų.

“Paskutiniuose rinkimuo
se jis praėjo į parlamentą 
(seimą) nuo komunistų.”

Vėl kas kita jo brolis 
Francisco Franco:

“Šių metų vasario mėne
sį, kai buvo sudaroma kai
rioji vyriausybė, jis pasi
priešino ir bandė neprileisti 
jos prie valdžios. Už tai jis 
buvo atiduotas teisman ir 
už bausmę buvo išsiųstas į 
Kanarėlių salas. Bet iš ten 
pabėgo į Morokką, iš kur 
ir pradėjo (fašistinį) suki
limą.”

Slopinti 1934 m. revoliu
cinius liaudies išstojimus 
gen. Francisco Franco par
sitraukė kriminalistus są
šlavas, susimetusius į užsie
ninį karių legioną ispaniškoj 
Morokkoj, ir pusiau-lauki- 
nius morokkiečius, vadina
mus “tercios.” Dabar Fran
cisco Franco taipgi siunčia 
tų žiaurūnų gaujas prieš 
kairiųjų respublikiečių vaL 
džią Ispanijoj, bet ypatin
gai jas žada naudot “baudi
mui”, žudymui komunistų 
ir visų fašizmo priešų.

Jeigu Ramonas Franco 
susitiktų kovos fronte tą iš
gamą savo brolį, matyt, pa
leistų. pirmą kulką jam į 
kaktą.

čių kurstymu ir net ginklų 
ir literatūros iš užsienio 
gabenimu'. Visiems areštuo
tiems grįšią karo lauko tei
smas su žiauriausiomis bau
smėmis. Sąryšyj su šia by
la Suvalkijoje suimta apie 
100 žmonių.

Europos ir Amerikos vi
suomenės balsas turi atsi
liepti, ir neleisti sužvėrėju- 
siems Lietuvos fašistams 
žudyti ir kankinti nekaltus 
žmones, ir priversti paleisti 
tuos šimtus valstiečių ir 
darbininkų, kuriuos sugrū
do Lietuvos valdžia per pas
kutinius mėnesius.

Gėda pasaulio demokrati
jai, kad ji nesugeba apgin
ti savo vienminčių Rytuose, 
Lietuvoje.

Darbo žmonių Internacio
nalai, žmonių Teisių Lygos, 
Amerikos demokratinės or
ganizacijos ir pasaulinė de
mokratinė spauda yra pa
kankamai stiprūs įrankiai 
neleisti nekaltai kraują lie
ti ir žmones kankinti.

Lietuvos liaudis prašo šių 
organizacijų pagelbos!

Kas Yra Šlapligė

Newark, N. J.
Visų Apskričių Kuopų Sekre

toriams “Laisvės” Pikniko
Reikalu.

Draugės ir Draugai! Jau 
pirmiaus rašiau, kad kiekvie
na kolonija turėsit duoti po 
kiek darbininkų šiame “Lais
vės” piknike, kuris įvyks 16 d. 
rugpjūčio (August), Old Ci
der Mill, Union, N. J.

Aš prašau del geresnės 
tvarkos ir tinkamesnio aptar
navimo publikos, kad kiekvie
no miesto kuopų sekr. atsivež
ti] anksti su savim savb mies
to darbininkų surašus, vardus 
ir priduotų žemiau pasirašiu
siam ant pikniko, tada pikni
ko rengimo komisija žinos, 
kur kreiptis ir ko reikalaut— 
prašyt prie darbo. Šitą prane
šimą gerai įsitėmykite ne tik 
sekretoriai, bet ir patys darb., 
nes jeigu pirmieji užsimirš, tai 
jūs, draugai darbininkai, turė
kit omenyje. Taipgi visi, kurie 
dirbsite, būkit laiku ant pikni
ko, ne vėliaus 12 vai. dienos.

ALDLD. II Apskr. sekr.
G. A. Jamison,

128 Roosevelt Ave., 
Livingston, N. J.

Tel. Liv. 6-1490.

Broliai, Pagelbęn!
Lietuvos fašistinė val

džia, nebepajėgdama val
džios vairą savo kruvinomis 
rankomis išlaikyti, nebepa
jėgdama nuslopinti vis di
dėjantį valstiečių ir darbi
ninkų pasipriešinimą, ėmės 
žiaurių ir šlykščių priemo
nių. Šią vasarą buvo su
šaudyti 4 Suvalkijos vals
tiečiai, kurių kaltė tebuvo 
streikas ir kova už geresnį 
darbo žmonių būvį. Prieš 
sušaudymą jie buvo nežmo
niškai mušami įr kankina
mi. Sušaudymo metu jie 
nebuvo į žmones panašūs. 
Kartu su • jais buvo nuteis
tas būrys valstiečių ilgus 
metus sunkiųjų darbų kalė
jime kalėti.

Tas žiaurus sprendimas 
netik nenuramino valstie
čių, bet dar daugiau juos 
sukiršino. Streikai ir pasi
priešinimai padidėjo.

Greit po pirmo nuteisimo 
buvo nuteista antroji vals
tiečių' partija: 10 ūkininkų 
buvo nuteista mirti (tačiau 
jų “pasigailėta” ir jie su ki-

darbo

A. F. WHITNeV,
Geležkelie.čių Brolijos prėz 

reikalaująs pagerinimb 
sąlygŲ darbininkams, dirban
tiems traukiniuose.

tais savo draugais kartu, 
apie 20 asmenų, visam am
žiui sukišti į kalėjimo pože
mius).

Trečias būrys iš 13 vals
tiečių nuteistas ilgus metus 
kalėti (iki 15 metų sunkių
jų darbų kalėjimo).

I Rengiamos dar bylos val- 
I stiečiams ir darbininkams, 
kurie demonstravo Kaune. 
Dalis tų darbininkų jau nu
teista (iki 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo). Suimti ir 
kalinami socialdemokratai: 
adv. Purėnienė (ištremta į 
savo kilimo vietą, Rokiškio 
apskr.,), buv. seimo atsto
vas Markelis (sėdi forte), 
Armalis ir daug kitų.

Suvalkijoje masiniai sui
mami valstiečiai ir darbi
ninkai, mušami, kankinami 
—administratyviniu būdu 
nuteisiami kalėti. Ten vei-( 
kia garsieji policijos inspek
toriaus šumskio baudžia
mieji būriai. Ypač pasižy
mi pasienio policija (žan
darmerija). Neatsilieka ir 
Trakų, Raseinių, Šiaulių, 
Telšių ir kt. komendantai. 
Administratyviai nubaustų 
skaičius yra labai didelis.

Valdžia, norėdama savo 
žiaurumus su valstiečiais ir 
darbininkais pateisinti, su
galvojo sudaryti dar vieną 
bylą prieš tariamąjį liau
dies judėjimo centrą.

Pasinaudodama provoka
toriaus Kuprišausko įskun
dimais, saugumo policija 
paskutinėmis dienomis su
areštavo’ eilę asmenų: agr. 
Bertašių, agr. Vasinauską, 
teisininką Mackevičių, inž. 
Klimavičių, kooperatininką 
Paulauską, studentą Klima
vičių, stud. Liutkų, ūkinin
ką Dagį, ūkininką Glušaus- 
ką ir kt.

Juos nori apipinti grynai 
p r o v okatoriškais kaltini
mais, darbininkų ir valstie-

Dr. John L. Ri.ce 
New Yoi-ko Miesto

Sveikatos Komisionierius
Šlapligėje kūnas negali var

toti cukraus ir krakmolo, kaipo 
maistą; Tai negerai, nes cuk
rus ir krakmolas yra tarpe mū
sų svarbiausių maistų ir kūnas 
jų reikalauja valgiuose. Kuo
met šlapligė sergantis vartoja 
cukrų ir krakmolą, cukrus grei
tai pasirodo žmogaus šlapume, 
ir kūnas visai negauna šito 
svarbaus maisto. Tokis žmogus 
alkanas, nes jo kūnas negauna 
to, ko reikalauja. Ir kadangi 
cukrus erzina inkstus, tai jie 
nuolat traukia ir greitai išlei
džia vandenį. Ligonis privers
tas gerti daug vandenio, bet 
vistiek jis visai ištroškęs. Jo 
svoris puola, nes kūnas negau
na užtektinai maitingo maisto.

Skaitytojas gal patėmys, kad 
mes kalbame apie krakmolinį 
maistą kaip ir cukraus. Kūne 
krakmolas greitai pavirsta į 
cukrų; tai vienintele forma, ku
rią kūno celelės gali vartoti. 
Krakmolinį maistą vadiname 
duoną, visokių rūšių grūdinį 
maistą, bulves, burokus, ropes, 
morkvas ir visą maistą, paga
mintą’ iš miltų kaip “spaghetti”, 
makaronus ir lakšinius. Daug 
vaisių turi krakmolo arba cuk
raus. Tad aišku, kad žmogus, 
kuris negali tinkamai vartoti 
cukraus ir krakmolo kaipo 
maistą, turi mažai iš ko pasi
rinkti.

Ir todėl išradimas “insulin” 
yra svarbi dovana šlapligė ser
gantiems. Vartodami “insulin”, 
šlapligė sergantieji šiandien ga
li vartoti naudingą ir pakanka
mą dietą, mat, su nekuria da
limi cukraus ir krakmolo. Jiems 
nereik badą kęsti. Faktas, jeigu 
jie seks gydytojo patarimus, 
tai jie atliks savo kasdieninius 
dalykus kaip ir sveikas žmogus.

Bridgeport, Conn.
Rugpjūčio 1 d. vakare, L. 

J. V. svetainėj buvo sušauktas 
gražus susirinkimas. Jį šaukė 
prieškarinis-priešfašistinis ko
mitetas. Susirinkimo sušauki
mui išplatinta nemažai lape
lių. Dėta pastangos, kad susi
rinkimą padaryti skaitlingu. 
Mat, šiame susirinkime turėjo 
išduoti raportą mūsų atstovas, 
sugrįžęs iš kongreso. Atstovu 
buvo drg. Jasiulis. Jis raportą 
išdavė gerą. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

Kaip žinoma, atstovo pa
siuntimas kainuoja pinigų. 
Todėl tam tikslui susirinkime 
parinkta aukų. Surinkta 
$4.10. Visiems aukotojams 
varde komiteto tariame ačių.

čia norėčiau pasakyti kele
tą žodžių Bridgeporto visuo
menei. Prieškarinio-priešfašis- 
tinio komiteto veikla yra svar
bi, todėl mūsų visų priderystė 
ją remti, lankant masiniai 
šaukiamus susirinkimus. Ne
leiskime brangaus laiko vel
tui. Išnaudokime kiekvieną 
mums patiektą progą tam dar
bui.

Tenka nugirsti iš tūlų mūsų 
sandarbininkų, kad, girdi, ką 
jūs čia nuveiksite. Ateis p'o- 
licmonai, atvažiuos ugniage
siai ir išblaškys visą mūsų ju
dėjimą. Jūs karo bei fašizmo 
nesustabdysite.

Man gi prisimena carizmo 
laikai. Tada būdavo sakoma, 
kad žmogui negalima išma
tuot jūrų gilybes, nei sudau
žyti despotišką carizmą. Ta
čiau, mes šiandien turimo ir 
jūrų gelmes išmatavę ir nebe
turime carizmo. Vietoj cariz
mo mes turime darbo žmonių 
tėvynę — Sovietų Sąjungą.

M. Arison.

Wilkes Barre, Pa
Wilkes Barre ir Apylinkės 

Lietuvių Darbininkų Žiniai.

Čia tveriasi tarptautinis 
darbininkų choras. Pirmos pa
mokos buvo rugpjūčio 7 die
ną. Kitos pamokos bus rugpjū
čio 14 dieną. Čia visų darbi
ninkų pareiga stot į šį chorą 
ir jį remt pagal savo išgalę. 
Pamokų pradžia 7:30 vaka
re. Vieta: 325 E. Market St. 
Kaip jaunimą, taip ir augusius 
kviečiame dalyvaut.

Komisija.

Mexico City. — Meksikos 
prezidento Cardenaso vy
riausybė suėmė 16 ginkluo
tų “auksamarškinių” fašis- 
tų.

NAUJAS SOVIETŲ LA
KŪNŲ ŽYGIS

MASKVA. — Milionas 
žmonių rugp. 10 d. suplaukė 
pasveikinti sovietinius la
kūnus Čekalovą, Baidukovą 
ir Beliakovą, kurie laimin
gai parskrido 5,446 mylias 
nuo Amūro upės, lėkdami 
tolimosios šiaurės ruožu, 
amžinos žiemos srity j, per 
tirštus rūkus ir audras.

MAŽIAUSIAS AMERIKOJ 
DERLIUS NUO 1881 M.

WASHINGTON. — Saus
ra vidurvakarinese ir pieti
nėse valstijose sunaikino 
800,000,000 bušelių kviečių. 
Šiemet Amerikoj derlius 
bus mažesnis negu bet ka
da nuo 1881 metų.
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ROCHESTER AWAITS IDS CONVENTION
Urges Interstate Laws 

Against Child Labor
WASHINGTON—If interstate 

commerce laws can be used 
against, prison labor, why not 
use them against child labor, 
asks formai* State Senator John 
A. Chambliss of Tennessee.

The method used against pri
son labor, according to Mr. 
Chambliss, is that interstate 
commerce protection is removed 
from prison-made products by 
an act of Congress. States which 
pass laws forbidding the impor
tation of prison-made goods 
may then fine or otherwise pe
nalize persons importing such 
goods from another state.

VER FIFTY YOUNG PEOPLE ARE EXPECTED TO BE 
ARTICIPANTS IN THE L D. S. YOUTH CONFERENCE

The attention of all Lithuanians will be centered on Rochester as the L.D.S. 
Convention opens here this coming Monday. Over fifty youth delegates from va
rious parts of the country are expected to be) present when the youth conference 
opens at the Gedeminas Hall, 575 Joseph Avenue, August 19th. 

Inspired youth are using all means of transportation! 1 
get to Rochester in time for the opening session.to _
Last minute reports state that Cleveland will have a 

delegation of twenty youth representing LDS branches

Co

WILL REPORT TO 
YOUTH CONFER.

LAISVE YOUTH SECTION EXTENDS 
GREETINGS TO IDS YOUTH CONFERENCE

First Voters Non-Partisan 
League Back Landon

NEW YORK—The First Vot
ers’ League, which will provide 
automobile service for first re
gistrants, is entirely nonparti
san, its official statement claims. 
Its free-of-charge service to ’the 
first voters is done "not as Re
publicans nor as Democrats, but 
as American first voters”.

However, this year the first 
Voters League, “believing that 
private enterprise should be re
stored” and "that a government 
should pay its way as it goes, 
the First Voters League advo
cates the elections of Govern- 
nor Landon and Colonel Knox”.

GOY. CURLEY ASKS 
GUNS FOR THE CCC

------------1—_

AYER, Mass.—"My first of
ficial act if elected to the Unit
ed States Senate will be to start 
a movement to militarize the 
Civilian Conservation Corps.”

With an attack on "these 
1 pinks who want America de
fenseless when apparently alL 

I Europe is sitting on kegs of 
powder”, James Michael Cur
ley, rough-riding governor of 
Massachusetts, launched his 
campaign for election as Sena
tor from Massachusetts with 
"guns for the CCC” as one of 
his main planks.

"The CCC boys are not allow
ed to even handle a gun or give 
a salute because of a general 
protest from certain pinks in 
our colleges and universities and 
in certain of our pulpits who 
believe America should be de
fenseless”, the Governor an
nounced to a small audience of 
military training corps members 
at Fort Devens. "I hope to 
change that next January when ■ 
I go to Washington to take-up a 
permanent residence for six: 
years. And I think I will do 
it”!

Always a strong “prepared
ness” and patriotism man, Go
vernor Curley has clashed with 
the “pinks” before, on the ques
tion of teachers’ loyalty oaths. 
He was faced with a storm of 
protest from teachers’, labor and 
other organizations when he was 
instrumental in removing Pay- 
som Smith, State Commission
er of Education, who had at
tacked the loyalty oath law.

Gov. Curley’s admiration for* 
William Randolph Hearst, whom; 
educators call "public enemy 
No. 1” again brought protests 
from teachers, liberals and mi
nisters, all of whom have been, 
subject to attack in Hearst pa
pers. They point caustically to 
Gov. Curley’s statement that 
“America is fortunate in num
bering among its citizenship a; 
man possessed of the courage, 
wisdom and vision of William 
Randolph Hearst”.

Always a band-wagon climber, 
it is believed that Gov. Curley’s 
"arm-the-CCC” plank is dicta
ted not only by his belief in’ 
preparedness, but also by his de
sire to get in on the federa1 
Administration’s proposal to mi
litarize the Civilian Conserve* 
tion Corps after elections. ,

d chorus. Richmond Hill will send seven delegates, 
„jnnecticut will also send seven. Six youth will repre
sent the Brooklyn BuiLDerS at the convention. Newark 
LoDeStars will send five delegates. Chicago, although 
 ———— mbeing a large district, is send- 

“ - - ----------------------- “ Png only four delegates.

Medals for Championships
■ ■ j

A Track and Field (meet is to 
be held in conjunction with the 
convention where national LDS 
championships will bę establish
ed. Gold, silver and bronze me
dals will be awarded the win
ners. The youth branch or club 
making the highest average will 
receive a beautiful trophy for 
its effoi’ts.

nth Conference and the 
This salutation is given with a surge of 

ction and its personnel.
that has been the moti- 
outh in their efforts to

Greetings to the' LDS Yo
Convention!
enthusiasm from the Youth Se

It is this same enthusiasm 
vating force to all the LDS j 
create a youth movement second to none, thereby 
reaching one of their cherishec. ideals.

Those youth who have been honored by being 
elected delegates to this convention should be aware of 
the important role they are 
suggestions for the further i 
ganization with all the intell

. Anc| it is our hope that these J 
activity does not end with the 
their hardest to make the 
ganization when they returnee

Forward to the growth of

playing and should give 
improvement of their or- 

gence at their disposal, 
outh will not forget that 
Convention, but will try 

D$ a larger and better or- 
their respective districts, 
the LDS!

will takeThe LDS Olympiad 
place this Sunday, Aug. 16th at 
11:00 A. M. sharp at the Wal
nut Inn Grounds. The meet will 
be held together with a picnic. 
Athletes are warned, to be punc
tual, as the events will start as 
scheduled. To get to the Grounds 
take route 5 to Caledonia, and 
from there take Scottsville Rd. 
to Garbutt, which }s between 
Caledonia and Scottsville.
Youth Will Discuss Ways To

John Orman, national L D S 
youth secretary and foremost 
leader in the Lithuanian youth 
movement today will give the 
main report at the LDS Youth 
Conference in Rochester.

NEW YORK COPS TO 
ADOPT TRUANTS

) MILITARY DRILL IN 
iCHOOL, SAY VOTERS

NEW YORK—The bad boys 
may not like it, but New York’s 
cops are determined to be the 
"pals” of every boy—and es
pecially every wayward boy.t

Following the much-publicized 
P.A.L. week, during which the 
Police Athletic League conduct
ed sports contests with and for 
New York’s younger element, 
the Crime Prevention Bureau of 
the police department announc
ed the compilation of a "trouble 
list” of truants who are to be 
given special* attention.

Although Police Commissioner 
Valentine insists that the list 
would be» kept confidential and 
that the boys on the list would 
not be reminded of the error of 
their ways, educators and social 
workers are in turn irritated 
and annoyed by the program.

The "trouble list”, according 
to Comm. Valentine, would be 
obtained from the Board of Edu
cation and would contain the 
names of truants and those chil
dren “showing tendencies toward 
irresponsibility”. The boys would 
be drawn into athletic and re
creational activities and it is 
hoped that parents would come 
voluntarily to the Crime Preven
tion Bureau asking that their 
children be added to the list. So 
far 85 potentially delinquent 
boys are oh the list furnished 
by the school authorities.

While they have no objections

JARBONDALE, III.—The ci
tizens of this town can sing, 
with easy conscience "I didn’t 
raise my boy to be a soldier”.

In an unofficial election finan- 
by popular, contribution,

mpre than one fourth of the re- 
larly registered voters went 
the polls to vote down a pro-.

sed junior voluntary military

ce<

to
PO:
coprse in Carbondale Communi
ty

Better LDS Movement.
The youth will hdve an 

portunity to take up their prob
lems at the August 19th ses
sion of the convention. Johnnie 
Orman, Secretary of National 
Youth Committee and oije of the 
leading youth in the LDS, will 
give the main report. He will 
point out the weakne^sess in the 
organization and will suggest 
means of overcoming

The leading youth 
states and cities will 
activity they had in their vi
cinity during the past two years 
and also the problems that have 

during that

op-

them.
of various 

cite all the

G-MEN GET JOHN D’S 
RECORD

High Schopl.
The vote ended a bitter de

bate which raged since the local 
too! board announced negotia- 
>ns with the War Department 

for volunteei’ junior reserve of
ficer’s training corps.

Ministers of five of the larger 
urches took the leadership in 

fighting the proposed course, 
e American Legion ,the Lions 
d the Chamber of Commerce 
d previously voted for • the

sc 
tid

cli

Th 
an i 
ha i 
training.

more recreational and athle- 
activities, social workers and

to
tic
educators argue that such a pro
gram .will not even begin to 

ve the problem of juvenile de- 
A "broader concep-

so
lirquency.
tion of education”, is needed to 
taikle the problem, commented 
James Marshall, acting president 

’ the New York Board of Edu- 
tion.

of 
ca

confronted them
I length of time.
I All the delegates w 
opportunity to dance 
themselves at the 
Concert and Dance.

WASHINGTON—A 
lication, "The Child, 
News Service”, 
the Children’s Bure 
U. S. Department of 
first issue discusses 
curity foi’ children 
and child-health 
child labor legislation 
subjects.

ill have an 
and enjoy 

Convention

new pub- 
A Monthly 

is anjnaunced by 
au of ’the 
Labor. The 
social se- 

, maternal 
service and 

, and other

WASHINGTON, D. C.—John 
D. Rockefeller need not worry 
that he will be found dead in a 
hobo jungle with no identifica
tion. His fingerprints are on 
file, G-Man J. Edgar Hoover an
nounces.

The collection of notables” fin
gerprint records, according to 
observers, is a publicity stunt 
calculated to offset the general 
public dislike for general finger
printing which has been . called 
everything up to and including 
"the first steps toward a pass
port system”.

It is hoped by Mr. Hoover’s 
Bureau of Investigation that 
there will be no further difficul
ty in securing fingerprinting’ of 
whole schools and clubs,' now 
that Rockefeller, Walt Disney 
and Edgar A. Guest have filed 
their prints for posterity and 
publicity.

WASHINGTON, D. C.—Ame
rica’s next expeditionary force 
won’t be killed off by flue, ty
phoid, smallpox and 
diseases will be eli 
scięntific advances in the medi
cine of war, accordin; 
Edgar E. Hume of 
Medical Museum,

scurvy. The 
ninated by

g to major 
the Army 

That leaves

SEATTLE—Parents and re
latives would be spared the, 
doubtful enjoyment of listening 
to junioi’ bleating in approved 
crooner style if the Catholic 
Youth Organization had its way. 
The "evil influence on youth” 
of bad radio programs and mu
sic as well as dance hall and 
taverns, was discussed by speak
ers before the youth activities 
committee of the National Con
ference of Catholic Charities 

meeting here.
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BY REDFIELD

BOMBASTIC SPEECHES BORE CANADIANS 
j AT V1MY RIDGE

An American Nut Loose In Lithuania

Installment)
ARRAS, France—'This town is 

full of Canadians. Everywhere 
you go are sober ones, drunk 
ones, bemedalled ones with the 
ever-present green berets with 
the maple leaves.

The big hotel at the Square 
in front of the station explains 
it all. It carries an enormous 
sign: “Headquarters, Canadian 
Vimy Pilgrimage”.

These fellows who fought here 
for the Allied Powers twenty 
years ago, came back, six thou
sand of them, back to Vimy 
Ridge whose capture put their 
names down in history as at 
least hard fighters, to dedicate 
the enormous white stone monu-> 
ment erected by Canada on top 
of Vimy Ridge, on land donated 
by the French Government.

More than a hundred thousand 
French had come to Vimy for 
the pilgrimage, by bus, by rail, 
by air, by car. King Edward 
VIII reviewed, before this 

, throng, the*- seven thousand Ca- 
ttadians and then unveiled the 
towering monument.

But there seemed to be some
thing wrong. Your correspon
dent had been at many large 
assemblies, at enormous demon
stration before, and never has 
he seen a crowd so restless. One 
person thought he had explain
ed it by saying that “People 
aren’t interested because they 
do not understand the English 
speakers”. But the crowd was, 
if anything, more restless when 
the French spoke.

It seemed, to put it bluntly, 
that they were not interested* 
It seemed, moreover, that the 
people did not believe the “4th 
of July” words that were being 
spread.

But that mattered little to the 
Canadians who were out having 
a good time. Three thousand 
were billeted in Lille, up the 
line a bit; hundreds of others 
were in Cambrai and Douai, ci
ties made famous by the hell
fire they went throbgh twenty 
years ago. One thousand were 
here in Arras.

It was one of those in Arras 
' who spoke out. I was coming 
‘ home from a street dance—these 
French live half of their lives 
in the streets -in spite of the 
enormous amount of rain they 
have here—when I met him. He 
was tall, weather-beaten, sober, 
tired, leaning against a lamp 
post on the square opposite the 
station.

We talked awhile. I told him 
I represented Youth News Ser
vice and was interested in hear
ing what he had to say about 
the doings that day. He had 
enough. “It’s a damn lie”, he 
said simply. (

“This afternoon you and I 
heard lots of big names get up 
and say they wanted peace but 
I don’t believe a word of it. You 
look around at iriost of these 
fellows— they are old enough to 
stay behind the lines this time

and they are not too interested 
in the war-and-peace question.

“No, sir, it’s up to the young 
fellows to keep us out of the 
war. You’re the ones who are 
going to have to take it. We 
won’t be rid of war until you 
get rid’ of the type of people 
who are running things today. 
In America, your students have 
started out on the right path 
with their strike against war. 
What we need is more of them 
and bigger, too”.

I told’ him I thought the crowd 
had been restless this afternoon. 
“Sure it was restless. This is 
a country with a left-wing gov
ernment elected by an over
whelming majority. Most of 
those people out there today are 
people interested in stopping 
war. And they know too that 
everything that' was being said 
today was almost one hundred 
percent a lie”.

So that was it. The Canadian, 
deeply scarred from mustard 
gas blisters of many years ago, 
went off, tired, and home to bed.

CONN. RAMBLINGS

(Fourth
Yes, we hikbd into the restau

rant. In about a half hour we 
abandoned the restaurant and 
retreated to saner quarters. Now 
if I was an army adjutant of
ficer, I would have written the 
proceeding two lines in which 
you could have read between the 
lines and thus come to a con
clusion that we suffered defeat.

have doors and

Unfortunately—I am not an 
adjutant, (that’s pretty fortu
nate for the Į army, eh ?) and 
not being one I will endeavor 
to describe the incident.

Restaurants
so did this one have a door. 
We plowed ti
door and entered a room—but 
what a room! We had expect
ed to find a conventional big 
room with chairs and tables. 
This one was
contain any furniture. The four 
walls were punctured by doors 
(there must I;
them).

Our hostešs (yes, hostess!) 
explained that 
ed into dining rooms. Through 
one door we 

1 and ahother

nrough ’ the first

small and did not

ave been eight of

these doors open

DON RODIN
I’ll bet you thought I got lost? 

Well I didn’t. I’ve been taking 
care of myself, listening to so 
much hurried air about how 
this and that sleuth was out 
after a certain rodent... and I 
resent j this rodent part... Well 
I am back, and the sleuths bet
ter choose your steps because I 
*have some “hot tips” on you. 
It’s a good thing I have some 
assistance in the getting of all 
these low downs... without my 
secret agents, I’d be stuck now 
and then but they certainly help 
me out. They’re indispėnsible 
when something real good is 
wanted. I better treat them 
kindly or else there will be some 
rodents in our midst.

Chas. Sholunas will have a 
darned hard time trying to ex
plain his doings with Ann Mar
tin at the Dainų Diena. He hur
ried from seclusion to seclusion 
trying to be alone. Three times 
he scurried from Ben Medley’s 
car. '

Beatrice Kukanskis is an edi
tor! Yep, she’s one of the edi
tors on the Vilijos Chorus News 
bulletin. And she’s the gal that 
has a b’friend in the park city. 
Yes,, and she says he’s a hand
some beau brummel.

Business is pickin up. The 
Strausses have a new beer gar
den. Yep, and right on the 
Main street. I’ll come in some 
time Clem and drink some of 
your extra best “Putz”. I’ll do 
it incognito so the rest of the 
sleuths won’t bring me out in 
the open. I guess I’ll write a 
book. “Is I a Rat” by Don Rb- 
din.

If my eyes didn’t deceive me, 
last week I saw Cbnnie Jegela 
slip a ring to a guy just be-

glimpsed a priest 
“ponas” smoking 

long cigarettes. We were ush
ered into the largest room of the 
establishment after ordering dur 
respective tastes we settled back 
to wait during the time spent 
in preparing the foodstuffs.

While waiting we had to con
tinually slap at flies which as-* 
sailed us. Questioning of a 
maid revealed^ that during the 
night the flies had hidden; but

they entered the dance 
Beautrice and h<

Pa. were sitting
Jce and her friend

• on the

Connecticut delega- 
for Rochester to-

fore 
floor, 
from 
side.

Flash!
tion is leaving 
morrow night.

It makes me so blue, 
see a certain little human for 
about two weeks. And suppose 
this certain little one doesn’t 
come back. It will break my 
big heart.

I’ve gathered here and there: 
Verby, Jakie 
Medley and Stichy have a date 
the 23rd in Ansonia. ......... *
group of Polish girls are having 
a picnic... did you hear the 
.New Haven 
Diena ? Good 
the quick reorganization.
of the altos should be muted...' 
a little too Ipud 
was 
bum

It 
cas, 
to walk the ajsle with a Massa- 
chusian soon 
jun had a s 
years... Chas. Lewis made his 
illustrious presence at the pic-* 
hie... years 
around.

Wanted: A 
a Massachusetts girl. 
Don Rodin, 
Section.

I won’t

Clarence, Ben

A- little

chorus at Dainų 
weren’t they, for 

Some

. Vic Latvis 
icnic... with hisat the 

hand.
reached jny ear: Eva Kon- 
a New HJaven gal, is going

.. Beatrice Did- 
prise party... 2Q

since he’s . been

Connecticut job for 
Notify 

c-o Laisve Youth

By GRAF ERNEST
now as the sun warmed the 
brisk morning air, they had come 
out in swarms. The room was 
full of buzzing flies. They 
scampered across our forehead, 
or valiantly dove at our nose, 
or better still—got under our 
collar!

Butter was brought in, and 
no sooner was it placed on the 
table than Madam Fly coasts 
to a sixpoint landing or maybe 
it was an eight point—(I never 
did count thoe fly’s legs), and 
upon landing she commences to 
skate around the**butter! I im
mediately lost my appetite, but 
my hardier companions fell up
on their soup with vim and gus
to. But, alas... they gave up 
also!

The large groups of flies are 
due to the lack of a proper 
sewage disposal system. Kitchen 
windows are only a few paces 
away from cow stables, manure 
piles dot the front lawns, the 
latrine trenches and cesspools 
know not the scourge of a good 
dose of quicklime nor other dis
infectant—thus, I am describing 
the flys’ paradise.

Much can be helped if the 
government did at least attempt 
to show the pleasant methods by 
which he could at least keep his 
cesspool in order and thus im
prove his health. Wire mesh 
screens are unknown to the plain 
citizen and if he wants to keep 
the flies out of his. house and 
away from his food and children 
—he must keep his windows 
closed! Whilst in the quarters 
of the “ponai” we find the 
screens because they have the 
money with which to discover 
the benefits ' derived from a 
screen guarding the open win
dow. Can one imagine a per
son being Alive and yet unable 
to buy a paltry few yards of 
wire mesh? Not only being un
able to buy wire mesh but also 
proper food, shelter and cloth
ing.

Many minor incidents befell 
us but I will have to dismiss 
them from appearing in these 
pages. If I chose to write of 
everything which came to my 
lot in Lithuania, I could have 
written a couple of volumes and 
still would have plenty more for 
another half dozen!

Anyway, I landed in the city 
of my destination and found 
myself still intact, in one piece, 
ahd with no serious injuries, on 
my body. I thereupon scooted 
forth to my relatives farm (via 
a hired horsedrawn “dorshky”).

I entered his house in the 
dusk of the evening and here 
I had my first view of farm life 
out in the “sticks”. A kerosene 
lamp was lit and its slight rays 
revealed to me a world of shad
ows and gloomy walls.

One just can imagine how I 
felt. Here only a few days ago 
I was holding forth in bright 
electric lights aboard steamers 
and trains and now I peered 
through the uncertain rays of a 
little kerosene lamp! (Gee, I

felt like Abraham Lincoln!) The 
walls of the house were of huge 
hewn logs, the ceiling of flimsy 
boardwork set upon massive 
beams, small windows looked 
out upon dark fields, and the 
whole house had only three 
rooms (kitchen, parlor and pan
try). Beds were set out in the 
kitchen and parlor, and also in 
another building close by which 
was a grain storage building 
known as “klėt©”’

I was tired and asked to be 
shown the way to bed. But 
before I went, I rėmebered that 
all the Lithuanians back in the 
United States had often prais
ed sleeping on hay, They usal- 
ly mentioned it in their songs 
or during conversation (per ex
ample: “Boy, kad man papultų 
bent sykį vėl ant šienelio pamie- 
guot”).

I asked my relative if he had 
any hay. He replied to the ef
fect that he had some fresh, 
newly mown hay in the barn. 
So we armed ourselves with pil
lows, blankets and a lantern 
and out we went to the barn. 
I don’t remember much of the 
preparation for that luxurious 
sldmber, for not only was I 
tired, but also could barely see 
straight.

And then came the morn. 
Symphony orchestras usually 
play pieces about mornings and 
sunrises in a quiet manner, 
punctuating the soft melody of 
a violin with a rooster’s crow, 
or creating notes suggesting the 
rippling of water and the good
will of animal and man. Well, 
I awoke into something which 
sounded like the “Dance of the 
Goblins”. A Shrill wind was 
whistling through the eaves of 
the barn, a cow was bellowing 
near the door whilst somewhere 
in another hayloft a hen was 
broadcasting about its newly 
laid egg. . 1

The sun was streaming in 
' through cracks in the board 
walls and I lifted my head to 
find that the skin on the back 
of my neck itched. Examination 
found numerous bumps and 
lumps on my body. I turned to 
look at my pillowl There was 
a shallow spot where my should
ers had rested and a little fur
ther up the slight indentation 
made by my head. t Between the 
two spots was a piece of pil
low which * my neck had not 
pressed upon. Here on this 
white stretch of pillow a brown 
bug and a black one were hav
ing a race! My neck must have 
seemed like the Arch de Triuin- 
phe to these racers! I didn’t 
stop to verify the results of the 
said race but threw the whole 
race track out unto the bam 
floor. My relative informed me 
that sleeping upon new mown 
hay was not “tops” because va
rious types of insects were 
brought in from the fields inside 
of the bales of hay. He had 
meant to inform me the pre
vious evening, but as I had been 
so enthusiast^...
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The Camera Eye
THE STUFFED SHIRT TRIBE

Speaking of Sports
MW

“I’m still active in business, too.”

l-r

MM

which, 
to run 
Broad- 
burles- 
with a 
of his

Did His Ears Burn?
Clark Gable, the cause of many a heaving 

bosom, charged, movie style, into the Los An
geles Examiner Office, raving mad. Gable 
knocked out a film sparring partner accidental
ly in the course of making a film. Newshounds 
grabbed) the story and it hit the front pages in 
sdme cases. •

But back to the story. Angry at the embaras- 
sing publicity, Gable went in like a lion, came 
out like a lamb. Guess why? Because the au
thor of the story that appeared in the L. A. 
paper was none other than that important shap
er of national affairs, the man who for years 
tried to run the country... William Randolph 
Hearst!

Willie was very sucęessful in his career as 
a working newspaperman. His story was re
printed «by Universal Service without a word 
being chafnged, a very unusual thing. P. S. He 
owns the Universal Service.

PIPE' DREAMŠ
Mervyn Leroy, the director who married 

the daughter of one of the Warner Brothers, 
had a habit of running double feature film pro
grams at his home for guests. A rather ex
pensive habit, inasmuch as talking picture pro
jectors cost about $2,500 each. Besides 
a fireproof projection booth is necessary 
these films... Earl, Carroll, producer of 
way’s most pulchritudinous and glorified 
que shows, the Vanities, has signed up 
flicker concern as a producer, and one
first assignments is to make a film with Shir
ley Temple. Shows what the renewed drive for 
“decency” films has done... Some film fan in 
Sweden has no national pride, for she has sent 
Katharine Hepburn a knitted Sweater, while La 
Garbo is left out in the cold... Here’s one that 
hits a new high in deliberate misrepresentation 
of facts... 1,000 girls answered a call for 25 
chorus girls in the new Fred Astaire film, and 
the publicity department seized upon the occa
sion to glibly note that the girls came because 
they all 'wanted to dance with Astaire. They 
didn’t want the jobs, of course. Cecil B. De- 
Mille is one ace of a film director, so the 
publicity sheets will say. But ask the movie 
extras.. they had to do three days work in 
one, because DeMille wjanted to finish a film 
ahead of schedule. William Make Peace Thack
eray, famous pnglish novelist of a past era*, is 
now appearing indirectly in films, by way of a 
relative, Helen Flint, who have a bit in a 
film. Louise Beavers, colored star, remem
bered fqr her fine work in “Imitation of Life” 
studied for months to acquire a Southern drawl. 
She was bom in the North.

... Hollywood is having an Olympic meet 
all its own on studio sets. Buster Crabbe, Bar
bara Koshade and Josephine McKim, all Olym
pic contenders, are featured in films. Paramount 
in making a habit of hobnobbing with only the 
best minds when it comes to the production of 
films, or so'they say. They are employing a 
man who has spent over 34 years as well as a 
million dollars in photographing and writing 
about the true story of the Indian. He is doing 
special ^photographic work for. them in con
nection with Indians. ‘Werner Janssens, noted 
American musical composer, is retained by the 
same studio to record the musical score for the 
film “The General Died At Dawn”—Clifford 
Odets did the script for that picture. So that 
between the two of them, they ought to run out 
a better-than-average film, despite ’ the draw
backs of the producers... In Shanghai there is 
a movie theatre which shows some of the very 
oldest films for only Jc every two hours. To 
which say I—0t wouldn’t be a bad idea if they 
did the same here. Only they ought to change 
that much for the present day films. Dick 
Barthelmess, whose film-star has been waning 
in the' cinema skies, first essayed an Unsuccess
ful hand at a,play acting in New York, and id 
now in London making a film... Madeline Car
roll Who plays a hard-boiled adventuress in “The 
General Died at Dawn”, comes from London So
ciety, having been presented at Court. And OFF 
THE RECORD... this item will shortly be 
shown in New York which is definitely more 
interesting than any ten Hollywood films put 
together. It’s a film history of the Russian 
Revolution, containing scenes never shown be
fore, dbg up from government archives and 
from individuals. The events pictured are as 
exciting and alive today as on the day they 
were ^filmed.'

TEXAN STUDENT 
PAPER CENSORED

PIRMYN CHORUS 
DOSSIERS

AUSTIN,. Texas—The Texas 
centennial celebratioris, with its 
raucus battle between . burles- 
quey Fort Worth and education
al Dallas, has turned the spot
light of high pressure publi
city on the Lone Star, State.

Not likely to be publicized, 
however, is the action taimen' to 
censor the student newspaper at 
the University of texas. The 
Daily Texan, which earned the 
name of the “The Fighting Tex
an” among students because of 
its exposure of graft in the con
struction of a museum on the 
campus, its support of the stu
dent peace strike and its sup
port of other progressive and IL 
bėrai actions of the students 
body earned the disapproval of 
University authorities.

As a result, the board of Re
gents passed regulations which 
set Up an administration appoint
ed censor,"with the power to ex
clude “libelous material... Opin
ions not based on fabts;.. arti-? 
cles on national, state and local 
political questions... material 
detrimental to good conduct of 
the student body... material 
prejudicial to the best interests 
of the University... and any 
material in conflict with, good 
taste or wise editorial manage
ment”. Students charge the re
gulations are so loose as to give 
the censor power to exclude al
most anything. Tpe “Daily Tex-? 
an” was not allowed to carry 
news of its own censorship.

Congressman Maury Maverick 
has condemned the action as 
“inside Nazification“ and has 
given his suppoH to' Editor Ed. 
Hodge. Two Ąustin lawyers have 
investigated and state thėir be
lief that the action of the re-? 
gents is in violation of the 
state Constitution. The case is 
beirig prepared fbr the courts.

The students, point irbnically, 
to an inscription carved qn thė 
Campus library which reads: “It 
is an axiom in ’political science 
that unless a people are educa
ted arid enlightened it is idle to 
expect the continuance Of cm! 
liberty or the capacity for self- 

• government”

Now that we had a wieek’s 
vacation, We ought to come back 
with renewed energy.

Don’t fojrget, chorus members, 
we’re going to a swell picnic this 
coming Sunday in Union, N. J. * 
and we’d traveling by bus, 
which means that a lot of fun 
is in store for all. Non-chorus 
members are also invited. We 
hear that Union is a pretty ele
gant places so come down early 
in order not to miss the bus. *

The only time we see Carl, 
Julie'and Matty is when we have 
to go out of town or sing at a 
concert. Is that fair, pipuls ?

Well, we re paying dues again. 
Even our teacher is a full fledg
ed member of the chorus.

So, Sophie had a garden wed
ding. ' My1 how we progress.' I 
heard B. K. looked simply stun
ning. , |

Hosta la 
S.

vista,

—4---------------------

PH|K HANBILL 
QUOTES REDS

State

the 
nor

the

COLUMBUS, O.—Ohio 
University teachers are not tak
ing seriously the attacks of 
Students Americaneers, Inc., 
is anyone else. .

A pink handbill, charging
local of the American ’ Federa
tion of Teachers with being ra
dical, atheišt, opposed to the1R. 
O. T. C. and socialist, among 
other things, Was distributed by 
the Student; Americaneers among 
teachers attending a mass meet
ing of the teachers’ local held 
on the canipus.- Visiting teach
ers, who had been attending the 
summer school at the Univer
sity, were amused by the charg
es against the union contained 
in ■ the handbill, which included 
free love, through financial aid 
from the Garland Fund, com
munism, apd other subversive 
and un-American beliefs.

A year ago, when Dizzy Dean and Mike' 
Gonzales defied 109 degrees of St. Louis’ wea
ther by building a campfire in front of the 
Cardinal dugout and wrapping themselves in 
Indian blankets, the Dizzy one reached the pin
nacle of his days of daff. Since that time he 
has become more and1 more dignified, until now 
he thinks twice before he blows his nose in the 
hair on his chest.

No psychiatrist has ever bothered to exa
mine Dizzy, and he’d be a fool to try, for -noth
ing has ever been wrong wi^ his Dizziness. 
Most of the stuff Dizzy has pulled was ex
pected of him, first, from the St. Joseph Club, 
second, from the Houston Club, and'third, from 
Mr. Samuel Breadon arid Mr. Branch Richey, 
who operate the St. Louis Cardinals, at a size
able profit.
that Jerome Herman decided to get married at 
home plate—that was the idea of the manage
ment. Then there was the time in St. Joe when 
His Wackiness set a world’s record for break
ing traffic laws. That, too, was the -idea of the 
management, to say nothing of the campaign 
that was started by the St. Joe club' to have 
him elected mayor of the town. When he came 
to St. Louis the papers played up his paronoiac 
tendencies to such an extent that everyone ex
pected Jerome to .be escorted into the Mound 
City by the attendants of the city; nuthouse. 
He did come into town with a bunch of fan
fare, but the lunatic employees didn’t do the 
escorting. But Dizzy didn’t disappoint ’em. " In 
five days time he was ready to run for mayor 
of the town. He broke training rules''left and 
right, or so the papers said anyway.’ They 
threatened to kick him off the team/

No one knew just how much of what Diz
zy did was of his own free will or of the .will 
of Breadon and Cd. Probably, the wacky one 
did have one or two ideas of his own. about 
doing silly things, but there is not'the,slightest 
doubt that the management decided to capitalize 
on his “eccentricities”. He thus became'an Out
standing box-office attraction, and whenever;'he 
was scheduled to appear on the mound the Car
dinal office advertised it by paying, for the pri
vilege of such advertising space. >' On one phge 
the Famous Barr Company told< the, public that 
suits were coming down; on the Other page the 
Breadon-Rickey bunch let everybody'know that 
Dizzy was going to act crazy. \.. , :

It is noteworthy that .Dizzy’s eccentrics " 
•have been on the decline in the measure; that 
he became the game’s outstanding pitcher. 
When it was seen that he could pult-in the -/..'• 
crowd on the basis of his pitching ability; they 
canned the eccentric' stuff. Dizzy became' a 
citizen in good standing. He was a model hus
band. No more did he build fires on hot days.

Then the Cardinal front office decided* on 
a new line. They played up Dizzy’s love for the 
game. It is true that he likes > the game,/and '/ 
wants' to get as much of it. as. he can every day. 
Arid’ the ■ Breadon-Richey bunch made’riure that 
the public took notice of that love. So from a 
bhseballl 'bum, 'who attracted crowds', Dizzy, be
came a baseball model, who attracted crowds. 
;Get the'point ? .. , ; ,

Rickey, who does practically . all . of the 
executive’work for the Cardinal?,' has managed ., 
Dizzy’s publicity in an irreproachable way. / He 
orily muffed one job. That was. when he im
ported the1 third Dean brother, Imer, from Hous
ton. The newspapers’had it1 that Elmer' was a 
pitcher, but when he; showed up in St. Louis 
it was found that the orily' thing that .Elmer 
had ever pitched' was peanuts in the Houston 
House of Horsehide. . . •'•••': ‘

So Elmer was put to work selling peanuts 
in Sportsmans Park, But after awhile it was 
found that an ordinary-gent could sell as much 
peanuts in one day as Elmer, and at 1,000th the 
price. So they shipped Elmer back’ to Texas/

Where’s Elmer ? , • , • '1
* Nobody’s ever heard of him since he flop* 

ped on-the peanut job.

Newlywed: 
sister”.

Bachelor: “How can you tfell them, apkrt?” 
Newlywed: “I don’t bother; the other one 

has to look out for herself”. / - • »

Little Audrey’s boy friend died rind^during 
the funeral everybody was weeping copiously. 
Little Audrey, however, laughed and laughed and 
laughed because- she knew that "p^fisies come up 
again Tn’ the Spring.

For instance there was. the time

i

I married a girl with a twin
F

x

F

(
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$3,000 PLAY WRITING 
CONTEST OF I.LC.W.U.
For the first time in the his

tory of the American Labor 
movement a union is offering1 a 
substantial prize to encourage 
the writing of Labor plays ac
cording to Julius Hochman, vice- 
presideht of the International 
Ladies’. Garment Union and the 
chairman of its Educational 
Committee in announcing a 
$3,000 prize play award.

Fdr the benefit of those who 
want to enter this contest, we 
hereby give all the rules and de
tails! . Read them carefully, then 
sit down and start working on 
your play.

1. The International • Ladies’ 
Garment workers’ Union, thru 
its Educational Committee is of
fering $3,000, in two prizes for 
full length plays of social con
tent. 1’he winning play is to be 
awarding two thousand ($2,000) 
dollars; the play in second place 
will be awarded one thousand 
($1,000) dollars. If in the opin
ion of the judges, both plays 
are of equal merit, prize money 
is to be equally divded. Prize 
money is exclusiue of royalties. 
If, in the opinion of the judges, 
no play entered in the contest 
is worthy, no award will be 
made.

"2. The contest closes Decem
ber 15th, 1936. '

3. t)ption on the rights to the 
prize winning plays must be af
forded to that theatre or theatre 
groups which, in the opinion of 
the jŲdges, is most representa
tive ,of the labor theatre in the 
United States.

4. Plays must be full-length, 
original and deal with social con
flicts in contemtporary American 
society. It must be so treated 
as to express the aspirations 
of the labor movement without, 
however, involving sectarian cri
ticism of any part of the labor 
movement. This does not mean 
that playwrights are to._be li
mited in' their choice of specific 
content; no aspect of American 
life, no stratum or section of 
American society is barred. The 
play, however, must meet the 
practical, technical requirements 
of the professional theatre.

5. The prize-winning plays, 
when produced and or published, 
must be inscribed as the “In
ternational Ladies’ Garmen t 
Workers’ Union Prize Winning 
Play”.

6. The decision of the judges 

will be by majority vote and will 
be based upon artistic merit, 
originality in content and treat
ment and the validity of the 
play as a social document. The 
committee of judges will con
sist of Julius Hochman, Max 
Danish and Mark Starr, repre
senting the International Ladies’ 
Garment Workers’ Union and 8 
theatrical practioners to be se
lected and announced later.

7. All wishing to enter the 
contest should communicate with 
Mr. Louis Schaffer, Labor* Stage, 
Inc., 106 Westc 39th Street, 
New York City.

WORCESTER SAUCE
So we firially went to a beach. 

The first time in two years. 
What a time, what a beach and 
what a sunburn!

Wonder how one of our mem
bers enjoyed his swim in the 
bus. Or was it a femme that 
kept him there.

Mazzie should operate a beau
ty salon. Boy, can he do a good 
job on a girl’s hair.

If we turn out the same way 
for our rehearsals as we did for 
the beach trip we would have 
quite a crowd. What say, let’s 
be numerous and punctual for 
our rehearsal.

We had our own private Olym
pics at the beach and here are 
the winners—all dhampions in 
their respective classes:

V. Grub-best eater. Can that 
bov put it away!

Mazzie—perfect comber. He 
sure can pull hair.

Vi R., Mrs. K., Al. P. and A. 
Kregsdelis— all in a tie for the 
best sunburn. The winner will 
be decided at the next chorus 
rehearsal.

Johnny G.—best -yeller. On a 
clear day he can be heard for 
three miles.

F. A. M. and N. G.—the best 
cuddle upppers you ever saw.

The beach sure brought a lot 
of people together.

What’s become of our two cor
respondents? You should write 
at least once a month. You 
know two heads are better than 
one.

Those wfio have been taking 
pictures at the beach should not 
show them to others during cho
rus rehearsal. Look at them 
during the intermission.

Bees Buzz.

YOUTH FIND STADIUM 
CONCERTS ENJOYABLE

NEW YORK, N. Y.—Have you 
ever h°ard a marvelous concert 
and have you seen the moon 
rise in the middle of . a Mozart 
Concerto. We did. And it was 
breath’ taking. Of course you 
know that we mean the Lewi- 
sohn Stadium Concerts, Amster
dam Ave. and 138th Street. The 
tickets are very reasonably pric
ed—that is if you go early. And 
even then you will probably have 
to stand on line. Unfortunately 
we arrived late and we either 
had to stand for fifty qbnts or 
sit for a dollar. We sat for a 
dollar. ,

Jose Iturbi, the well-known 
pianist, was the conductor. The 
orchestra started with Mozart’s 
(that’s Iturbi’s favorite) “Eine 
Kleine Naktmuzik”. I wonder 
if we will ever have -another 
composer with Mozart’s balance. 
Then Jascha Heifetz played the 
D Major concerto for violin and 
orchestra by Mozart. That was 
the time that the moon began 
to make it’s appearance over the 
stage wall.

During the intermission we 
dashed over to the refreshment 
stand and were squashed try
ing to drink some coca-cola. Two 
other selections followed the in
termission. Iturbi conducted a 
new composition of Turiną, “Pro- 
cesion del- Rocio”. A lot can be 
said about this piece of music, 
but I’m reporting about a visit 
to the stadium not a criticism 
or analysis of music. Never
theless, the audience was im
pressed. Again Jascha appear
ed and played another concerto. 
This one was in A Minor by 
Glazounoff. Technically the Gla
zounoff concerto is difficult. But 
I heard one woman say she was 
not in the mood for technique. 
Which may or may not mean a 
thing. The audience clapped and 
bravod until they got their en
core. Heifetz responded with a 
dainty Habanaise.

Back to the subway and home 
to heat and swelter. But we 
couldn’t help thinking of' the 
many people who would like to 
see and hear just such concerts. 
We should have more outdoor 
stadium concerts where people 
come to really listen to music 
and not impress one another with 1 
their dress.

Shirin.

ON THE JERSEY SIDE
Knocking about Newark, I 

find that the town is pretty well 
under the influence of Ole 
Man Sol and the knock-knock 
jokes. Even your’s truly is hav
ing a hard time sitting still long 
enough to seriously write a 
much be-lated article.

It seems that the Sietyno cho- 
rus has at last found an Oper
etta for the coming winter sea
son. All members should now 
buckle-down -to some conscien
ces attending of rehearsals. Al
so no more vanishing acts dur
ing intermissions.

Too bad Al and Eddy, Elea
nor and Nellie had to miss the 
trip to Waterbury. Conn. treat
ed us grandly and we hope that 
sooner or later we can convince 
J. P. or Biruta, or Clem (maybe 
all three choruses) that we 
make as good hosts as guests.

Overheard on the way home 
from Waterbury:

“Knock-Knock”.
“Who’s there?”
“Nora”.
“Nora who”.
“Nora miego”!

In this corner, away in the 
back of the bus, we find the 
instigator of this crude joke. 
Beanie Dobinis, even agrees to 
furnish upon request more knock
knock’s but only in stage whis
pers. Oh, yeah!

Al. D. was displaying with 
great pride the snapshots he 
took while up in Conn., “Did 
you ever see three such hand
some boys as these?” We ad
mit, we haven’t. Where could 
we find them more handsome 
than Walter, Al, and Beanie?

I suppose its only fitting and 
proper that I hereby mention 
that the chorus will sing at a 
huge picnic August 16 at the 
Old Cider Mill in Union, N. J.

Knock-knock.

Shenandoah Žiežirbos
The vacation period is gradu

ally coming to a close. Picnics 
and outdoor affairs will soon be 
ended. Winter will bring a lot 
of good times for bur choristers 
indoors, we hope, so don’t dis- 
pair.

Looking over- the Youth Sec
tion it seems that the chorus 
correspondents of various sec
tions of the country are failing 

down on their jobs. Correspon
dents of the different choruses 
should be eager and reliable and 
try their best to make our Youth 
Section a success. If a cor
respondent is picked from a cho
rus, he is expected to do his part 
each week and help build up the 
paper. Our choristers here in 
Shenandoah believe the Laisve 
Youth Section is one of the fin
est little papers put out. But, 
questions as such arise: Why, 
won’t the youth of other cities 
do their share of writing? This 
question is yet to be answered.

Friday night rehearsals are 
proving to be tremendous suc
cesses and new members are 
coming in weekly. With every
one’s cooperation we can put out 
the finest vocalists as well as 
one of the biggest choruses.

Although our chorus is not 
able to send delegates to the 
L.D.S. Convention in Roches
ter, it gives its best wishes for 
a successful one.

After receiving a copy of the 
Vilijos Chorus Bulletin the other 
day, yours truly has a little to 
say on the matter.

I believe the paper was well 
planned and the contents were 
splendid. I believe the editorial 
board worked hard to make the 
issue a success. May the next 
issue be larger. Luck to you.

My, my, August, at' last you 
showed up. We thought you 
were lost, stolen and what not. 
Glad you are back with us again. 
Stay a little longer this time, 
won’t you?

Sorry, folks, but there isn’t 
anymore for me to say about us 
or ours, so Bon jour till next 
week.

TOOTS

ALAS AND ALACK!
Their meeting was so sudden 
Their parting was so sad; 
She gave her life so meekly, 
’Twas the only life she had. 
And down beneath the willow 
She sleeps so peaceful now; 
’Gause that’s what always hap

pens
When a fast train meets a cow.

Plenty Back Seat Driving
SUNDAY SCHOOL TEACH

ER—“Why was Solomon the 
wisest man in the world?”

SARKIS—“Because he had so 
many wives to advise him”.

VERY
THOUGHTFUL

OF YOU,
MR. SNOOP. F

YAH
GALS’.'

X VAAIN'T NEVER EXACTLY 
MET HER,BUT X FEEL 

LIHE X WNOWED HER -

With owqvm
FROM

E.XUPSTART 
TO TRY TO WIN 

OVER
TWEET SMITH

ANO
BETTY JONES
STOOL-PIGEON

ELIAS SNOOP 
ARRIVES AT 

UNION 
HEAD-

QUARTERS 
IN ALL HIS 

GLORY

MBLLO, GALS . LOOK!!
......... I BRU NG YAH

EACH A BAG O' PEANUTS!

THANK YOU, 
MR. SNOOP. THANKS

NOTHIN'!

FoL* FAITHVUL 
W SNOOPY-

SHUCKS, WHAT'S
A DIME'S WORTH

O' PEANUTS
BETWEEN FRIENDS!
........ANYWAY, THERE

^HAIN'T NOTHIN’ 1
WOULDN'T OO FOR

THAT'S ME! I
JEST LET YOUR 
WANTS Bf; KNOWN 
AN* I'LL BE glao 
to OBLIGE YAH 
ANY TIME ATALL!

£$N hour PASSES AND SNOOP CON
TINUES TO GLOW

WITH PERSONALITY.
... GET ON TH' GOOD

YEH
BE

YOU KNOW, 
YOU SAID YOU'D 

OO ANY 
thing 
FOR 
US, 

«7( AND-

WHO 'LL
TAKE HIS

PLACE? X GUESS
SO!

GOOD FELLOW —

WELL,
AH-

...BET
HANK'S GOT

ONE OF THEM
PESKY SUMMER

COLDS.

BY THE WAY, 
HAVE YOU MET 

NMSS JONES, 
MR. SNOOP?

PAW USED TO WORK 
ON TH’ DROP-FORGE MRS. BRADY OUST 

CALLED AND SAlD 
MR. BRADY IS 
SICK IN BED ANO 

► WON'T BE ABLE 
TO GO ON PICKET 

DUTY 
TONIGHT.

MR. SNOOP. YOU 
WOULDN'T 

MINO TAKING 
MR. BRADY'S 
PLACE ON THE 

PICKET LINE 
’ TONIGHT 
WOULD YOU?

GUlP?'-
PHOOEY!!?

O LEND TINDER TO HIS 
ALREADY INFLAMED IRE, 
SNOOP STANDS THE SHIFT 
in a POURING RAIN!!!

IO
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Paskutinis Didžiausias “Laisves” Piknikas 
Newarko Apielinke je

Trys apskričiai ir Jaunuo
lių Nacionalis Komitetas ren
gia šį didžiausį “Laisvės” nau
dai pikniką. Draugės ir drau
gai, šiuomi momentu yra ko 
susirūpinti darbininkų judėji
mu, atsižvelgiant į momentą 
šioj šalyj, kada Komunistų 
Partija stato savo kandidatus 
į šalies prezidentus ir kongre
są, kada kovos verda Euro
poj, ypatingai mūsų idėjos 
draugai sunkiai kovoja už ga
lią Ispanijoj, kur kruvinasis 
fašizmas pasimojęs sunaikinti 
liaudies laimėjimus, čia rei
kalinga kuodidžiausia koope
racija su Ispanijos didvyriš
kais kovotojais.

šiame piknike kalbės vienas 
gabiausių “Laisvės” redakto
rių, d. A. Bimba, kuris aiš
kins plačiai dabartinę Ispani
jos padėtį ir nurodys, kodėl 
fašizmas kelia savo purviną 1 
galvą prieš liaudies teisėtai 
išrinkta valdžia. Čia susieis 
apylinkės liaudis pasimatyt, 
pasikalbėt, diskusuot šiuos 
opiuosius klausimus, šitas pik
nikas bus jau paskutinis gam
toje pasimatymas su visais ir 
visomis. Viskas del šio didžiu
lio pikniko jau surengta, — 
valgiai, gėrimai, muzika ir ke
turi musų chorai, kurie duos

smagių, skambių dainelių pro
gramą. Jūs savo atsilankymu 
paremsite moraliai ir materia
liai mūsų kovas, mūsų darbus, 
darbo liaudies naudai.

Piknikas įvyks šį sekmadie
nį, rugpj. 16 d.

Kaip Surasti Vietą.
Iš New Yorko, Jersey City, 

Cliffside ir kt. atvykę į New
ark, Market St. iki Springfield 
Ave., ir ja važiuokite virš 
100 numerių, per Irvington iki 
Vaux Hall Road po kairei iki 
Burnett Ave., ir čia tuoj par
kas. <

Gatvekariais — Springfield 
Ave. ar busais iki - Irvington 
centro, čia imkit Vaux Hall 
Road Union busą ant kampo 
Clinton ir Springfield Ave. 
Važiuokit iki Vaux 
po kairei ir parkas.

Iš Patersono ir jo 
— Valley Road iki
Washington ar kitokių kelių į 
Orange; iš Orange imkit 
Scotland Road iki S. Orange, 
čia Valley St. iki Maplewood, 
prie Springfield Ave. 
Vaux 
Ave., 
“Old

Hall Rd.,

apylinkes
Montclair

įeina 
ir Burnett 

Vadinasi:
Hall Road 
ir parkas.

Cider Mill Grove”.
Komisijos narys,

Jamison.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Trijų Draugijų Piknikas 

Nedėlioj.
Rugpjūčio .16 įvyksta APLA. 

50 kp., ALDLD. 87 kp. ir L 
DS. jaunuolių kuopos pikni
kas, Stasevičiaus sodne, Ems
worth, Pa. Pradžia 12 vai.

Visi kviečiami dalyvaut. šo
kiams bus gera jaunuolių mu
zika, kuri grieš polkas ir ki
tokius šokius. Taipgi bus duo
dama dovana tiems, kurie ge
riausia šoks polką.

Važiuot geriausia iš Pitts
burgho Ohio River bulvaru iki 
Joseph Horne kelio, tada suk
ti ir važiuoti Joseph Horne 
keliu iki Horne Camp, tada 
pasukus į kairę ir biskį pava
žiavus bus matyt Stasevičiaus 
farma.

Plieno Darbininkai Stoja 
Unijon.

8, William Penn 
įvyko labai svarbi 

organizavimui 
darbininkų.

Rugpj. 
viešbuty 
konferencija 
plieno darbininkų. Atstovai 
dalyvavo nuo nacionalių pa- 
šelpinių draugijų, atstovaujan
čių apie 250,000 narių. P. 
Murray, plieno darbininkų or
ganizavimo vadas, davė platų 
raportą. Jisai nurodė, kad 
plieno industrijoj darbininkų 
padėtis gana sunki, algos ma
žos, pribrendęs laikas darbi
ninkams organizuotis. Todėl 
šiuo laiku pasekmės gana ge
ros. Daugelis darbininkų sto
ja unijon. Konferencija nutarė 
tuojaus imtis už darbo, kad 
daugiau pagelbėjus unijai or
ganizuoti plieno darbininkus. 
Greitu laiku bus šaukiama 
daug platesnė konferencija. 
Organizavimo klausimas ke
liamas visose draugijose.

Pittsburgho apylinkėj kiek
vieną dieną įvyksta masiniai 
mitingai organizavimui plieno 
darbininkų. Taipgi platinama 
literatūra po stubas ir darba
vietėse. Unijos viršininkai pri- 
pažysta, kad organizavimas 
eina gana sėkmingai.

Daugelis lietuvių darbinin
kų, dirbančių plieno ir gele
žies dirbtuvėse, dar nepriguli 
prie unijos. Kad juos sėkmin
giau pasiekus, nusitarta š i s 
klausimas iškelti visose drau
gijose, taipgi eiti per stubas ir 
kalbinti plieno darbininkus 
stoti unijon.

Lietuvių Komunistų

komunistų konferencija. Ap- 
laikyta labai švarbus laiškai 
nuo Centro Biuro, 'kuris nuro
do, kad “prieš Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvius komunis
tus šiandien stovi dvi svar
biausios problemos: a) įtrauk
ti lietuvių darbininkų judėji
mą į organizavimą plieno pra
monės ir b) sustiprinti savo 
bolševistines spėUfts.” 1

Padaryta keletas gerų tari
mų. Svarbiausi: įtraukti visas 
draugijas į plieno darbininkų 
organizavimo konferenc i j ą ; 
darbuotis daugiau, kad su
tvirtinus bendrą frontą Lietu
vos ir kitais klausimais, Lietu
vių Kongreso iškeltais; sukel
ti nemažiau $100.00 rinkimų 
kampanijos reikalams; iki pa
baigai šių metų gauti nema
žiau 15 naujų, narių į partiją, 
lavinti kadrus, siuntinėti į 
kolonijas organizatorių.

Išrinkta penki delegatai į 
nacionalį suvažiavimą, taipgi 
išrinktas Lietuvių frakcijų biu
ras iš penkių draugų. Dalyva
vo trys simpatikai, tai vienas 
tuojaus prisirašė prie parti
jos, o kiti taipgi pasižadėjo 
prisirašyt. Konferencija buvo 
sėkminga. •
James Ford ir d. Undžienė 

Pittsburghe.
James Ford, Komunistų 

Partijos kandidatas į vice 
prezidentus, jau Pittsburghe. 
Jisai kalbės per radio suba- 
toj, rugpj. 15, taipgi kalbės 
Fifth Ave. High School pane- 
dėlio vakare, rugpj. 17. Vi
siems svarbu išgirst jo kalbą.

Margaret Cowl (Undžie- 
nė) taipgi čia randasi ir kal
bės pėtnyčios vakare Enter
prise svetainėj — kampas 
Beaver ir Franklin, N. S. Visi 
kviečiami dalyvaut prakalbo
se. Gera kalbėtoja ir rašytoja. 
Ypatingai moterys turėtų da
lyvaut. Be to, plieno darbinin
kų organizatorius taipgi kal
bės. Todėl plieno darbininkai 
irgi kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Radio Valandos.
Kaip jau visiems žinoma 

Povilo Dargio pastangomis pa
laikoma lietuvių pusvalandis 
ant radio stoties WWSW kiek
vieną nedėldienį kaip 12:30 
vai. dieną. Smagu pasiklau
syt lietuviškos programos.

Lietuvių Radio kliubas, pa
laikymui radio pusvalandžių, 
rengia savo pikniką rugpj. 23,

Adomo darže. Visi kviečiami 
paremti naudingą darbą.

Reporteris.

Wilkes-Barre, Pa
ir

ko-

Bedarbių Kovos, Streikai 
Kiti Dalykai.

Po ilgos ir neatlaidžios 
vos bedarbiai jau sugryžo iš
Harrisburg, kurie vedė kovą 
nuo liepos 20 dienos iki rug
pjūčio 7 dienos, šis Luzerne 
apskritys turėjo didžiausią at
stovybę bedarbių ir iš čionai 
buvo visa vadovybė. A. K. 
Partija šioje sekcijoje išauk
lėjo atsakomingų draugų 
kioms kovoms vadovaut. 
bar likosi
kinai $45,0Q0,000 ir buvo pa
žadėta arba bedarbių kovota noms iš Lowell, 
už didesnę pašalpą, tai yra, 
už 64 centus į diena. Trumpoj

I 1 •- 1 |11U Ul<
ateityj pasirodys, ar ta pašai- susieit. 
pa bus pakelta.

čiam visus darbininkus ir simpatikus 
dalyvaut. — Komisija. (190-191)

MONTELLO,MASS.
Šaukiamas viešas susirinkimas 

“Laisves” skaitytojų ir šiaip darbi
ninkiško judėjimo rėmėjus, farme- 
rius, ir fabriko darbininkus. Susirin
kimas Įvyks antradienį, 18 d. rugpj., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
čia bus svarstoma kaip pagelbėti 
Ispanijos liaudies respublikai kovoti 
prieš reakcinį fašizmą ir kaip sėk
mingai pravesti Amerikos Komunis
tų Partijos rinkimus į šios šalies 
valdžią. Kviečiam visus lietuvius ir 
visus simpatikus skaitlingai ir laiku 
dalyvaut. — A. K. P. L. F. Komite
tas.

lykų, kurie reikės apsvarstyti.
W. Zelin.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOK LYNO OFISAS
168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

(190-192)

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincai Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

to- 
Da- 

iškovota tuomlai-

LOWELL, MASS.
Lowell’io darbininkiškos organiza

cijos bendrai su ALDLD. 44 kp., L 
DS. 110 kp. ir Darbininkų Kliubu 
rengia didelį ir linksmą pikniką ne
dėlioj, 16 d. rugpj. švedo parke, 
Cobble Stono Inn Park, Westford, 
Mass. Bušai išeis nuo L. D. Kliubo, 

j338 Central St., 11:30 vai. ryto, kai-
na 30c į abi pusi. Važiuojant maši- 

, 3 mailės nuo N. 
Chelmsford-Groton Rd., arti prie ke- 

1 lio po kairei. Bus daug svečių ir se
nų draugų su kuriais bus linksma

— Komisija. (190-191)
BALTIMORE, MD.

ALDLD. 25 kuopa rengia šaunų 
pikniką ateinantį sekmadienį, rugpj. 
(Aug.) 16 d., K. Mykolaičio girai- 

įtėj, English Consul, Md. Kviečiame 
enos mažesnės, ki-J visus Baltimorės lietuvius dalyvauti

s Barre yra nema- 
išdirbysčių del

čia Wilke, 
žai visokių 
merginų. Vi< 
tos didesnės, bet jau tose iš-iriame piknike. Bus Įvairių gėrimų 
dil'bystėse mokestis tiek nuka 
pojo, ‘ kad tos darbininkės UŽ'žus rankų darbo moteriškas šalikas, 
dyką turi dirbt. Neretai iškyla|Kas. laimčs» tai ištikro turės su kuo 
streikų. Ir šiuom laiku yra už- P^dzinugti. .
streikavę net tris išdirbystes, ir Annapoh?’Road "iki" Di’navizo""pasu- 
vienoj tų užstreikuotų 
yra vedama 

i aviu m vuznuuditi; ^aivuncuiu, 
ant Penn. Avė. Pioneer Dress kite numerį 12 West Port karą, 
Co. čia mer 
lio kovingufco, gerai laikėsiAvė. Ten masinos !auks kurios 
laike policijos užpuolimo ant raudoną ženklą ant mašinų).

, ir areštavimas nenugąz- čia Komisija.

|ir valgių, taipgi visokių žaislų, šia- 
" me piknike taipgi bus išleistas gra-

pasidžiaugti.
Kelrodis: su mašinomis važiuokite

jųjų, 
dino. Jos ai 
rių uniją, į 
kuopas pag< 
nieriai, taip 
pagelbsti pi' 
na kasdieną

vietų kito po dešinei, ir laikykitės po tie- 
<rnro lmv<i fni vr-/ isiai’ pako1 Privažiuosite pikniko vie- geia Kova, tai yra,Įtą< Kurie važiuosite gatVekariu, im- 

iš- 
ginos parodė dide-',lipkite ant Annapolis Road ir Anna- 

I . , _ . 'nolis Avo Ton mnšinns Liuks, kūrins
nuveš i pikniko vietą. (Tėmykite 

. —Kvie- 
(189-190)

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” Pikniko Visuotinas 

Susirinkimas.
Draugės ir draugai! Visų Philadel- 

phijos darbininkiškų organizacijų 
Hetuot. Areštų bū- narių, “Laisvės” skaitytojų, dalinin- 

j kų ir mūsų judėjimo simpatikų Įvyk- 
’ sta masinis susirinkimas dėlei “Lai

svės” pikniko, 14 d. rugpjūčio, 735 
Laisvės” ' pikui-'Fairmount Ave. Prasidės lygiai kaip 

Jis ivvks 30 vak vak‘ susirinkimo
„ .. 1 y bus išduota visų komisijų raportai;

jJJUO A CI 1IYC4 Ii LA MUSU j>A UWXiCVI) <1<A1 Ui'

rman, Pa. Kaip ninkai. Bus apkalbėta visa pikniko 
ir apielinkės dar-‘technika» įdirbimas planų ir visų 

... ' . kitų reikalų. Ant šio susirinkimo bu-
au laikas Oi gani- kjįe kutinai ko skaitlingiausiai, nes

sikreipė į mainie- 
Workers Alliance 

elbos ir kai«p mai- 
ir bedarbiai joms

Dienraščio 
kas jau artinasi, 
dieną rugpjūčio Valley Vicw^us renkami busų kapitonai, darbi- 
Parke, Inkcj 
vietos, taip 
bininkams
Z U O t i S nr. a S iniai dalyvaut. nuo jūs priklausys visos pikniko pa- 
Draugai, nepalikit nei 
savo draugo bei draugės na
muose. šį p 
kyti visa .lie 
tai i bus toks piknikas, kokio 
šioj apielinkėj nėra buvę. To-'subatoj, 15 d. rugpj. 7 vai.
del pasinaudokit proga išgirstiBakanausko svetainėj Visi nariai da-

A I nlril-A TXAA /Iii O H 01 V UI 1/1 VY1 O 1

vieną, iš geidausiu 
ir kitus įvairumus, 
bus daug.

prakalbas 
kurių ten

vieno

ikniką turi aplan- 
;uviška liaudis, nes

sėkmės. Atsiminkite, kad ant šio pik- 
|niko reikalinga mažiausiai 95 dar
bininkai.—“L.” Pikniko Komisija.

(189-191)

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

. vakare,

gyvaukite, nes jau du susirinkimai programų, neįvyko ir tuomi susidaro daug svar
bių dalykų, kuriuos turim greitai ap
svarstyt. — Sckr. D. Sakat.

L2 Apskritys 
įdėlį pikniką

ren- 
sukė- 
Parti-

ALDLD 
gia labai d 
limui pinig 
jos prezidentinių rinkimų kam
panijos^ Piknikas įvyks rugsėjo 
13 diena
Wilkes-Bar/e, .Lyndwoode. čia 
visų darbininkų pareiga remt 
šį pikniką, 
kelt reikali 
del šio taip svarbaus tikslo.

žemutinėj dalyj

kad galėtume su- 
ngą sumą pinigų

enomis ir vėl pra- 
teisme tyrinėt tą 

ą prieš Emerson P.
primeta, 

nusamdęs 
Valentine 
mainierių

šiomis di 
dėjo vietos 
sufrėmavim 
Jennings. Jie 
kad būk tai jis esą 
išsprogdint 
automobilid laike 
streiko ir dabar šiam žmogui 
neduoda jie ramybės.

jam

teisėjo

Kasyklos dirba šiuom laiku 
labai maža i, o prasčiausia, tai.
Glen Alden. Kurie ir turi 
darbus, jųjų gyvenimas nesi- 

bedarbių. Visi ken-jskiria nuo
čia didelį sskurdą.

Veisiejiškis.

PRANE IMAI IŠ KITUR
CLEV ELAND, OHIO

Paremkime lenkų darbininkų laik-
raštį, “Glos Ludowy.” Jų naudai
yra rengiam lis piknikas nedėlioj, 16
d. rugpj. Mt rvars Valley, 1379 Dun-
ham Rd. Blįsai išeis nuo E. 79th
St., ir St. C!lair Avė., 11'vai. ryto.
Kelionė i ab pusi tik 15c. Mašinoms

71st St., iki Canal Rd. 
ite rodykles iki pikniko

važiuokite E 
Nuo čia sek 
vietos.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa nutarę surengti 

2 busu važiuoti i “Laisvės” pikniką, 
įvykstantį 6 d. rugsėjo, Alcyon Par
ke, 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 
lėsis. P.

gai- 
š.

HARRISON-KEARNY, N. J.
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-

i®

k

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
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.

įSTuH M M M Wl M Wl M M M M

po

Liberty Park Bar & Grill
1144 LIBERTY AVE. HILLSIDE, N. J.

Tel. Wa. 3-9515 •

Vienatinis Lietuviu Parkas
Tarpe Newark’o, Elizabeth’o ir Irvington.

Bušai priveža prie pat parko, v
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieškoti
laukus. Yra ant gražaus kalno, vieta švari, galima rengti pik

nikus arba kitokius parengimus.
Prašome lietuvių sustoti bile kada neilėldieniais ir šiaip vakarais

Gera muzika Pėtnyčioms, Sukatoms ir Nedėlioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASEClt

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.
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Rugpjūčio 9 įvyko lietuvių

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

• "sprieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

> d. tai nedėlioj, rengia- 
piknikas Tom Mooney 

19005 St. Clair Ave. 
rograma ir keletas gerų 
uo gatvekario tik kelios 
t į pikniko vietą. Kvie-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Augusto 1 
mas didelis 
naudai, ant 
Bus dailės p 
kalbėtojų. N 
minutės nue

F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai-VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass.

MR——————— _ ———■,1 ... II.
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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.

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

[į------------------------------------- --------------- ------------------------------------- [į

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
!aravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

N C

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

n

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

i Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St.j Brooklyn, N. Y.
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Puslapis šeštas.
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Ketvirtad., Rugp. 13, 1936

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Amerikiečiai Gelbsti 
Ispanijos Liaudžiai

rūpinti keletą liečiančių Lie
tuvą sąryšyje su karu.

Į lietuvių būrio kapitonus 
parade išrinkti: Kurąjtis, Kal
velis, Petkienė, Adomonis. Ai
do Choras seniau išrinko savo 
kapitoną, kitos organizacijos 
gal dar išrinks, o jei bus rei
kalas, daugiau kooptuos iš su
sirinkusių maršavimui.

. “Laisves” Rep.

Deportacijos Rykštė 
Plaka Ateivius

tyliai neapleis viso savo gyve
nimo darbu ir taupmenimis 
įgytų namelių.

-E

Komunistų Partijos N. Y. 
Valstijos Komitetui atsišaukus 
aukų gelbėjimui Ispanijos 
Liaudies Fronto kovoj prieš 
Ispanijos ir kitų šalių užpuo
lus! fašizmą, jau suplaukė 
$592.99. Aukavusių skaičiuje 
randame gausiai pasidarbuo
ta ir gerai žinomoj brookly- 
niečiams Avanta Farmoj, ku
rios savininke yra seniau gy
venusi ir veikusi Brooklyne K. 
Sinkevičiūtė. Ten sukelta au
kų $40.40.

šios dienos spaudoje mato
me, kad Vokietijos fašistai pa
siuntė dar 25 orlaivius žudy
mui Ispanijos žmonių. Desėt- 
kai jų buvo pasiųsta pirmiau 
Vokietijos ir Italijos fašistų. 
Iki šie žodžiai pasieks skaity
tojus gali būt pasiųsta dau
giau. Bile minutą galima tikė
tis atviros intervencijos Ispa
nijon, kas galėtų būt pradžia renciją, kuri įvyks 29 šio mė- 
pasaųlinio karo.

Parėmimas finansiniai Ispa
nijos žmonių, taipgi mobiliza
vimas galingo Taikos Parado 
yra kiekvieno sąžiningo karo 
priešo skubi ir svarbiausia pa
reiga.

Rengiasi Darbo Partijos 
Konferencijai

Šiomis dienomis pirmame 
assemblio distrikte įsteigta ko
mitetas išdirbimui planų įstei
gimui to distrikto ribose Far- 
merių-Darbo Partijos. Naujas 
komitetas mano pravesti šiau
dinį balsavimą savo apylinkėj, 
kad nustatyti, koks yra gyven
tojų atsinešimas į nedarbo ap- 
draudą, namų, taipgi Farme- 
rių-Darbo Partijos klausimais. 
Jie rinks delegatus į viso 
miesto Darbo Partijos k on f e-

nėšio, Manhattan (Opera 
House. a.

Naujas Botagas Projektų 
Darbininkams

Lietuviai Veiks Sudarymui 
Didelio Būrio Dalyvių 

Parade Už Taiką

ad- 
pa-Somervell 

jis ruošia kirtį 
organizuotiems 

projektuose.

Otto Richtei], nuskirtasis de
portuoti jaunuolis, pasilieka 
Amerikoj neapribotam laikui 
iš priežasties negavimo reika
lingų dokumentų išvykimui 
Belgijon. Darbininkams nėra 
taip lengva kovoti, ponai pa
daro vis daugiau naujų kliū
čių.

Kalbėjausi su d. Otto Rich
ter ir jis pats nežino, kas su 
juo bus. Vienuoliką mėnesių 
jis išbuvo Ellis Island. Nusi
skundė silpna sveikata, vidu
riai sugadinti nuo blogo mais
to nelaisvėj. Apgailėtina, kad 
tokiam jauname amžiuje, vos 
21 metų, Amerikos buržuazi
nės demokratijos kalėjimai ir 
deportacijos pažeidžia ar vi
sai sunaikina sveikatą.

Šiandiena tūkstančiai
perėję per deportacijos ran
kas, o desėtkam ir šimtam 
tūkstančių ji tebegrasina.

Kaimietis.

Paliegėliai Pikietuoja
Paliegę darbininkai palai

ko nuolatinį pikietą prie WPA 
centralinės raštinės, 70 Colum
bus Ave., reikalaujant, kad 
naujas administratorius So
mervell prašalintų diskrimina
ciją prieš Paliegėlių Lygos na
rius. Jie kaltina administra
torių pažadėjus matyt jų de
legaciją, bet paskiau be nie
kur nieko atmainius mintį.

Pravarė Iš Darbo

yra

Ant naujo, 17 mylių ilgio 
Triboro tilto nėra nė vieno 
vandentraukio. Padengimui to 
trūkumo, gaisrui įvykus ant to 
tilto, tuojau bus pristatyta 
specialis trokas, kuris chemi
kalais nuslopins gaisrus.

Mrs. Sarah S. Dennen, 
WPA Moterų Divizijos direk
torė, tapo pravaryta iš vietos 
per naują WPA administrato
rių Somervell, būk dėlto, kad 
ji atsisakius versti 3,200 siu
vimo projekto 
dirbti dvi valandi 
Administratorius 
jos prašalinimą

darbininkių
viršlaikio.

vadinąs tą
rezignacija.”

MIRT YS—L AIDOTŲVĖS

Frank Rinkus, 
315 Plymouth St., mirė 
pjūčio 1 d. 
pjūčio 5 d., 
se.

Laidotuvių
graborius J. Garšva.

m e t ų , 
rug- 

Palaidotas rug- 
šv. Jono kapinė-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O C Q 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15^
Prielankus Patarnavimas

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telefonas: Humboldt 2-7964

H-

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
O

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENĖS
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.

Antradienį įvyko lietuvių 
' mitingas prisirengimui prie 

Taikos Parado, kurį rengia 
Amerikos Prieškarinė-Priešfa- 
šistinė Lyga. Mitinge dalyva
vo grupė organizacijų atstovų 
ir būrelis draugių bei draugų, 
suinteresuotų taikos palaiky
mu. Didžiuma dalyvavusių 
darbuosis sulyg išgalės, kad 
paradas būtų sėkmingas ir įs- 

f pudingas ir kad jame lietuviai 
atatinkamai pasirodytų.

Susirinkusieji nutarė, kad 
lietuviai privalo sudaryti savo 
būrį maršavimui Taikos Para
de, kadangi visos tautos mar
šuos ir kad tuo būdu mes vi- 

» suomet pasirodom skaitlinges- 
ni.

Pirmi Parado Komiteto 
žingsniai po šio susirinkimo 
bus sekami:

Išleisti lapelius lietuvių kal
boje ir sumobilizuota dalis 
aparato jų platinimui, tačiau 
tame darbe bus reikalinga 
daugiau pagelbos. (Anksčiau 
išleistieji ALDLD moterų 81- 
mos kuopos lapeliai, skaičiuje 
1200, jau baigiami platinti). 
Daromi ir kiti žingsniai supa
žindinimui visų pažvalgų lie
tuvių su Taikos Parado tiks
lais ir svarba jame dalyvauti.

Visi sutiko, kad parankiau
sia susirinkimui vieta būtų Pil. 
Kliube, tad nutarta kreiptis į 
jo vedėjus, kad leistų ten su
sirinkti prieš važiuojant į pa
radą.

Nutarta pryšakyje parado 
nešti Amerikos ir Lietuvos vė
liavas, taipgi akstinti, kad 
merginos ir moterys rengtųsi 
tautiškais kostiumais, o netu
rinčios tautiškų, kad rengtųsi 
baltai arba kaip išgali, ir kad 
vyrai irgi dėvėtų baltai ar bent 
baltais marškiniais ir mėlynais 
kaklaraiščiais.

Nutarta užsisakyt 500 juos
telių (armbands), su užrašu: 
“Vienykimės prieš karą!” To
kią juostelę turės kiekvienas 
maršuotojas. M aršuoto jams 
bus parduodamos po vieną 
centą arba kiek duos, kas eis 
padengimui vėliavų, lapelių ir 
kitų parado prirengimo iškaš- 
čių.

Apart vėliavų, bus darbuo- 
amasi parūpinti ir iškabų su 
jaisiais. Obalsius naudoti pa- 

t eiktus per Amerikos Prieška- 
rinę-Priešfašistinę Lygą ir pa-

I

Naujai paskirtas WPA 
ministratorius 
reiškė, kad 
“crack down” 
darbininkams
Nors jis tikrina, kad neturįs 
“intencijų pravedimui nebūti
nų drausmių,” federaliuose 
kultūriniuose projektuose, ta
čiau jis prisipažino “Daily 
Worker” atstovui, kad jis ke
tina vesti begailestingą 
prieš darbininkus, kurie 
ja už geresnes sąlygas 
darbuose.

Užklaustas: “Ką jūs
tote ‘dykinėtojais’ (idlers), 
kuriuos, kaip pareiškėt spau
doj pirmadienį, jūs manot iš
varyt iš darbo?”, administra
torius Somervell atsakė: 
“Darbininkų agitatoriai yra 
dykinėtojai, naudoja valdžios 
laiką—jie negali naudot val
džios laiką, mes juos išmesi
me!”

Mezgėjai Pasirodė Vieningi 
Pirmą Streiko Dieną

si
apeigom .rūpino

Trumpos Zinutės

karą 
kovo- 
WPA

skai-

Antradienį, pirmą streiko 
dieną, tarp 9 ir 10 tūkstančių 
megstinių-audinių pramonės 
darbininkų atsiliepė į savo 
unijos šaukimą eiti streikan. 
Jisai iššauktas prispyrimui bo
sų pasirašyti su unija sutartį. 
Reikalaujama ir algos pakėli
mo 20-čia nuošimčių. Esant 
tokiam puikiam atsiliepimui iš 
darbininkų pusės, unija tikisi 
greit laimėti.

Visą dieną registravosi 
streikieriai septyniose svetai
nėse, kuriose įsteigta streiko 
centrai. Brooklyne streikierių 
centrai yra Labor Lyceum, 
947 Willoughby Av. ir Brown- 
svillės Labor Lyceum, 
Sackman St.

ses-Į Brooklyno Navy Yard 
tadienį pribus du laivu naikin
toju, Flusser ir Mahan. Jie 
čia bus pilnai pabaigti ir pa
siųsti laivynan. Tokių laivų 
dabar baigiama 36 visose 
Jungt. Valstijose. Panašu, ren- 
gimuisi karui, ar ne ?

Išgyvenęs Jungtinėse Vals
tijose 25 metus, George Frou- 
dakis su žmona turės apleisti 
keturis Amerikoj gimusius 
vaikus. Jiem įsakyta pasiduoti 
deportacijai 18-tą šio mėn.
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Laikraštininkas Kandidatu 
J Kongresmamis

Už pabėgimą iš nelaimės 
vietos, taksės kėravotojas Ka- 
kuk nuteistas metams ir 15- 
kai dienų kalėjimo.

“Gerovė” Už Kampo SUSIRINKIMAI
žymus kolumnistas ir Ame

rikos Laikraštininkų. Gildijos 
pirmininkas Heywood Broun 
nominuotas kandidatu į kon- 
gresmanus nuo 14-to Kongre
sinio Distrikto. Jį nominavo 
bendra darbininkų ir šiaip 
progresyvių organizacijų kon
ferencija, kurioj dalyvavo 62 
organizacijos, tame skaičiuje 
ir unijos, taipgi bažnytinės 
grupės.

Kaip žinoma, pastaruoju 
laiku vis daugiau darbininkų 
numetama nuo šelpiamųjų są
rašo, aiškinant, būk “gerbū
vis” pakilo ir visur pilna dar
bų. Pasirodo, tai pasakai net 
pati buržuazinė spauda netiki. 
“News” išsiuntė savo kores
pondentę Emily 
tikrinti.

Toji rašytoja 
per vargus gali
jos į stalus darbą su $2 iki $6 
į savaitę, bet turi būt jauna, 
graži, puikiai atrodyti — vi
sa tai su dviem doleriais į sa
vaitę, kuomet tos sumos nega
na vienos dienos žmoniškam 
pragyvenimui.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 1-mos kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 13 d. rugp. 
(Aug.) “Laisvės” svetainėj, 419 Lo
rimer St., 8 vai. vakare. Visi naciai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Taipgi nepa
mirškite ir duokles užsimokėt ir 
naujij narių atsivest. — Valdyba.

(189-190) i

Carpenter pa-

surado, kad 
gauti padavė-

Laimėjo Streiką
Unija, 
laimė-

Kavinių Darbininkų 
dviejų savaičių streiku, 
jo unijines sąlygas prieš Du
brow Cafeteriją, Brooklyne. 
Valandos numažinta nuo ,72 
iki 54 į savaitę. Visi 30 darbi
ninkų gauna pakėlimą algų, 
taipgi samdymas bei atleidi
mas

PARDAVIMAI |
Parsiduoda saliunas su pilnais lai- 

sniais del snapso, vyno ir alaus. Vie
ta randasi prie didelio fabriko ir ga
lima geras biznis padaryt, nes nėra 
kito saliuno arti. Taipgi baigiama 
statyt naujas fabrikas del pianų iš- 
dirbimo. Ateitis labai gera. Vietą, 
parduosiu pigiai. Atsišaukite po se
kamu antrašu: 130-16 94th Avė., ir 
131st St., Richmond Hill, N. Y.

(190-197)

galimas tik per uniją.

MASPETH, N. Y.

ketvirtadieni, 13 d. rūg-ši
pjūčio (August), 8 vai. vak., 
Logan Grill, 61-28 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y.,' įvyks 
ALDLD. 138 kuopos susirin
kimas.

Visi nariai kviečiami daly
vauti. Sekret.

Du plėšiku įsivarė C. Lau- 
rio, insurance kolektorių, j 
automobilį prie Cropsey Avė. 
ir Bay 11th St., atėmė iš jo 
$100 ir pavėžėję, paleido.

Dar Vienas Prarado Namelį
Pavyzdinėj Sunnyside kolo

nijoj, kur buvo apsigyvenę ge
riau pasiturinti darbininkai ir 
vidurinės klasės žmonės, įvy
ko dar viena evikcija. J. Char
les Laue buvo paskiausia au
ka. Vietos gyventojai, šimtai 
jų, susirinko palydėti savas
ties raštą (deed), įdėtą juo
dam grabe. Bet tai ne viskas, 
tose laidotuvėse jie nusitarė 
sustiprinti kovą prieš Wall 
Strytą, kuris yra priešasčia 
evikcijų.

Sunnyside jau turėjo keletą 
garsių kovų prieš evikcijas. 
Ten dar bus didelių audrų, 
nes skaičius kandidatų išme
timui iš namų dauginasi. Jie

PARSIDUODA baro įtaisos, taipgi 
krėslai ir stalai. Viską galima įnu- 
pirkt pigiai. Kreipkitės į 223 Kent 
Ave., corner North 1st Street, Brook
lyn, N. Y.

' (187-192)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J « 

Kampas E. 23rd St.

.'įSUi

Tcl. StagR 2-0783 NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALiZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Į 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobiliua vestuvėm, 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus ----- ’’
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais, 
kai ui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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 j 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

GARSINKITES “LAISVĖJE

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 

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

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai 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

T
paveiks- 
krajavus

Rei- 
ir

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

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

JOHN C. ŠALTUS
REAL ESTATE

Middle Country Road
CORAM, L. L., N. Y.

Turime p a r d a v i mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Graborius (Undertaker) t
Laidotuvių Direktorius

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokiu kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, 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, Bunko 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.

i
r, Victim




