
KRISLAI
Nuo Pacifiko iki Atlanto.
Francija ir Ispanija.
Ne Vietoj Mandagumas.
Negrai i- Baltieji.

Rašo S. Laisvietis.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jaunimo rankos jau su
sisiekia skersai visos Amerikos, 
nuo vieno vandenyno iki kito.

Dabartiniame LDS seime Pa
cifiko vandenyno pakraštį at
stovauja jaunuolis drg. Radze
vičius iš Los Angeles, o Atlan
to vandenyno pakraštį—jaunuo
lė drg. Vazniūtė iš Rumford, 
Me.

Ar ne puikus, daug reiškiąs 
ženklas šis Pacifiko suėjimas 
su Atlantu?

Korespondentas atžymi, kad 
drg. Vazniūtė “gražiai lietuvių 
kalboj pasveikino seimą, pasa
kydama, jog ji atstovauja ma
žą koloniją, bet jos kuopa turi 
virš 60 narių.”

Nenusiminkime, suaugusieji, 
senėjimais ir mirimais. Mūsų 
vietas užimt, mums pavaduot 
darbininkų judėjime priauga 
tūkstančiai ant tūkstančių A- 
merikos lietuvių jaunuolių.

Ar galėtų Franci jos vyriau
sybė su socialistu L. Bhimu 
priekyj leist Ispanijos respub
likai dasipirkt iš Francijos gin
klų prieš fašistus?

Kai kur net gana pažangūs 
lietuviai darbininkai pasikalbė
jimuose mano, kad tokia, nors 
netiesioginė, Francijos pagelba 
Ispanų liaudžiai, būtų pavojin
ga Prancūzų demokratijai. Sa
ko, Francijos generolai ir pul
kininkai tuomet galėtų padaryt 
sukilimą prieš savo valdžią.

Bet Francijos galinga Gene- 
ralė Darbininkų Konfederacija 
sako, kad Blumo valdžia ne tik 
gali, bet ir turi praleist apsigy
nimo priemones Ispanijos res
publikai; tą patį sako Francū
zų komunistai.

Francijos darbininkai taipgi 
supranta pavojus, bet jie pasi
tiki savo jėgomis prieš fašis- 
tuojančius generolus.

Ypatingai tikslų žingsnį pa
darė Francijos, Anglijos ir 
Belgijos Komunistų Partijos, 
kuomet išleido bendrą reikala
vimą tų šalių valdžioms,—kad 
uždraustų išvežimą ginklų Ispa
nijos fašistams, o praleistų ap
sigynimo pabūklus teisėtai iš
rinktai Ispanų Liaudies Fronto 
valdžiai.

Jeigu Anglija su Francija 
taip nusistatytų, tai ir Hitleris 
su Mussoliniu suprastų, kad ga
li nudegt nagus, beginkluoda- 
mi Ispanijos fašistus.

Kelios dienos atgal Ispanijos 
kairiųjų respublikiečių valdžia 
paleido iš tarnybos 250 polici
ninkų, eilę teisėjų ir profesorių 
Madride, kaipo fašistų pritarė
jų-

Reikėjo juos bent areštuot. 
Tokie gaivalai pačiame Madride 
iš pasalų naktimis žudo Liau
dies Frontiečius, ypač jų va
dus.

Ne veltui daugelis darbinin
kų sako, jog kairiųjų respubli
kiečių valdžia dažnai pasirodo 
per minkšta, per džentelmeniš
ka.

Negrų rasė yra ne prastesnė 
už baltuosius fiziniai.

Jesse Owens ir kiti negrai 
bėgikai dabartinėj Olympiadoj 
Berlyne pralenkė visus įvairių 
šalių baltuosius.

Užvakar negras boksininkas 
Joe Louis, nesenai buvęs Detro
ito automobilių darbininkas, su- 
kumščiavo Iretuvį Juozą Šarkį. 
Šiuomi neaugštiname vieno ir 
nežeminame kito, o tik pavyz
dį paduodame.

Negrai ne žemiau stovi už 
baltuosius protiniais gabumais, 
tik kad jie niekur kapitalistinia
me pasaulyj negauna lygios pro
gos su baltaisiais išvystyt tuos 
savo*. gabumus. •

Senovės aigiptiečiai buvo ne
griška tauta, ir tai iš jų pra
moko graikai ir žydai raštišku- 
mo, gamtmoksių, augštesnių 
skaičiavimų, astronomijos, me
dicinos ir šiaip įvairių kultūros
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Fašisty Melai apie Respubli
kiečių Žiaurumus

_____  •
LISBON, Portugalija. — 

Ispanijos fašistai skleidžia 
paskalos, būk respublikos 
valdžia per dvi naktis išžu
džius tūkstantį savo prieši
ninkų Madride. Jie taipgi 
paleido išmislą, būk respub- 
likiečiai Elharale gyvus su
deginę fašistus imtinius, o 
Puente Gentil tai, girdi, vie
nam kunigui nukirtę koją 
ant šaligatvio.

Vis tai yra sužinūs, šlykš
tūs melai prieš respublikos 
gynėjus.

MANDŽURŲ PARTIZANAI
NUKOVĖ 23 JAPONUS

TOKIO. — Mandžurijos 
partizanai, kovojantieji už 
Manchukuo p a 1 i uosavimą 
nuo Japonijos, užpuolė ja
ponų karinį laivuką Sunga
ri upėj ir nušovė tris japo
nus oficierius, 12 jų karei
vių ir 8 jūrininkus. Japo
nų valdžia tuos kovotojus 
vadina tik “banditais.”

ARGENTINOS PREZI
DENTO SŪNUS SUIMTAS 

KAIP KOMUNISTAS

RIO DE JANEIRO.—Bra
zilijos valdžia areštavo Ar
gentinos prezidento sūnų 
Liborio Justo, ties Urugua
yans rubežium, kaipo įta
riama komunistą, v v

FAŠISTŲ PAGYRAS 
LAIMĖJIMU MAJORCOJ

GIBRALTAR. — Ispanų 
fašistai giriasi, kad jie at
ėmę iš valdžios milicijos 
penkis miestus Majorca sa
lo*! ir sunaikinę 1,000 respu
blikiečių. Valdžia tą “su
naikinimą” užginčija.

Seville. —• Katalikų -vieti
nis. arkivyskupas paskyrė 
savo kapelionus prie fašistų 
armijos.

ir civilizacijos dalykų.

Negrai darbininkai yra vieni 
iš narsuolių, pirmaeilių kovoto
jų streikuose, pikietininkų eilė
se.

Negras drg. James Ford, 
Amerikos Komunistų Partijos 
kandidatas į vice-prezidentus, 
yra vienas gabiausių kalbėtojų 
ir politinių rašytojų revoliuci
niame šios šalies darbininkų ju
dėjime.

Gaila ir liūdna, jog ir lietu
viai darbininkai kai kur nieki
nančiai atsitveria nuo negrų. 
Skriaudžiamieji skriaudžia dar 
labiau skriaudžiamus!

Verta įsitėmyti — be vieny
bės su negrais sunku kas dau
giau laimėti baltiesiems darbi
ninkams Amerikoj. Be negrų 
paliuosavimo negalimas darbo 
žmonių pasiliuosavimas Jungti
nėse Valstijose abelnai.

Iki 55 Metų Amžiaus 
Bus Priimami į L.

D. Susivienijimų
Antra Diena Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Seimo

Viskas Eina Labai Gražioj Tvarkoje. Delegatai susido
mėjusiai Svarsto Savo Organizacijos Reikalus. Visi 

Džiaugiasi, kad Organizacija Puikiai Auga Narių 
Skaičium ir Finansais. Daug Kuopų Pasveikinimų 

ir Ųaug Piniginių Aukų

LDS ORGANO ‘ ‘TIESOS” 
REDAKTORIAUS J.

SIURBOS RAPORTAS
Pabrėžė, kaip svarbią rolę or

ganas vaidina politiniu atžvil
giu. Daug buvę vedama agita
cijos už An^ Liet. Kongresą At- 
steigimui Demokratinės San
tvarkos Lietuvoje, ir pats re
daktorius tam daug dirbęs. Pa
čiam LDS organas šiuo tarpu 
esąs naudingas ir reikalingas, 
tačiau už poros metų ar vėliau 
organas gal nebūsiąs reikalin
gas.

Ant raporto kalba V. Andru
lis. Pastebi, kad “Tiesoje” per- 
mažai buvo agitacijos už gavi
mą naujų narių; jo nuomone, 
neinteresingai “Tiesoje” esą ve
dami LDS reikalai. Jis prieši
nasi redaktoriaus nuomonei, 
kad už poros metų organo pa
laikymas gal nebūsiąs reikalin
gas. Po dar vienos kitos pasta
bos redaktoriaus raportas pri
imtas, o

Tuomi užsibaigė antra sesija.
Pamokos, kaip Vesti Finan

sų Knygas
Po antrai sesijai, Centro Se

kretorė E. N. Jeskevičiūtė pa
kvietė delegatus vėl susirinkti 
7 vai. vakaro, nes būsią duoda
ma pamokos, kaip reikia vesti 
finansų knygas. Susirinko apie 
40 delegatų ir Centro Sekretorę 
davė lekciją reikale tinkamo 
vedimo finansų knygų. Tai bu
vo labai svarbus dalykas mažų 
mietukų delegatams, kur asme
niškų instrukcijų apie knygų

Fašistai Rėkia prieš 
Liaud. Fronto “Dujas”

LISBON. — Ispanijos fa
šistai rėkauja, būk respubli- 
kiečiai juos atakavę nuodin
gomis “karo” dujomis Gua
darrama kalnuose. Jie sa
kosi patys turį įvalias dujų 
prieš Liaudies Frontą.

Ispanijos vyriausybė pa
stebi, kad visoj šalyj tebuvo 
tik Madride viena dirbyklū 
ne karinių, bet ašarinių du
jų. Reiškia, ’fašistai gavo 
nuodingų dujų iš užsienių.

Roma, rugp. 19.—Mussoli- 
nio agentai sako, būk Itali
jos lėktuvai esą prirengti 
tik “manevrams,” o ne ko
vai prieš Ispanijos respub
liką (?).

vedimą, blankų pildymus ir ki
tus reikalus nėra turėję.

Trečia Sesija
18 d. rugp., 9 vai. ryto atsi

darė 3-čia sesija. Laike vardo- 
šaukio, neatsiliepė daugelis de
legatų. Vakarykščiai įvyko de
legatų susipažinimo vakaras. 
Delegatams neatsiliepiant, pir
mininkas Mizara pastebi, “ma
tyt, daugelis mūsų delegatų va
kar' turėjo karštų pažinčių, kad 
pasivėlino į sesiją...”

Raportuoja nuo Nepaprasto 
Pagelbos Komiteto delegatė drg. 
Deikienė. Tas komitetas pade
da bedarbiams užsimo.kėt duok
les^ kad nesusispendavus orga
nizacijoje. Jis taipgi tiekia 
materialę pagelbą ir ligoniams, 
kurie išima pilną pašalpą, o li
ga dar vis juos vargina ir ma
terialiai jie kenčia didelius trū
kumus. Komitetas, laike 2-jų 
metų sušelpė asmenis, atsikrei
pusius nepaprastos pagelbos, ir 
tokios pagelbos suteikta už 
$408.00.

Eina diskusijos. Kalba dau
gelis delegatų. Vieni stoja už 
siaurinimą tiekimo nepaprastos 
pagelbos. Įrodinėja, kad yra 
asmenų, kurie ir turėdami iš ko 
gyventi, bet maldauja pagelbos. 
Kiti stoja, kad liuosiau tiekti 
nepaprastą pagelbą.

Centro Sekr. E. Jeskevičiūtė 
įrodinėja, kad nepaprastos pa
gelbos fondas nėra bedarbių 
•šelpimui, nes visų LDS narių 
bedarbių nebūtų galima sušelp-

(Tąsa 2-nim pusi.)

Patys Fašistai Bijo 
Morokkiečiu Žiaurūną

PARYŽIUS. — Ispanijos 
fašistų gen. Franco užsieni
niai legionieriai ir pusiau- 
laukiniai maurai kariai taip 
žiauriai elgiasi, kad jų bijo
si net ispanai fašistų karei
viai. Patys fašistiniai ko- 
mandieriai prisibijo, kad tie 
žiaurūnai iš ispaniškos Mo- 
rokkos gali iškrikti į papra
stas skerdikų-plėšikų gau
jas. Jiems, todėl, teduoda 
ginklus tik siunčiant į mūšį; 
po mūšio juos tuojaus at
ima ir laiko iki kito mūšio. 
—O gal bijo, kad morokkie- 
čiai nepanaudotų tuos gink
lus prieš pačius savo ko- 
mandierius ?

Liaudies Frontas Apgina 
Suimtų Fašistų Gyvybę

SAN SEBASTIAN. — Ci- 
vilis miesto gubernatorius 
Ortega pašaukė policiją, 
kad apsaugotų 1,500 suimtų 
fašistų nuo įnirtusios žmo
nių minios, kuri rengėsi 
juos savaip nubausti.

Cartagena, Ispanija. — 
Fašistu generolas Molą bu
vo pasigyręs, būk Cartage- 
nos prieplauka jau .esanti 
jų rankose. Bet tai yra su- 
žinus melas.

SUĖMĖ NAZIŲ SUMOKSLO 
DOKUMENTUS ISPANIJOJ
BARCELONA. — Ispanų 

Liaudies Fronto vyriausybe 
sučiupo 10,000 slaptų doku
mentų Hitlerio atstovų ir 
nazių partijos agentų. Tie 
dokumentai aiškiausiai įro
do, kad Hitleris jau nuo se
nai planavo fašistų sukilimą 
Ispanijoj.

Mirtina Kova
Madrid. — Ispanijos val

džia praneša, kad jos kariai 
veda neatlaidžia, mirtina M Z U
kovą su fašistais Badajoz 
srityj, netoli Portugalijos 
rubežiaus. Liaudies milici
ninkai vis arčiau apsupa 
fašistus Cordoboj.

RESPUBLIKOS ŠAR
VUOTLAIVIAI MEDŽIO

JA FAŠISTŲ LAIVUS

MADRID.—Ispanijos val
džios šarvuotlaiviai ties Gib
raltaro sąsmauga medžioja 
fašistų laivus, bandančius 
įgabent daugiau morokkie- 
čių karių į Ispaniją. Nety
čia vienas šarvuotlaivis su
žeidė vieną Graikijos preky
binį laivą.

TROCKISTŲ BYLA
MASKVA, rugp. 19. — 

Prasidėjo teismas prieš Ži
no vjevą, Kamenevą ir 14 ki
tų trockistų. Jie kaltinami, 
kad buvo susimokinę nužu
dyt Staliną, Vorošilovą ir 
kitus Sovietų vadus. Jie 
taipgi turėję ryšius su už
sieniniais fašistais. Teisme 
trockistai kol kas tiek prisi
pažino, kad jie buvo padarę 
suokalbį “nupuldyt įtaką” 
dabartinių Sovietų šalies 
vadų.

Sovietų vyriausybė pa
kvietė ir Vokietijos atsto
vybę atšiųst j teismą tėmy- 
tojus. Bet Hitlerio atstovy
bė atmetė pakvietimą.

GIBRALTAR, rugp. 18.— 
Pranešama, kad išsivysto 
platus sukilimas prieš fašis
tus Ispaniškoj Morokkoj. 
Daugelis morokkiečiu bėga 
iš fašistų armijos.

IN TWO PARTS

PART ONE

Mussolinis Priruošė
3,700 Lėktuvų Užpult
Ispanijos Respublikų

Italijos Lakūnai Bombardavo Respublikos Laivus
ROMA.—Pranešama, kad 

Mussolinis jau visai atvirai 
eis į karą prieš Ispanijos 
Liaudies Frontą, jei, girdi, 
Francija ir “toliau atvirai 
remsianti” Ispanų respubli
kos valdžią.

(Bet juk Francijos vy
riausybė iki šiol dar nedavė 
jokios tiesioginės paramos 
Ispanijos valdžiai prieš fa
šistus. Jinai vis dar nelei
džia Ispanų respublikai pir
ktis ir gabentis ginklų iš 
Francijos. Prie ko tad Mus
solinis galėtų kibti? Jis 
kimba prie to, kad Francū
zų valdžia leidžia savo pilie
čiams liuosnoriai vykti į Is
paniją kovon prieš fašistus, 
ir dar prie to, kad Franci
jos darbininkai aukomis re
mia ' Ispanijos Liaudies 
Frontą. O Mussolinis jau 
yra nusiuntęs desėtkus lėk
tuvų su armijos lakūnais ir 
šimtus jūrininkų į talką Is
panijos fašistam.)

Mussolinis rugp. 18 d. pa
liepė gatavai priruošt visą 
Italijos karinį oro laivyną 
—3,700 lėktuvų, kad bile mi
nutę galėtų, pagal įsakymą, 
nakilti ir skristi kovon prieš 
Ispanijos respublikos gynė
jus. Padaryta perklausinė- 
jimas, kurie italų lakūnai 
moka ispanų kalbos. Mus- 
solinio lakūnai giriasi, kad 
tai jų oficierius iš itališko 
lėktuvo numetė 1,600 svarų 
bombą ant Ispanijos val
džios smarkiausio karinio 
laivo “Jaime I.”—Ta bomba 
rimtai sužeidė šį laiva.

Italijos fašistai skelbia, 
kad jų bombinis orlaivis 
S-81 kovoj su dviem Ispani
jos valdžios lėktuvais pri
vertęs juos bėgti. Pasak 
fašistų, tai tiedu lėktuvai 
buvę “francūziški.”

Francija Perleidžia Ispanu 
Respublikos Traukinius

CERBERE, Francija. — 
Francijos vyriausybė davė 
leidimą dviem Ispanijos res- 

‘publikos traukiniam iš Bar- 
celonos su ginklais ir amu
nicija pervažiuot per pietinį 
Francijos kamputį į Hen- 
daye. Iš čia tie karo reik
menys būsią į respublikiečiu 
laivus sukrauti ir gabenami 
Liaudies Front.iečiam, gi- 
nantiem nuo fašistu San Se
bastianą ir Iruna, šiaurinia
me Ispanijos pajūryje.

Tų traukiniu praleidimą 
per savo žemę Francijos vy
riausybė nelaiko laužymu 

kokio bešališkumo, kas lie
čia naminį Ispanijos karą. 
Nes to reikalavo teisėta Is
panų respublikos valdžia.

Ispanijos Lėktuvai Iš
blaškė 8,000 Fašistą

MADRID. — Ispanų liau
dies milicija atmušė fašis
tus ties Puente Medelin. 
Suėmė 30 fašistų trokų ir 
300 jų karių. Kiti fašistai 
su 270 trokų atgal pabėįo.

PARYŽIUS. — Respubli
kiečių lėktuvai išvaikė 8,000 
ispanų fašistų Puente Me
delin. Liaudies milicininkai 
sunaikino atskirus fašistų 
būrelius, išėjusius iš savo 
tvirtovių į apylinkes.

Vienas Fašistą Laivas 
Nuskandintas, Kitas Su

žeistas S. Sebastiane
HENDAYE, Franc. — 

Associated Press paduoda, 
kad Ispanijos respublikos 
lakūnai rugp. 18 d. bombo
mis nuskandinę vieną fašis
tų karo laivą ties San Se
bastianu.

Pranešama, jog kanuolės 
šovinys iš respublikiečių 
Guadalupe forto rimtai su
žeidė fašistų karo laivą “Al- 
mirante Cervera.”

Po tokių gautu smūgių li
kusieji fašistų karo laivai 
taipgi liovėsi bombardavę 
San Sebastiana ir Iruna ir 
nuniaukė sau šalin.

Liaudies Frontiečiai stip
riai sudrūtino savo pozicijas 
apie Irūną.

Fašistu laivai, rugp. 18 d. 
bombarduodami San Sebas
tiana, tik viena žmogų teuž- 
mušė ir apie 100 sužeidė.

Hitleris Išsisukinėja 
Bešališkumo Ispanijoj
BERLYNAS. — Nenorė

damas priimti Francijos pa
siūlymo nesikišt į karą Is
panijoj tarp fašistų ir Liau
dies Fronto, Hitleris dabar 
šitaip išsisukinėja; sako,* 
Francija reikalauja, kad tik 
Europos valstybės laikytųsi 
nuošaliai nuo ispanų tarp- 
savinės kovos; o mes (na- 
ziai) reikalaujame, kad viso 
pasaulio šalys pasižadėtų 
laikytis bepusiškai...
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Pirmiausia, pats nuteisimas mirtin ne
gro Bethea buvo nelegališkas, priešingas 
šalies konstitucijai. Jį teisė baltveidžių 
džiūrė, į kurią neįleido nė vieno negro. 
Nelaimingas Bethea neturėjo progos jo
kį apsigynimą pastatyti. Jam buvo už
metamas neva užpuolimas ant senos 
baltveidės moteriškės ir jos nužudymas. 
Tai paprasta pietuose pasaka. Tai leng
viausias pietų linčininkams pasiteisini
mas.

O kada jau nuteisė, tai surengė šlykš
čias orgijas Betheo nužudymui. Taip 
pasielgė vietiniai valdininkai. Bet ką 
darė augštesni ponai, valstijos viršinin
kai, kad nepastojo kelio šiai barbariškai 
orgijai? Argi tas neparado, kad jai pri
tarė visa Kentucky valstijos valdžia?

LIETUVOJE YRA 1,202 KUNIGAI
956 VIENUOLIAI IR 730 BAŽNYČIŲ

Bjauri Diskriminacija prieš Mūsų
Kandidatus

Laikas Lietuvos Socialdemokra
tams Pagalvoti

Komunistų Partijos rinkimų kampani
ja susiduria su neapsakomais keblumais. 
Viena, ji yra biedna finansiškai. Antra, 
prieš ją buržuazija vartoja bjauriausią 
diskriminaciją. Štai jau trijuose mies- 

,r tuose komunistų kandidatui j vice-prezi- 
P dentus draugui Fordui kalbėti negauna

ma svetainės. Richmond, Va., ir Union
town, Pa., miestų svetaines atėmė iš Ko
munistų Partijos. Susivienijo šovinistai 
ir neleido drg. Fordui kalbėti. O Peoria, 
Ill., svetainės savininkas atsisakė leisti 
susirinkimą laikyti, nors svetainę buvo 
išrandavojęs. Tai įvykiai vienos savai
tės.

Reakcionieriai kiša koją mūsų parti
jai. Jie bijo komunizmo šviesos. Jie des
peratiškai stengiasi neleisti darbo žmo- 

i nėms išgirsti tiesą iš komunistų kandida
tų lūpų.

■

Ar Laimėsime?
Komunistų Partijos rinkimų kampani

jos komitetas praneša, kad jau padarytas 
kontraktas su Columbia Broadcasting 
kompanija aštuonjoms komunistų pra
kalboms. Dar planuojama kontraktas 
del šešių prakalbų. Šios prakalbos bus 
radio išnešiotos po visą šalį.

, Taip, bus, jeigu mes atliksime savo pa
reigas. Komitetas sako, kad dabar vis
kas priklausys nuo to, ar Komunistų 
Partija turės pinigų apmokėti radio kom
panijai. Tam reikia labai didelės sumos 
pinigų, būtent, visų penkių dešimtų tūks
tančių dolerių ($50,000).

Ar pajėgsime tiek sukelti? Jeigu pa
jėgsime, gausime į savo rankas tą mo- 
derniškiausį įrankį pasiekimui milionų 
su komunizmo idėjomis. Turėtumėme 
nepraleisti šios auksinės progos.

Mes, lietuviai, turime pridėti savo petį 
prie to didelio darbo. Mes esame pasi- 
skyrę sukelti tam tikslui $5,000. Kol kas 
į tą mūsų fondą įplaukė labai mažai — 
na, gal persiritome per šimtinę. Tai ir 
viskas.

Už šio mūsų vajaus pasisekimą ima la
bai didelę atsakomybę, mūsų spauda — 
“Laisvė” ir “Vilnis.” Pagal partijos pla
ną, visa kampanija turi suktis ir sukasi 
aplink partijos spaudą. Aukos ragina
ma siųsti per laikraščių administracijas. 
Jos išduos pakvitavimus. Jos' garsins 
aukotojų vardus.

Draugai, dienraščio skaitytojai, mes 
kviečiame jus talkon. Iki pat balsavimų, 
kurie įvyks lapkričio pradžioje, vyriau
sias mūsų darbas turi būti rinkimų kam
panija. Agitacija už Komunistų Parti
jos kandidatus Browderj ir Fordą raštu 
ir žodžiu, rinkimas aukų tos agitacijos 
vedimui per radio ir lapeliais turėtų nuo 
dabar mums visiems stovėti pirmoje vie-

I t0J'e-______
Kur Reikia Jieškot Barbarizmo?

T T Amerika vėl pagarsėjo. Šiomis dieno- 
I mis Kentucky miestelyj Owensboro buvo 

pakartas negras Rainey Bethea. Pakar
tas taip, kaip nė vienas iki šiol žmogus 
dar nebuvo pakartas šioje šalyje. Mies- 

> telio, šerifas (beje, moteriškė) surengė 
viešą korimą. Garsino visoje valstijoje, 

f kaip kokią iškilmingą puotą. Kartuves 
Jrėngė dideliam parke. Suplaukė.iki dvi
dešimt tūkstančių smalsuolių. Šaukė ir 
klykė, orgijas kėlė baltveidžiai šovinistai 

’I ir apgailėtini tamsuoliai. Baltveidžiai 
1 ponai prievarta varė negrus eiti ir žiūrė- 
Į ti, kaip bus pakartas vienas jų rasės 
| žmogus!
C*. Tai išsigimimas, tai pirmos rūšies bar- 

izmas! O ši šalis didžiuojasi savo ci- 
uotumu.

Kunigų “Draugas” (rugpj. 17) džiau
giasi ir didžiuojasi tuo faktu, kad Lietu
vos Socialdemokratų Partijos vadovybė 
atmetė Lietuvos Komunistų Partijos pa
siūlymą sudaryti bendrą frontą prieš 
Smetonos diktatūrą. Taip pat, pasak 
“Draugo,” pasielgė ir jaunieji socialistai 
su jaunųjų komunistų pasiūlymu.

Tas labai patinka klerikalams. Tuo 
bus labai patenkinti, be abejonės, Lietu
vos smetonininkai.

Kas pasidarė tiems Lietuvos socialde
mokratams? Nejaugi jie nepajėgia rim
tai pagalvoti, kur veda toks jų elgėsis? 
Nejaugi jie nemato, kad jie, atmesdami 
pasiūlymą, palaiko Lietuvos darbininki
joje pasidalinimą?

Tikra gyvenimo ironija. Mes čionai, 
Amerikoje, komunistai ir socialistai pa
jėgėme susikalbėti, kad bendromis spėko
mis padėjus Lietuvos žmonėms nusikra
tyti fašistų jungą, bet pačioje Lietuvoje 
socialistai laikosi užsispyrę, nenori bend
rai veikti, palaiko pažangiąsias spėkas 
suskaldytas. Labai gaila. Tikrai ap
verktina padėtis.

Už tai Lietuvos socialdemokratai nega
li susilaukti pagyrimo nuo Amerikos lie
tuvių, kurie surado bendrą programą 
bendrai veiklai. Ypatingai mes norime 
kreiptis į socialistinės srovės žmones, 
kad jie darytų spaudimą ant savo vien
minčių Lietuvoje, reikalaudami pakeiti
mo jų taktikos. Tuo klausimu turėtų 
tarti savo žodį “Keleivis” ir “Naujienos.”

Mes bijome, kad labai daug gražių 
Amerikos Lietuvių Kongreso planų ir 
troškimų turės pasilikti ant popieros, jei
gu Lietuvoje nebus sudarytos bendros 
veiklos komunistų, socialdemokratų ir 
liaudininkų ir visų pažangiųjų žmonių. 
Tegul Lietuvos draugai socialdemokratai 
supranta, kad jie, atmesdami bendrą 
frontą, pasiima ant savęs atsakomybę už 
silpninimą Lietuvos žmonių kovos prieš 
fašizmą ir už trukdymą mūsų amerikie
čių pagelbos tiems žmonėms.

Lietuvių Komunistą Suvažiavimas
Rytoj, rugpjūčio 21 d., Rochesteryje 

prasidės Lietuvių Komunistų Nacionalis 
Suvažiavimas. Tęsis dvi dienas. Suva
žiuos keletas desėtkų parinktų draugų 
svarstyti opius viso revoliucinio judėji
mo • klausimus. Mes, “Laisyės” štabas, 
vėliname komunistų suvažiavimui ge
riausio pasisekimo. Ant jūsų pečių, 
draugai suvažiavimo dalyviai, gula dide
lė atsakomybė. Pasidžiaugę gana stam
biais laimėjimais, bandykite nutiesti at
eičiai kelią, kuris vestų darbininkų judė
jimą į naujus ir dar didesnius laimėji
mus. Jūs svarstysite problemas, kaip 
sustiprinti revoliucinės partijos jėgas lie
tuviuose darbininkuose, kaip pagerintų 
mūsų spaudos reikalus, kaip'toliau buda- 
voti mūsų masines organizacijas ir,, pa- 
galiaus, kaip varyti pirmyn taip gražiai 
pradėtą Amerikos pažangiųjų lietuvių 
apsivienijimo darbą.

Tie keli paskutiniai metai buvo kupini 
-brangių patyrimų kiekvienam kovotojui. 
Komunistai mokinasi iš patyrimų, kri
tiškai permeta akimis praeities veiklą 
ir nauju pasiryžimu ruošiasi ateities dar
bams. Tų darbų yra daug ir didelių.

Lai šis suvažiavimas bus vaisingas 
gerais darbininkiškais tarimais!

Darbininkai Davė Jam Atsakymą
Labai nesiseka Amerikos Iparbo Fede

racijos prezidentui William Green. Jo 
pasikėsinimas suskaldyti Federaciją susi
laukė tokios protestų audros, kokios jis

Lietuvos katalikų bažnyčios 
vyresnybė kasmet išleidžia 
tam tikrą žinyną, vadinamą 
Elenchum (Elenchus omnium 
eccelesiarum et unversi deri 
provinciae ecclesiasticae Litu- 
anae), kuriame paduotas pil
nas sąrašas kurijų ir seminari
jų administracijų, religinių ra
štų cenzorių, kunigų, vienuo
lių, ordinų, kongregacijų ir 
brolijų. Iš šiemetinio Elen- 
chaus matyti, kad dabar Lie
tuvoje yra šeši vyskupai. 
Vysk. Karevičius ir vysk. Ma
tulionis, kaip be vyskupijų, į 
vyskupų sąrašą neįtraukti.

Kaune prie Bazilikos kapi
tulą sudaro: 5 pralotai ir 15 
kanauninkų; metropolijos ku
rijoj yra tituluotos 22 vietos, 
bet ne visos užimtos.

Dešimt cenzorių. Prie me
tropolijos kurijos yra 10 cen
zorių : Al. Dambrauskas, P. 
Januševičius, M. Merkelis, J. 
Meškauskas, J. Liasauskas, St. 
Ūsorius, P. Dogelis, J. Byla, St. 
Jokubauskas ir St. Sarapas.

Kauno kunigų seminarijoj 
yra 200 klierikų. Be to, 13 'ku
nigų įvairiose,mokslo įstaigose 
Lietuvoje studijuoja. Įvairiose 
mokyklose kapelionais yra 42 
kunigai.

Telšių vyskupijoje kapitulos 
narių, kanauninkų, pralotų, 
tribunolo narių, sinodo narių, 
cenzorių ir kt. iš viso yra per 
30 kunigų. Kunigų seminari
joj yra 87 klierikai.

Panevėžio vyskupijoje taip 
pat yra gausi kapitula, kurijos 
administracija, tribunolas ir 
septyni knygų cenzoriai. Bet 
kunigų seminarijos čia nėra.

Vilkaviškio vyskupijoje yra 
du vyskupai, kapitula, admi
nistracijos konsiliumas, sinodo 
egzaminatoriai, knygų cerizo- 
ridi ir kunigų seminarija su 12 
profesorių ir 55 auklėtiniais.

Kaišiadorių vyskupijoje to
kia pat gausi kurijos adminis
tracija, bet vyskupijos terito
rija mažiausia.

Visose vyskupijose kunigų 
yra 1,202, o bažnyčių apie 
730.
Vienuolynai ir kongregacijos.

Pranciškonų vienuol ynas.

Centras Kretingoj, skyriai: 
Troškūnuose, Kaune žal. Kal
ne ir uosto g. 6 nr., Pajūryje. 
Vienuolių pranciškonų (visų 
laipsnių) yra apie 90. Jie turi 
Lietuvoje didelį turtą.

Marijonai. Centras Mari
jampolėje, skyriai Kaune, L. 
ai. 61 nr., Ukmergėje, Pane
vėžyje, žem. Kalvarijoje, Pa
tašinėje. Marijonų vienuolių 
yra iki 160. Taip pat turi di
delį nekiln. turtą Marijampo
lėje ir kt.

Jėzuitų ordinas. Jėzuitų 
centras Kaune, o skyriai Pa
gryžuvio dvare, netoli Tytu
vėnų, Raseinių apskr., Šiau
liuose, Valkenburgene (Olan
dijoje) ir kt. po kelis. Jėzuitų 
110. Jų sąraše yra ir tokių pa
vardžių, kaip A. Fenger, J. 
Riethmeister, Fr. Pocha, J. 
Behr, P. Boeyner ir tt. Jėzui
tų turtai Lietuvoje labai dide
li.

Domininkonai įsikūrė nese
nai Raseiniuose. Domininkonų 
yra tik apie 20 žmonių.

Kapucinai Plungėje veikia. 
Jų yra 21.

Pranciškonų Saleziečių or
dinas veikia Vitėnuose, Skirs
nemunės valse. Tėra 9 vienuo
liai, įsikūrė jiems paliktame 
dvare.

Seserys Benediktinės. Cent
ras Kaune. Skyriai — vienuo

lynai Kačioniškiuose, Čiobiš
kyje, Pernaravoje. Benedikti
nių yra 38.

Seserys Kotrynietės. Cent
ras Krakėse, skyriai Strėvinin
kuose, Ukmergėje, Karmėla
voje ir Kaune. Kotryniečių 
yra apie 90.

Kazimierietės. Centras Pa
žaislis, skyriai—Kaune “Sau
lės” namas, Telšiuose, žem. 
Kalvarijoj, Vabalninke, Linku
voj (habitantės). Kazimierie- 
čių yra apie 120. Tai gana tur
tinga kongregacija, nes, pav., 
vien Pažaislio vertė yra žymi.

Širdiečių kongregacija (šv. 
Jėzaus širdies). Centras Kau
ne, skyriai Antalieptėje, Šiau
liuose, Plungėje, širdiečių yra 
apie 115 vienuolių.

Seserys vargdienės. Centras 
Marijampolėje. Jos turi savo 
skyrius arba įstaigas: Kaune, 
Telšiuose, Utenoj, Vilkavišky-

je, Šilalėje, Naumiestyje, Ša
kiuose, Alytuj ir Karkliniuo
se (Vilk, apskr.). Jų yra apie 
120. ši kongregacija išlaiko 
kelioliką vaikų darželių, mo
kyklų, priegaudų etc.

Elzbietietės — Pilkosios se
serys. Centras Vokietijoj, Bre
slau. Jos įsikūrė Kaune, Švėk
šnoje ir Jurbarke. Pilkųjų se
serų yra 16.

Pranciškietės — Jėzaus šir
dies mylėtojos. Jų centras Pa- 
dvariuose, netoli Kretingos. 
Pranciškiečių yra 37.

Švento Kryžiaus seserys. 
Vienuolynas Anykščiuose. Jų 
viršininkė Maria Seraphica 
Burgh art, jos padėjėja M. 
Iten. Prie jų yra dvi vienuolės 
ir 7 aspirantės lietuvaitės.

Tai iš viso vienuolių Lietu
voje yra 956 (410 vyrų ir 546 
moterys).

Moterų vienuolynus aptar
nauja 37 kunigai.

Iš Elenchaus matyt, kad 
pernai Lietuvoje mirė 17 ku
nigų, o naujų kunigų įšvęsta 
apie 35-40. Taigi, dvasininkų 
prieauglis spartus. “L. ž.”

SUSEKTA PRADŽIA 
“DĖDĖS ŠAMO”

IKI 55 METU AMŽIAUS BUS PRIIMAMI Į
LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMĄ

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
ti. Ji pabrėžia, jog kalbamas 
komitetas turi labiau apsiribuo- 
ti teikimu pagelbos tik tokiems 
ligoniams, kurie tikrai yra bė
doje, ir pagelba jiems yra labai 
reikalinga. Deikienė nurodo, 
kaip kuopose nepaisančiai reko
menduoja teikti nepaprastą pa- 
gelbą asmenims, kuriuos nebū
tų reikalo šelpti. Po plataus 
apkalbėjimo, prieita *prie išva
dos, kad kuopos būtų atsarges
nės su rekomendacijomis, ir kad 
komitetas taip pat teiktų pagel
ba tik tiems, kuriems būtinai 
reikalinga.

D. Krutię raportavo už Skun
dų ir Apeliacijų Komisiją. Vis
kas organizacijoje tvarku ir tai
ku. Tik vieną skundą komisija 
turėjo del pašalpos.

Už Apšvietos ir Sveikatos 
Komisiją raštišką raportą skai- 

įto C. Sekr. E. Jeskevičiūtė. Ra
porte skundžiamasi, kad organe 
permažai rašoma sveikatos 
klausimu. Nurodoma, jog bu
vo stengiamasi sudaryti komite
tus su eile daktarų del pamokų 
sveikatos klausimais. Dr. A. 
Petriką ruošias brošiūrą apie 
sveikatą, komisija mano, kad 
LDS turėtų tą brošiūrą išleisti. 
Sveikatos ir Apšvietos komisi
joje yra Dr. Repšys, St. Jasi- 
lionis ir A. J. Smitas.

Už Jaunuolių Komitetą rapor
tuoja J. Ormanas, Nacionalio 
Jaunuolių Komiteto Sekretorius 
ir anglų sekcijos organe “Tieso
je” redaktorius. Komitetas vei
kęs gana gerai. Sukelta $600 
organizacijos reikalam ir $300 
pasiuntimui delegato į Lietuvą 
ir į Sovietų Sąjungą. Paskuti
niam vajuj naujų narių iš jau
nimo gauta apie 400. Primena, 
jog Olympiadas tai buvęs nau
jas dalykas ir jis esąs gan reik
šmingas, užinteresuosiąs daug 
jaunimo. Pabrėžia, kaip kuni
gai stengiasi baidyti savo pava
pi jonišką jaunimą, bandydami 
raudonai maliavoti LDS, bet vis 
vien katalikiško jaunimo yra 
gaunama į LDS. Komitetas rū
pinasi ne vien organizuoti jau
nimą į LDS, bet dedama pa
stangų šviesti ir lavinti jauni
mą. Traukiama prie sporto, 
prie literatūros darbo ir prie 
meno. Raportas priimtas.

i Užsibaigė visi raportai. Skai
toma pasveikinimai. Telegra
ma, kuri kaip šaltu vadeniu 
perpylė delegatus^ skamba se-

kančiai: “Siunčiame revoliuci
nius sveikinimus suvažiavimui... 
Mūsų namą policija griauna.. . 
Ona Straukienė, Chicago, III.”

Drg. Stasys Straukus, kuriam 
žmona atsiuntė augščiau paduo
tą telegramą, yra veiklus dar
buotojas darbininkiškam judė
jime. Sunkiai nukentėjęs del 
bedarbės, po karinių gerlaikių, 
savo taupu turėjo nusipirkęs 
kavalkutį žemės Chicagos prie
miestyje Roselande, sumanė su-' 
sikalt iš lentų gyvenimui namu
ką be valdžios permito. Dabar 
miesto valdžia prisikabino 
griaut jo namą, kad perprastas 
del tos sekcijos ir kad pastaty
tas be leidimo. Kaip matote iš 
telegramos, namas jau griau
namas. Drg. Straukus yra de
legatu Seime. Del to nemalo
naus incidento jis seimo neap
leidžia. Paklausiau, ar mano
te vykt namon del šio atsitiki
mo, sako: “Ne, būsiu seime, 
mano žmona apsirūpins na
mais.”

Daugiau pasveikinimų seimas 
gavo. B ridge water, Mass., LDS 
kuopa sveikina seimą ir auko
ja $5 vedimui jaunuolių darbo; 
Nanticoke, Pa., delegatė E. Ci- 
bulskienė, priduoda nuo savo 
kuopos pasveikinimą ir auką 
$5; Chicago, Ill., 112 kp. svei
kina seimą ir aukoja $5, paden
gimui seimo lėšų; Rochester, N. 
Y., vietos kuopa sveikina sei
mą su auka $5 ir pageidauja, 
kad sekantis seimas būtų cent- 
ralinėse valstijose; PhiladeP 
phia, Pa., LDS 5 kp. sveikina 
seimą su auka $5; Wheeling, W. 
Vir., sveikina seimą su $5; 
Binghamton, N. Y., LDS 6 kp. 
sveikina seimą su $3; Chicago, 
Ill., sveikina su $2; Kenosha, 
Wis., LDS 65 kp. sveikina su
važiavimą su auka $1; Chicago, 
Ill., 104 kp. aukojo $1; Raleigh, 
W. Va., $2 ir Jersey City, N.J., 
LDS 133 kp., sveikina su $2.

Perskaičius pasveikinimus, ei
nama prie konstitucijos pataisy
mų. Nutarta priimti narius į 
LDS iki 55 metų amžiaus. Iki 
Šiol buvo priimama tik iki 50 
metų. Tačiaus virš 50 metų 
amžiaus aplikantai bus priima
mi tik ant pomirtinės skyrių, 
ant $150 ir-ant $300.

Tai labai svarbus konstituci- 
jinis pataisymas. Bus galima 
gauti daug senyvo amžiaus nau
jų narių į organizaciją.

P. Buknys,

Rašytojai gamindami “Ame
rican Guide” rankvedį, del 
kurio net šimtai vyrų ir mote
rų samdomi per Works Pro
gress Administration rinkti 
medžiagą, ką tik susekė origi
nališką “Dėdę Šamą.”

Jis buvo Samuel Wilson, 
linksmas mėsos pakuotojas 
Troy, N. Y.

“Dėdė Samas” gimė rugp
jūčio 16 d., 1766 m. Jis buvo 
46 metų amžiaus, kada gavo 
jo pramanytą vardą, tai buvo 
laike 1812 metų karo.

Gal teisingiausia pasaka 
kaip jis gavo tą vardą yra se
kanti : Samuel Wilson pristatė 
Amerikos armijai mėsą—jau
tieną ir kiaulieną — per kon- 
traktorių vardu Elbert Ander
son. Kiekvienas pakietas turė
jo ant viršaus raides “U.S.” ir 
“E. A.”

“Bet ką tos raidės reiškia?” 
užklausė svetimas žmogus, 
lankydamas tą miestelį, kada ■ 
jis matė tokį milžinišką skait
lių tų bačkų vienoje krūvoje.

“Jos priguli Elbertui Ander
sonui ir Dėdei Šamui,” atsa
kė airišis darbininkas.

“Dėdė Samas?” vėl užklau
sė tas svečias. “Ar jis neturi 
kitą vardą arba pravardę?”

“Visi gyventojai šitos apy
linkės gerai žino Dėdę Šamą,” 
atsakė tas pats darbininkas. 
“Jis yra Dėdė Samas Wilso- 
nas. Jis maitina armiją, jiems 
siųsdamas mėsą.”

Visi gardžiai nusijuokė. Ne
užilgo visur ta pasaka buvo 
pasakojama. Net armijos ka
reiviai girdėjo apie ją, ir jie 
vadindavo jautieną ir kiaulie
ną “Dėdės Šamo jautiena ir 
Dėdės Šamo kiauliena.”

Kartonistai, paveikslų pie
šėjai, pradėjo perstatyti Dėdę 
Šamą paveiksluose kaipo aug- 
štą, kūdą, ūsuotą vyrą. Net ir 
populiariška daina pradėta:— 
“Dėdė Samas gan turtingas 
mums nupirkti ūkį.”

Iki tam laikui “Brother Jo
nathan” atstovavo Suv. Valsti
jas, tas vardas buvo sutrum
pinimas “John Bull,” kuris 
charakteris atstovauja Didžią
ją Britaniją. Bet dabar pra
dėta Dėdė Samas ir inicialai 
“Uncle Sam” kaip t i k buvo 
inicialai šalies United States.

“Uncle Sam Memorial Com
mittee” nesenai buvo organi
zuota. Liepos mėnesį jie ap
vaikščiojo atmintį Samuel Wil
son, originališko “Dėdės Ša
mo.” F.L.I.S.

t

ŠYPSENOS
Likimas

. Pirmasis studentas: “O 
ką veiksime šį vakarą?”

Antrasis studentas: “Mesk 
į viršų pinigą ir tegul liki
mas išsprendžia, Jeigu nu
puls paveikslas viršuje, ei
sime šokti, o jei parašas bus 
viršuj, eisime į judžius. O 
jeigu pinigas ant savo 
briaunos atsistos, tai būsi
me namie ir studijuosime.”

Bloga su Nepasitikinčiais
Teisėjas: “Ir kaip gi tu 

galėjai taip nuskriaust žmo
nes, kurie tavim pasiti
kėjo?”

Teisiamasis: “Bet, jūsų 
mylista, kaip gi nuskriausti 
tuos, kurie tau nepasiti
ki?!”

ir jo kolegos nesitikėjo. | Nevyksta jam 
įtikinti organizuotus darbininkus, kad jo 
nelemtas žygis gali išeiti ant naudos dar
bininkų judėjimui.

Štai vėliausias smūgis Federącijos re
akcionieriams, o ypač popui Green. Gree- 
nas atvažiavo specialiai į valgyklų ir 
viešbučių tarptautinės unijos konvenciją 
ginti Federacijos Pild. Tarybos nutari-

mą suspenduoti iš Federacijos milioną 
unijistų. Kalbėjo, prakaitavo' šaukėsi į 
delegatų jausmus, bet viskas veltui. Kon
vencija vienbalsiai pasmerkė Pild. Tary
bą ir pareikalavo liautis skaldžius darbi
ninkų jėgas.

Ši tarptautinė unija turi apie 100,000 
narių. Pild. Taryba veikiausia brauks 
laukan ir ją.

Didelis Labdarys
Viename laikraštyje tilpo 

tokia žinia:
“Ponas Dolergaudis va

kar paskelbė visą savo tur
tą atiduodąs labdarybei. Jo 
paaukotoji suma siekianti 
net $,000,000.”

Surinko Juodvarnis.
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Youths Back Steel 
Organizers

NEW YORK—“Young Ameri
ca want to help out”.

In a letter addressed to Philip 
Murray, chairman of the Steel 
Workers Organizing Committee, 
William W. Hinckley, chairman 
of the American Youth Congress 
pledged the support of the 
“most powerful coalition of 
youth forces in America today” 
to the unionization drive in the 
steel industry.

Hinckley expressed the eager
ness of the Congress, a federa
tion of more than 1,000 youth 
organization with a total mem
bership of 1,600,000, “to carry 
out our resolve to cooperate in 
every way possible to make the 
drive to organize the steel work
ers a success”.

“The enemies of the steel 
workers”, Hinckley explained, 
“are the enemies of peace, 
freedom and progress”— the 
declared program of the youth 
congress. “Students know them 
as the suppressors of academic 
freedom in the schools and col
leges. Young people striving to 
avert another war know them as 
the advocates of militarism”. He 
stated that hundreds of inquir
ies have come “from young peo
ple asking how we can put our 
resolution into action”. He re
ferred to a resolution support
ing the steel workers passed at 
the last convention of the Ame
rican Youth Congress at Cleve
land. Many young delęgates of 
the Amalgamated Association of 
Steel, Tin and Iron Workers at
tended the meeting.

Steel organizers have recog
nized from the beginning of 
their present campaign that 
young men would be used as 
strike-breakers in the event the 
coming drive comes to a head.

The American Youth Congress 
numbers among its affiliates, 
college, church, social and fra
ternal organizations, youth 
groups connected with all poli
tical parties, and the Bussiness 
and Professional and Industrial, 
section of the Young Women’s 
Christian Association.
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Teachers Put Landon
‘On Spot’

like Governor Landon’s

LDS Olympiad Huge Success;
Cleve. 1 st - Binghamton 2nd!NEW YORK.—School teachers 

don’t
educational platform.

Traditionally conservative, fif
teen .hundred educators meeting 
at Columbia University lost 
their professional dignity just
long enough to- boo and howl 
in derision at the governor’s re
ply to their request for a state
ment on his stand.

Mos| of the educators who are 
gathered from all over the Unit
ed * States, agreed with Profes
sor Gborge S. Counts, chairman 
of the meeting, who called the 
answer “the nearest thing to ze
ro possible.”

The Governor wired, “It is my 
belief that questions of such
public interest ,as those you ask, 
deserve a full discussion rather
than a cathegorical answer. This 
has been my policy towards 
other jssues and I feel that edu
cation merits equal treatment.”

Otheįr presidential candidates 
who replied to the questionaire
were greeted more cordially by 
the teachers. President Roose
velt, while not making a direct 
statement, indicated that he 
would stand upon his record, 
and cited such federal aids to 
education as the National Youth
Administration, the Civilian Con
servation Corps, and rural youth 
programs. In the opinion of edu
cators, he “straddled” without 
making any concrete commit
ments, although he did go fur
ther than his Republican rival.

Surprinsingly, the teachers 
agreed that the educational pro
grams presented by N o r m a h 
Thomas, the Socialist candidate 
and Earl Browder, the Commu
nist candidate, keyed closest to 
the aims of educators through
out the country. P r of e s s o r 
Counts appraised the radical 
programs and found them in the 
most part commendable. The So
cialist candidate attacked the 
discrimination against Negroes 
in the South, and the white chil
dren in the poorer disticts of 
America. He urged that the fe
deral government make a “mo
derate”; beginning by distibut- 
ing $100,000,000 to the poorer 
states of the land that now deny 
educational opportunities to the 
children.

Telegram from Rochester
LAISVE YOUTH SECTION 
46 TEN EYCK ST.

OLYMPIAD RESULTS—CLEVELAND FIRST—STOP 
—BINGHAMTON SECOND—STOP—GOLD MEDALS 
—BARANAUSKAS ROCHESTER—STOP — MIKALE- 
JUNAS BINGHAMTON—STOP —WAIGINIS RICH
MOND HILL—STOP—SILVER MEDALS—YUDIKAI- 
TIS BINGHAMTON—STOP—-ŽVIRBLIS BINGHAM
TON—STOP—NORVIDAS CLEVELAND — STOP— 
POZER CHICAGO—STOP—BRONZE—BILLO BING
HAMTON — STOP — BOIKA CLEVELAND—STOP— 
CAPURN CLEVELAND—STOP—PALSKIS ROCHES
TER—STOP—SOPHIE WAIGINIS HIGHEST SCORER 
MADE GRAND SLAM—STOP—OLYMPIAD GREAT
EST SUCCESS-STOP-MANY YOUTH CONFERENCE 
DELEGATES PRESENT.

ORMAN.

YOUNG BELGIAN ARMY 
RECRUITS RIOT

BRUSSELS—Three thousand 
young’ Belgian soldiers demon
strated against military service 
in the Rue de la Station here, 
the Libre Belgique, radical 
Brussels journal reports.

Officers and police wno at
tempted to intervene were rough
ly handled. A police charge 
forced the men to return to 
their* barracks, but once there 
they continued the demonstra
tion. Considerable canteen and 
armory furnishings were damag
ed.

I ■■■■■■■ 1 ——

Browder asserted that “a 
strong program of public edu
cation is essential to the main
taining ahd extending of demo
cracy.” He termed “significant” 
the “reactionary attack on the 
teachers and'the educational sys
tem.” The breakdown of public 
education and the gagging of 
teachers would b e invaluable, 
Mr. Browder wrote, “in i their 
(the reactionaries) ‘sinister plans 
to establish Fascism in this 
country.”

13

YOUTHS REFUSE FOOD 
TO SHOW PLIGHT

CSURGO, (By mail)—Two 
years ago in this small Hun
garian city, not too far from 
Pecs, hundreds of coal miners 
made history with their “sui
cide” strike. They refused to 
come up to the surface until 
their conditions were met.

And now thirteen young men, 
the oldest 25, have adopted a 
similiar method to bring atten
tion to then* plight. The bbys, 
all unemployed, have begun a 
hunger strike to force the at
tention of the public and autho- 
rities to their condition.

In a public statement prior 
to beginning their fast, they an
nounced that they were taking 
this course of action because 
their requests for aid for the 
past 'five years had received no 
response whatsoever from the 
government.

According to the news 
that this paper has receiv
ed, the First LDS Natio-
nal Sports Olympiad has 
met with great success 
with many youth from va
rious LDS youth branches 
competing.

The track and field events 
were run off Sunday. Lithe ath
letes flashed down the 100 and 
200 yard stretches; half-milers 
and milers pantingly covered th© 
course; agile jumpers took part 
in the high jump and running 
broad jump; heavy set LDSers 
heaved the 12 and 16 pound shot 
puts and also the discuss. Al
though the majority of the ath
letes were fellows, the girls al
so made surprising showings in. 
their field events. Shining above 
all the girls was Sophie Waigi- 
nis, secretary of the Richmond 
Hill, Brooklyn, LDS Youth 
Branch. In all of the girls’ 
events she won the highest 
marks. She was awarded a gold 
medal for her fine showing in 
the field of sports.

The Cleveland team, scoring 
the greatest amount of points, 
won the beautiful prize trophy. 
The winners of the gold, silver 
and bronze medals are mention
ed in the accompanying tele.- 
gram.

For further details of this his
torical track and field meet, 
read next week’s issue of the 
Laisve Youth Section. The 
names of the entrants will be 
published, together with the time 
of the winners. There will alse 
be a special report on the youth 
session of the LDS Convention.

CONCORD, N. H.—CCC laun
dry contracts for New Hamp
shire Civilian Conservation 
Corps camps are given to the 
Maine laundries. Reason? Maine, 
with no minimum wage law for 
women and children can bid low
er and work goes to the lowest 
bidder.

RED TAPE KILLS BOY
WASHINGTON. — The pos

sibility of a change in the “iso
lation” policy in the Civilian 
Conservation Corps is seen with 
the suggestion of the CCC Edu
cation Bureau to CCC educatio
nal director to form current 
events forums.

Most camps are far from even 
small communities and many do 
not receive any daily newspa
pers. In the camps that have 
libraries or reading rooms, pub
lications such as the Army and 
Navy Journal are more likely 
to be found in display than any 
other type. Opponents to Army 
control of the camp have cited 
this in argument against mili
tary authorities in the CCC.

Enrollees are encouraged to 
read publications issued espe
cially for them, such as Corps 
Area and camp papers. These 
papers seldom carry news of the 
outside world and CCC boys are 
consequently ignorant of what 
is going on in the nation.

Camp education directors have 
been advised that enrollees 
should read such magazines as 
the Literary Digest, News Week 
and Time.

SCRAM, BUDDY! YOU’VE GOT TO HAVE $9,000 or you can’t live in Chicago’s ex
clusive zone. Police jumped on the neck of Stanley Straukas. a W.P.A. watchmari and 
former contractor, who built himself a boxcar home on some land he bought before the 
depression. The zone, according to law, is too snooty to allow a house that cost less than 
nine thousand berries. -

BOWLING GREEN, Ohio- 
Louis Pasteur, (he discoverer of 
anti-tetanus serum turned in his 
grave last week.

When Pasteur worked long 
hours in his laboratory, he real
ly thought he was doing some
thing for humanity. It never oc
curred to him that his precious 
anti-tetanus serum would prove 

.useless when wound up in red 
tape.

Little curley-haired William 
Sloan is dead because of lock
jay and red tape. The red tapė 
was wound by Dr. S. J. Powell, 
health commissioner of Wood 
County, here.

William, on a visit to his un
cle from Kentucky where he 
came from, stepped on a rusty 
nail. At first he didn’t bother 
with it, a little later he was 
critically ill.

Afraid Kentucky. would ' not 
reimburse him, Dr. Powell re
fused to provide the $100 worth 
of serum needed to save his 
life. He told William’s uncle to 
send the boy back to Kentucky, 
The uncle frantic managed to 
raise the money for the serum. 
But there had been a delay of 
2 į hours. That delay cost Wil- 
liams life.
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PALO ALTO, Calif.

Every year our chorus mem
bers take up some new game 
Now, this year they got a ve
ry lively game called Croquet. 
Next they’ll take up knitting— 
Ho-ho-ho!
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line, we haven

such sign

the 
shut

with
They

must nave oeen

Well “So Long” folks, see you 
all next issue. “Toots”.

Anxious to know 
his life I better

mer 
two

tne rpa-
ana con

What’s the

Kindly take note, it’s Yours 
Truly again with a bit of knock
knock and the like from the 
heart of the anthracite. Sizzling 
away, I better step forward.

we see 
the men 
a all of 
much in 
nd with 
> drown 
ey glass, 
t to set-; 
hills we

Mysterious Don Rodin has 
come back again with a few of 
his most exciting previews. Hone 
he is behaving himself as he 
should, 
truth of

We wonder why Johnny G„ 
missed the bus back to Worces
ter from Deutshland Farms ? 
Some say he wanted to make 
himself important. But here’s 
the insidee dope—he didn’t 
thumb his way back, nor did he 
walk back—he rode back 
his girl friend in her car. 
met accidentally.

pork
Piglet might even be thrown in
to tlie barrel a couple of times 
before they arrive at a satis
factory price.

People snarly wagons 
,1c, horses neigh and we get 
proper atmosphere of the 

■ gus”.

So! After all the time we put 
in, we couldn’t sing Aug. 16. 
Why? Are we going to start 
doing the same things under 
new teacher as we did with 
old one?

pnet)
pulk *
pros
If the piglet seems satisfactory.

Chorus rehearsal was post
poned Fridav evening because 
it was so frightfully warm at 
the local center. Here’s hoping 
we are able, to have a regular 
rehearsal tomorrow evening.

'driver.
barrel _

p * from its interior
—iitrefchirig (heir hecks and let 

" ing loose a 
£ And if we 
»: iSSue forth

Who got it in the neck during 
our last rehearsals ? Wonder 
who’s next?

Prefty soon the buyers 
ostly towrifolk) cir- 

the Wagons.

Women carry the local gossip 
around and sketch the old piec
es c ut so thatr they might up- 

more entertaining and high- 
Heed. in value. Mrs. So-so 

compliment Mrs. Blo-olo, 
after proceeding to 

criticize

les oeen 
let more 
t uuring

At Olympia Park, Aug. 16, 
Vinny G. sure showed up the 
former Olympic champion Al
bina Osipawich With his fancy 
diving. I think he’s wonderful.

I think we should go back to 
our old style of introducing any
one who joins the chorus to the 
members, so’s we could get ac
quainted.

Joe, aren’t you 
be one of us again

One reads of the Lithuanian 
selling hogs to England. Do 
you think that they have enough 
for themselves? Many a far- 

goes meatless for : 
of more in order

Here’s the latest—Red
Sonny are in practice for the 
next trip. They say they’re go
ing to take the eating title 
away from Vinny G.

some 
to the 
among

Come, 
going to 
You're terribly missed especial
ly as one of our tenors. I ima
gine your cooperation would 
help a great deal. Come, come, 
won’t you ?

do not 
group 

could be found. We could count 
on a fairly conducted election.

“Second, it would be fifie. for 
the teachers to be more Active 
in civic affairs. They have a 
tendency to rdtife from public 
activity, whereas they should 
take more of an interest in it.”

one 
thunder

American 
, curren-

pear 
er p 
will 
and 
Knov-know—will 
afore-complimented article, 
Thu; j the gurgle of whiskey 
the 
mixei 
mab.

I have- krioWn farmers to have 
become “stewed” to such a de
gree, that they slept in the spot 
lately vacated by Brother Pig 
(anc still bearing traces of

concert of ga-ga-ga. 
here a quack-quack 
from the depth of 

-Jr th€ barrel, We know that a duck 
CWd iA tliėfe also. A boister- 

WW squelin( • attracts us and we 
^di^ovėr th it a big porker is 
J^eoming to town also. Nobody is 
|~4tasfrig hirq, but the pig in- 

’Upon, voicing his opinion to 
full capacity of His sound 

R! ® F¥folMWe." Qthfrr wagons carry
ft of gfpin and occasionally

f b basket of cheese, buttef of fires were sei. white t.

on-giow” 
seems to be tne favorite theme 

old Ediwin 
Haverstraw

runr ing
farm
whilj he ran to keep step with 
her. 
to s

Rqosters crow from wagons, 
moo from the sides of the 
and above us floats the

cows
road
murmur of many other repre 
sent^tives of the animal king 
dom,
crea his animals to be bqught by 

some buyer-—and thus 
his taxes, clothe the family, etc 

Patched boots and coats 
very much in evidence. Th< 
lor of their shaggy 
rarely deviates from black 
gray. Careworn and 
scarred faces are the lot 
ly all the peasant farm<

They 
ing.

Tim:
Fan:
Tim: 

a thin'

nose, 
fear 3

CHICAGO.—Chicago school tea
chers will be asked to man the 
polls in coming elections, be
cause “we know they are ho
nest.”

Schoolmarms may yet have 
the exciting experience of test
ing their disciplinary powers, 
not with children, but with bal- 
lot-stuffers and ward-heelers, if 
State Representatives John R. 
McSweeney and Charles H. We
ber have their way. Not only did 
they put forward the suggestion, 
but they intend -introducing a 
bill at the next General Assem
bly session which will allow the 
teachers to count the ballots in 
a central tabulating buro.

“We suggested school teach
ers,” said McSweeney, “because 
we know they are honest.” 
x The plan found favor with the 
Cook County Election Committee 
as well as the American Federa
tion of Teachers.

George Davis, secretary of the 
teachers group said he 
two desirable features 
plan/’

“First”, he stated, “I 
believe a more honest

uni-
i que course in motion pictures 

ilia inn-į yyii; be instituted at. Stanford 
University. Many Hollywood 
producers are interested in iti 
First film to be presented to 
the class will be Eisenstein’s 
“Thunder Over Mexico”.

bott 
alcoholics 
terto in

Once a week the Lithuanian 
farmer brings his produce to 
the town market. "Here he not 
only sells his produce but also 
buys some of life’s necessities, 
drinks his wine and “shnaps” 
and occasionally lands in the 
police supervised town “cooler”. 
In the part of Lithuania known 
as Suvalkija (from whence 
conieth the kapsai, zanavykai) 
they call the affair “jomarkas”. 
In the part known as Kaunija 
they usually refer to it as “tur
gus”.

I think that the market day 
in a town on the Kaunas side 
is more picturesque. The Su
valkai usually come to town in 
wagons drawn- by two horses 
and their horses being harness
ed by a system of belts and 
straps. The fields and roads of 
The roads and fields of the 
the Suvalkai are usually level. 
Kauno “gubernijos” populace are 
quite hilly and studded with nu
merous types of hazards. Thus 
the Kauninis has devised a sys
tem which She thinks will help 
in travelling with a wagon. He 
used only ope horse on a some
what small 4wagon and harness
es up the .horse with a collar 
and balances all by the “yoke” 
.(which is so characteristic of 
most Russian pictures portray
ing horse and wAgon or sleigh). 
The “yoke” is a horseshoe shap
ed piece of willow tree and it 
is placed oyer the horses neck. 
It tends to {keep the two shafts 
of the wagon away from the 
horses body. Thus the Kauni
nis going td his “Turgus” trav
els picturesquely.

About eight o’clock in 
morning the first Wagons 
Seen and heard entering 
town. As t*hey jolt over 
čobblestoned town roads 
would imagine that 
Storm was s brewing.

One may post himself at the 
roadside and watch the wagons 
as they careen towards the cen
ter of the town. In one wagon 
wi, might see a few old hens 
trussed with cords and lying 
in the hay j at s the feet of the 
driver. Another wagon has- a 

nding upright and 
rttcricr we ‘ see geese

come people wne sweej 
pufe irom tne gutter 
ve '• ii; to their

DETROIT.—The beerless beer 
garden movement here sponsor
ed by “Youth, Inc.” is stagger
ing about.

All but the death blow will be 
dealt when fixtures of the first 
of their liquorless havens will 
be put on the block to pay a 
$200 sales tax to the state. The 
youth group, backed financially 
by wealthy local temperance 
workers, refused to pay the tax 
on the grounds it was not a pro
fit-making organization.

But Youth, Inc. will continue 
its other garden in hopes of a 
turn for the better this fall. 
They nave been in constant dif
ficulty because neighbors Com
plained that young patrons car
ried their own hip-flasks and 
their drinking resulted in exces- 

;ne moon Isive noise and rowdiness.

is wares
md un-

whilst others strive to 
tneir horses from

Teacher to Proctor 
Voters

Nothing to nothing.” 
b missed

the purchaser will start to bid. 
Sometimes both buyer and sell
er each grasp a leg of the 

er and fight over the price.

jwr tfhe center of a town is usual- 
without any buildings on 

this' space flock the 
Mhunars* with their wagons and

ana 
bable of human tongues 

s with the crys of the am-

shop 
kero
pure 
join 
leaves 
types 
menu.

a lew 
or other 
not eii- 
such a 
time I 
proceed 

to £o through with an unsuc- 
strip act” a la Mins-

in the bag, etc;
Many of the Lithuanians are 

quito proficient in the art of in- 
bibirg alcoholics. Upon selling 
their wares they usually repair 
to some haven and proceed to 
empty the contents of 

es of “Valstybinės” 
Women do 

themselves in 
iher. (But at one 
see a young lady

Only the youth lei" 
honest cheer and colour 
whole scene. They fli 
the wagons and stop td discuss 
the latest topics. Here 
the men of to-morrow, 
who will probably stof 
this corruption now so 
evidence everywhere a.i 
farmers attempting to 
their sorows in a whiskx

When th'e sun is aboU 
tie down in back of the| 
find that the town is almost va* 
cated of farmers. Here and 
there

weather 
of neari 

ers.

Oh, yeah! The rehearsals have 
been changed to Wed. nites 
again. Bees Buzz.

alcohol soaked person 
will attempt to burst ipto song 

unhitch 
Unsteady” 

posts. At the same time we see 
tne shop keepers sweep debris 
out into the gutter, inside of 
the town we find many vege
table gardens, and from these

A great deal of fun and laugh
ter of the vacation period has 
been discussed the past week 
with our choristers. Some of 
them wish they were still out 
and others are eagerlv awaiting 
the cold spell and, of course a 
successful rehearsal sometime 
shortly.

I’ve seen many amusing 
seems at these markets. Once 
I rqmember, an infuriated cow 

and a scared-looking 
er holding on to her tail

I saw a farmer attempt 
ell a basket of carrots and 
oing so fall asleep. When 
awoke he found that two 

horses had strayed over to his 
wagon and “sold” the carrots.

Cunning salesmen of the town 
s at times mix water with 
sene and sell it as 100% 

>, put brick dust in cocoa, 
ordinary leaves with tea 

and indulge in many 
of forgery and debase- 
The farmers are not an

gels and one finds rocks in hay
bale: i, flies in dheese and but- 

fine quality grain shielding 
poorer grain underneath it

song of 2u-year < 
Courtney, former 
higa school athlete, 
arrested for having 
than fires at nigh: 
the last months.

found it highly entertaining |him), whilst a less progressive 
neighbor piloted the horpe home
ward. Many a horse id intelli
gent and will bring his master 
home while the master sleeps in 
alcoholic stupor.

Now as for the sum 
ed by the formers for I 
—they are very small a 
compensating! A farmer will 
not eat "butter for a whole week 
and then bring the accumulated 
butter to town. For ajjout two 
pounds of butter he will buy a 
pound of nails, an . 
cent changed into Lith 
cy will buy an egg, abcut thirty 
to fifty U. S. cents are needed 
for a hen, etc.

atch the purchasers and the 
salesmen as they bicker and bc- 
occaponally come to blows. One 
woman buyer will hold a chick
en jvithin three inches of her 

and blow so hard that one 
poor chickie will catch 

monia. Piglets are usally 
id out of boxes by some 
hective buyers by its tail.

properties, 
quaint is tne picutrelbut one 
feels, much quainter jnside of 
one's stomaci. wnen. witnessing
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The Camera Eye
THE STUFFED SHIRT TRIBE 

"............................ Speaking, of Sports

Greased Pigs
Shed a passing tear for your favo rite movie star 

as he slips gracefully from the grasping fingers of 
one producer ;to another. Hollywoodites lifted strain
ed and' clipped eyebrows when Paramount’s Adolph 

(did you everZukor slapped' a four million dollar 
HEAR of sodch a thing?) “alientatior of affection” 
suit on Metro,

Zukor and Goldwyn are shreiking 
over tall, lanky Gary Cooper who should be able oo 
shreik for himself. Zukor claims he 1 
Cooper up from this high, when he-man Gary was 
shy and wistful and made him what 
Goldwyn sneaked in. with his agents known only as 
John Doe, Richard Roe, etc., and told Gary that 
Paramount didn’t have his interest i.t heart, 
proved it by showing a contract under our heroe’s 
nose and a pen in his hand.

The British Follow
The suit sets a precedent which England’s Alex 

Korda hastens to chase. Korda spares 
at all in yelling to the world that twas 
Merle Oberon, Robert Donat and Cha 
the acknoweldged actors that they are... and the 
Hollywood grabbed them.

Reason for the Hullabolloo? Not 
the stars but the B. 0. appeal they 
No Oscar, B. 0, stands for Box Office.

So Scoop, So What?
When Willie Hearst set sail on th 

Rex the other., day the Hearst Metroione News, of 
course, and Paramount News both co\ered the sail
ing in routing manner. Hearst, mad because he 
knew Landonte campaigns managers were jumping 
with joy with him off the scene, refused to pose. That 
will go jlown in history. But not for long.

Willie realizing the dreadful truth of what he 
had done, dashed back on deck and frantically search
ed for the Metro newsreel man. The 
had wasted no time in'packing up and 
Willie had to pose for the opposition 
and they got the scoop (?).

Accompanying Hearst his close friend, Marion 
Davies, some i dach-hunds (a paper reports) and a 
few Hearst executives, making up a party of sixteen. 
Gossip from Abroad

A movie-goer, having emphatically 
disapproval of a motion picture in tre 
manner, was refused admittance to an 
the proprietor; claiming the behavior interfered with 
the performance. Civil Tribune of St. E<

at each other

brought Gary
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his lungs not 
he who made 

ries Laughton
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lave built up.

e Italian liner

to pose. That

newsreel man 
beating it. So 
newsreel man

demonstrated 
e “collegiate” 
other theatre;

the performance. Civil Tribune of St. Eeienne (Paris, 
France) fined the movie owner 100 francs, stating 
that movie-goers have a legal right to show their 
protest as to quality of the film by jeering, whistling 

Unfortunately, this is not the law inor shouting, 
some college towns.

i
Pictures in the Making (or Breaking)

Charlie Chan’s next trackling—the-villian-down 
is “Charlie Chan at the Opera”. “Frail Violetta”, 
better beware. Remember that tear-jerker “Ramona?” 
If it brings back sad memories, then y 
your sorrows in the coming all-color “Ramofl^’, star
ring Loretta Young. If you’re inclinet 
“uproar”, then you’ll be glad to hea 
Lily Pons is oiling her high “C’s” a^ain for your 
entertainment.

Chit Chat
Through its consul here, the Polish Government 

presented Pathe News with an oil painting for its 
“distinguished services”. I think its ban;

A triple threat man is George Je 
the buglers. Universal signed him up as a producer, 
writer and director... but, thank God, not as an ac
tor!

Lew Ayres, another actor, owns a pipe organ and 
plays it... an interesting pastime' as it were.

W. C. Fields, bulbous nose and all worked behind 
a Philly cigar counter at the age of 10 to help his 
father support the'family. •
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“It’s his head, doctor—lately he’s been giving raises 
instead of cuts.”

True Enough!

By H. K.
It may be the good old summer time *or 

most folks, but nearly half the presidents of the 
United States (thirteen out of twenty-nine) 
have died in the month of June or July.

♦ * *

Just to show how Tin Pan Alley’s minds 
often run in the same channel there are no less 
than 118 different popular songš copyrighted 
in the United States under the title of “Blue 
Eyes”.

The zoologists assert the average life of a 
lion is seventy years; a rhinoceros, twenty-five 
years; a wolf, twenty years; :a bear, twenty 
years; and a fox, ten jto fourteejp years.

* * * j Į
Only one American in four* receives dental 

attention regularly.
* « *

Now on the retail market perfume for dogs. 
It’s cologne-like scent peddles for $3.50 per 4- 
ounce bottle.
s, *

No wonder the straws are fre^. Soda foun- 
z it ttz States take in an average ofStatestains ih the United 

$4,000,000 a day.
♦

Back in 1,300 A. D., fruits wėre considered 
as food for royalty only and corpmoners were 
forbidden to buy oranges, figs, raisins, grapes, 
etc.

5'l<

This week we give way to the serious contem
plation of sports among our excitable gallic friends. 
This department’s favorite wandering correspondent, 
whose wandering is mote in mind than in matteY, 
found himself in EYance. At one time a lovable 
boy who threw pop bottles at umpires along with 
the gang, he now cheers by lifting his eyebrow in the 
latest Hollywood imitation of the continental sang 
froid.

In his inimitable rapid fire style he tells the 
story of French rough and tumble cycling. American 
readers will be indebted to him for his startling 
and picturesque treatment of life among the apaches.

Lights, curtain and music plus the -graceful re
tirement of Hank in the interest of international 
amity.

PARIS—The thirtieth annual bicycle race went 
round and around France and finished this aftternoon 
at the Park of the Princess on the outskirts of this 
town. All France can now sit back and take it easy 
until the next French “World Series” rolls along.

Your correspondent, to whom a bicycle is not a 
total stranger, was rather surprised when he arrived 
here to discover that racing on various kinds of vehi
cles enjoys in France the same amount of popular
ity that baseball does in the United States. He fig-< 
ures that there might be a few curious Americans, so 
here goes.

Yes, bicycle, aufeo motorcycle racing' is the rage 
over here. The Olympic Games started in Berlin yes
terday, but it was the finish of this thirtieth “Tour 
of France” race that got the headlines. For this 
event, just concluded, is the big event of the year.

It goes around France, starting from Paris and 
ending up here. The race is run in a number of daily 
stages, the daily distance varying, depending on the 
countryside and the prevalence of places that can 
handle the men, from 100 to 300 kilometers. There 
are twenty-five stages, the whole tour lasts about a 
month.

This year the team victory goes to Belgium and 
the individual victory to Sylvestre Maes, a Belgian, 
who wins permanent possession of the yellow sweater, 
worn by thb victor of each stage. Final.standing are 
computed on a basic of elapsed time.

1 Note well one thing: velodrome racing, racing 
around tracks in general, is rather frowned upon.^ 
The races that the French in particular go in for ard 
cross-country things. In automobile racing, the driv- .. 
ers generally have the support of big automobile 
manufacturers, for a victory in a given manufactur- - 
er’s car constitutes a worthy advertisement. Natural
ly, velodrome and track racing does take place, but ~ 

. as we said, it does not gain the support that cross- ’ 
country stuff does.

You would swear that a World Series atmos-- 
phere has been about Paris this past month. Every 
cafe has the race results posted in the window, and. 
plenty pf stores have them just as an advertisement^. 
Even in left-wing journals, the bike races crowd their....
news off the front page (until the Spanish events,.. , 
came along; the bike races surrendered position of-• 
honor to them.).

The race this year has been run under terrific- 
handicaps in the way of rain. While the homeland“ 
seems to be suffering from drought, northern France,'1 ' 
where the race begins and ends, has had a veritable 
deluge, more rain having fallen here during the month £ 
of July than in any previous July. There are moun- V 
tainous sections to the race as well, over in the eajgF* 
of France, that are a test for any man.

The Belgians this year captured the team lefuįeję.^ . 
ship early in the race and were never headed. TWx 
finished about an hour ahead.

Let no one say this isn’t a man-sized sport!

Slightly Inebriated (to girLon BroadwayXh^. v 
Do you speak to strangers on the street? -----

Sweet Little Dove: Oh, no. -■
Slightly Inebriated: Well, then, shut up!"

arty Election Platform Demands that America be Pat Pack to Worfe
'0<hicft._ If the private employers will not or cannpi 

mutt and woman’ a real,

Communist P
“Open the closed factories—-we need all that our industries Cart produce. It the private employers will not or cannotxSJ 

so, then the government must open and operate the factories, mills and mines for the benefit of the people. ’’***
“industry and the protective powers of our nation must be used to1 give every working man and woman a real/Amį^ 

ican standard of living, with a minimum annual wage guaranteed by law, . K -v
We demand equal opportunity for women in industry and all spheres of life. We favor legislative measures 

improvement of the wages and working conditions of women. 1
‘We demand a thirtydwmr Week without reduction in earnings at trade union rates and conditions, in private iridhs- < 

try and on public works. We Oppose the present, railroad consolidation policy which results in tlm discharge o< hundreds^*1 
thousands of workers. We demand higher wage® and vacations with pay. We demand the atadtthm of the wage diflferdft* 
tiai between the North and tire Sonih.,y—gUCTIfXN I, 1930 COMMUNIST PARTY ELECTIONPLATFORM.
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A Letter to the • 
Sport Editor

Newark, N. J. 
Dear Sports Editor:

It is probably unethical for 
me to write to you because 
I’m a very much delinquent 
youth in rešpect to all this labor 
organizing. In fact I’m an LDS 
member, but no one would ever 
know it.

The reason foi’ my writing to 
you “cubes” my difficulty in so 
doing, because my reason is ve
ry whimsical. In fact it con
cerns a very “silly” thing, a 
number. To be more exact, a 
digit—no less. All right, I’ll 
elucidate, give me time.

It all concerns an “error.” In 
your discouse about the stars 
who were supporting the World 
Labor Olympiad, you mentioned 
one whom I know only top well 
personally, in' fact we were class 
matės in school. Until “Euly’s” 
recent' injury he was probably 
one of the fastest human be
ings alive. (Maybe he still might 
be.) In your write up about re
cords, it hurt me to see that 
his official record was given as 
only 25 ft. 3 inches. It really is 
26 ft. 3 inches. Why, he used to 
jump 25 feet in High School 
over three years ago! If I men
tioned his urioficial broad-jump 
record, you’d laugh and think 
that I’m drunk, so I’ll keep 
mum. (An inch in broad-jump 
of this calibere is of the ut
most importance, but a foot! 
How could you?) However, I’ll 
forgive you and call it a typo
graphical error.

I don’t expect much Ekilace 
Peacock in this new meet. 
His leg is far from healed and 
he shouldn’t at all even try to 
run. That’s what is commonly 
called “guts”. He has plenty. 
Even so he’ll probably do 23 
feet in the condition that he is 
in. (Between us, I wouldn’t be 
surprised if he could do that 
with a Wooden leg.)

In’ closing, may I add that 
he’s probably the only one in 
existence who can beat (or has 
beaten) Jesse Owens. This any
way 50% of the time. But, then 
again, this is probably only my 
own opinion. t.

Now I feel better. Thanks.
Innocently so

“A Critical Track Fan.”

BURNS UP OLYMPIC TRACK

THROWING THE

Three world record—and a lot of Nazi race preju
dice theories—went up the chimney when speedy Jes? 
se Owens of Ohio State University showed his heels 
to the rest of the field at the Olympic Games iri 
Berlin. He took the 100 meter and 200 meter dashes, 
as well as the broad jump.

A. A. U. Suspends Jesse Owens

breaking a

Th€! 
all, J 
the 1 
and t: 
pics, 
Amat 
tsar 
head, 
move 
that J 
ticipa ;e at the . Stockholm, Swe
den meet, thereby 
contract.
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hand, 
titled 
going 
tembei 
too n 
him go stale, as it did last year 
when 
Peacoi 
It is 
weeks 
from

j greatest sprinter of them 
lesse Iwens, who captured 
100 meter, 200 meter run 
ie broad jump at the Olym- 
has been suspended by the 
;sur Athletic Union, with 
Avery Brundage at the 

Trying to justify their 
the athletic board claims 

J esse Owens refused to par-

the other 
he was en-

on 
declared that 
to a vacation, since he was 
back to college in Sep- 

r. He pointed out that 
uch running always makes

by Eulace 
University, 
and three 
been away

he was beaten
ck of Temple 

two months 
since he has

his wife and home and is

3 
therefore anxious to get home 
as early as possible.

Disgusted with his treatment 
by the A.A.U., Jesse Owens de
clared that he didn’t give “a 
couple of hoots” whether he was 
suspended by that body or not 
and his opinion of that body 
was not very high. ,

“You couldn’t print half of 
what I think of that outfit, or 
ą third of what I know”. He 
charged the A.A.U. withl “try
ing to run the Olympics on 
stictly business lines and take 
over college athletics”.

“Somebody’s making money 
somewhere”, he said. “They’re 
trying to grab all they can and 
we can’t even buy a souvenir of 
the trip”.

Jesse Owens is seriously con
sidering a $40,000 contract, of
fered by Eddie Cantor for' a ten 
week’s vaudeville tour.

Thirty Days!
Judge—“What were you doing 

in that place when it was raid
ed?”

Locksmith—“I was making a 
bolt for the' door.”

Then the Sparks Flew.
Fond Mother—“Will the. pho

tograph be anything like him?”
Fed-up Photographer—“Y e s , 

madam, but we can easily alter 
that.”

Time to Retire.
Proud Mother—“Yes, he’s a 

year old now, and he’s been 
walking since he was eight 
months old.”

Bored Visitor—“Really ? He
must be awfully tired.”

PLAN GIRLS CCC
NEW YORK—Extention of 

the girls’ “CCC” to prevent 
breakdown of the morale of un
employed young girls is being 
considered by state legislatures, 
according to School and Society. 
The motto “earn while you 
learn” will adorn the abandon
ed CCC camps and other build
ings to be used, where the girls 
will learn cooking, 'home eco
nomics, citizenship, secretarial 
training and health maintenance.

The establishment of more 
such camps depends upon the 
number of applications received. 
Ohly girls in relief families are 
eligible. Each girl in camp will 
cost the government an estimat
ed $10 a. week, and will get a 
weekly spending allowance or 
wage of $1.50.

NEW YORK—The LaFollete 
committee of the U. S. senate, 
which has started an investiga
tion of violation of civil liber
ties, has been asked by 1,000 
teachers attending the summer 
session at Teachers College, 
Columbia University, to extend 
its probe to the “subversive” 
and “un-American activities” of 
William Randolph Hearst. The 
resolution charged that Hearst’s 
“vicious Fascist policies are 
alien to our country and inimi
cal to its institutions”.

Both.
Two men who had been bache

lor cronies met for the first 
time in five years.

“Tell me, Tom,” said one, “did 
yau marry that girl, or do you 
still dam your own socks and do 
your cooking?”

“Yes,” was Tom’s reply.

We Aim to Please.
Peddler—“Any teapot spouts , 

pencils, pens, plates, or baskets 
to-day, mum?”

Lady of the House—“If you 
don’t go away I’ll call the po
lice.”

Peddler—“Ere you are, mum— 
—whistles, sixpence each.”

Hang ’em on a Hlickory Limb.
Country Constable —“Pardon, 

miss, but swimming is not all
owed in this lake.”

City Flapper—“ Why didn’t 
yau tell me before I undressed?”

Constable—“Well, there ain’t 
no law against undressiir

Somebody
It seems that two boxers 

were figthing the main bout at 
a small club. At the end of 
the first round, the kid who 
was taking a bad beating limped 
back to the corner and was rea
dy to call it a night. His mana
ger shouted, “Don’t be a fool. 
He ain’t laid a glove on you.”

The same thing happened in 
the second round and the soft
hearted manager repeated his 
speech. “That is swell. See, I 
told* you he ain’t laying a glove 
on you.”

In the third, the blows boun
ced off the poor kid’s head like 
a ball around a roulette table, 
and he managed to stagger to 
his comer. He looked up at his 
manager and roared, “Don’t tell 
me. I know. He ain’t laid a 
glove on me. Well, watch the 
referee then, because somebody 
in that ring is giving me a hel- 
uva beating!”

Teacher: (examining home
work) Bob, this looks like your 
father’s handwriting.

Bob: Sure, I used his fountain 
pen.

THE JOHN SMITHS HAROLD MAGIN
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Pakuonis.

Mylimas dėduli!
Širdingai dėkoju tau už gra

žų laišką ir laikraščius,

mažai.
liepos

dienoj į veidrodį. Visus kalti
ninkus mačiau gana aiškiai.

Šiandien, matydamas skur
dą ir išnaudojimą, negaliu 
pats savęs susivaldyti; prigim
ta jėga mane stumia į kovos 
lauką, į tarpą mažiau apsi
švietusių draugų, kad juos au- 
klėjus kovai, kuriems nepa
lankios sąlygos neleido suži
not teisybę. Pasilieku tarpe tų 
draugų gyventi ir aiškinti tei
sybę, kiek leis laikas ir jėgos, 
kad iš draugų ir kovų pasimo
kinus ateičiai.

Tai tokiu būdu aš atsiradau 
darbininkų judėjime.

KLAIDOS ATITAISYMAS PRANEŠIMAI IŠ KITUR

pasko-

“Laisvės” N 194, antradie
nį, rugpj. 18 d., ketvirtame 
puslapyje, Bostono žiniose, 
pateko klaida, kurią čia ati
taisome. Pirmoje špaltoje, po 
antgalvėliu “Bėda Vedusiam 
— Bloga Nevedusiam,” ketvir
ta eilutė nuo apačios pateko 
ne savo vieton ir tuomi suga
dino prasmę. Tasai paragra
fas—sakinys turėjo skaitytis 
šiaip:

Bet šalę manęs stovėjęs vy
rukas ir yisą ginčą girdėjęs— 
prišoko prie jo ir “nunakino” 
ant žemės.

BALTIMORE, MD.
L.D.S. 48 kp. bendrai su rusų 

Ukrainų organizacijomis rengia di
delį pikniką nedėlioj, rugp. (Aug.) 
23, 1936, ant R. U. D. šoro, labai 
daili ir patogi vieta; yra didele sve
taine šokiams ir geras vanduo del 
maudymosi. Bus Įvairių žaislų, bus 
virves traukimas lietuvių su rusais, 
mes lietuviai turime nugalėti rusus.

Kelrodis ir transportacija, nuva
žiavimas ir įžanga tik 30 centų.

Vienas trokas išeis nuo 20 N. Cal
houn St. kaip 9 ryte; antras kaip 
11 vai. ryto. Taipgi bus mašinų— 
kaina mašinoms 65 centai.

Tie kurie važiuos savo mašinoms, 
važiuokite Eastern Ave Road iki Jo- 
senhans corner pasukite po tiesei, 
važiuokite tri mylias ir pasukite vėl 
Po

ir

to. Visi nariai dalyvaukite ,ncs tu
rim daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. Valdyba.

PHILADELPIA, PA.
Visos darbininkiškos organizacijos 

bendrai rengia linksmą išvažiavimą 
nedėlioj, 23 d. rugpjūčio, Burholme 
Parke. Turėsim visokių, valgių, gė
rimų ir geriausias bus “chop suey” 
ir visai už mažą kainą. Kviečiam vi
sus dalyvauti; užtikrinam visiems 
gerą laiką.

Užkviečia 9 Kuopos.

Wl fUIIUI M M

ku
riuos jūs man prisiuntėt. Tai 
nors turėjome daug naujienų 
pasiskaityti. Labai mylėčiau, 
jei jūs man prisiųstumėt ko
kių knygų pasiskaityti, nes 
pas mus labai sunku gaut.

Pas mus šiemet vasarą buvo 
karšta ir lietaus labai 
Rugiapjūtė prasidėjo 
mėnesio pradžioj.

Tūlas P. B. karta su
lintu motorcikeliu nuvažiavo į 
Nemajūnus pas kleboną pra
nešti, kad jo tėvas yra miręs 
ir užsakė visas iškilmes tėvo 
laidojimui. Varpai gaudė už 
tėvo dūšią. Petro motorcikelis 
pritrūko benzino, tai klebonas 
nupirko bonką benzino. Pet
ras B. turėjo netikrą tūkstantį 
litų; prašė, kad klebonas iš
keistų, nes, girdi, ant šermenų i 
reikės šio to pirkti.

Klebonas šiaip taip sugrai
bė 500 litų ir davė Petrui, o 
likusius penkis, sako, atiduo
siu, kaip atlydėsi tėvą.

Atėjo paskirtoji laidotuvių 
diena. Susirinko ne tik Nema
jūnų miestelio gyventojai, bet 
ir aplinkiniai ūkininkai palai
dot savo pažįstamą kaimyną. 
Bet minimo nabašninko atly- 
dint nesulaukė. Sugrįžo kuni
go pasiųstas špitolninkas ir 
pranešė, kad J. B. gyvas, aria 
lauką.

Na, čia visi trys liko laimin
gi : Petras su klebonu pasida
lino po 500 litų, o J. B. gyvas 
gavo dangaus karalystėj pa
laiminimą.

Paskiaus P. B. tapo agrono
mu. Nuvažiavo už Alytaus. 
Važinėdamas, beturčiam žmo
nėm, dalino valdžios žemes. 
Kiekvienas, norėdamas gaut! 
geresnį žemės sklypą, Petrui 
nesigailėjo kyšių, žmonės 
džiaugėsi naujai įsigiję žemės, 
pradėjo dirbt, bet č i a stoka 
pinigų trobų statymui. Petras 
B. pradėjo girtis, kad jis turįs 
daug pinigų, būk jis išlošęs 
ant lioterijos. O tuos pinigus 
laikąs Marijampolės .žydų 
bankose. Petras B. pradėjo 
žmonėms skolinti pinigus už 
žemą nuošimtį, bile tik užsi
moka tam tikrą sumą už do
kumentų padarymą.

Vėliau policija jį sulaikė, 
bet jis pridirbo daug aferybių 
ir visokių niekšiškų šposų, ku
rių aprašymui nėra nei laiko.

Binghamton, N. Y
tiesei į R.U.D. Shoi’ą.

Komitetas.
(196-197)

Nedėlioję, rugpjūčio 23 d., 
LDS 6 kuopa rengia gražų 
pikniką J. žvarblių farmoje. 
Šis piknikas yra rengiamas 
pasitikimui delegatų, grįžtan
čių iš LDS Trečio Seimo, Ro- 
chesteryj, N. Y. Taipgi turėsi- 

jme ir svečių delegatų, kurie 
grįždami iš viršminėto seimo 
sykiu su 6 kuopos delegatais 
—užsuks į šį pikniką, čia da
lyvaus visų mylimas sveikatos 
patarėjas Dr. J. J. Kaškiau
čius, “Laisvės 
P. Buknys 
kalbės šių 
klausimais, 
praleiskite 
progos. Visi dalyvaukite pik
nike, nes tokių progų retai 
būna. Komisija smarkiai ren
gias svečių pasitikimui, pikni
ko dalyvių priėmimui. Komi
sija pavaišins visus gardžiais 
gėrimais ir valgiais. Šis pikni
kas galima tikėtis bus pavyz
dingas, nes jo . rengimo komi
tetą sudaro visos moterys. Ge
riausio pasisekimo jum, drau
gės !

štabo nariai: 
ir R. Mizara. Jie 

dienų, bėgamais 
Todėl, draugai, ne
šios taip svarbios

Korespondentė.

Scranton, Pa
irNors kasyklos čionais 

taip jau mažai dirba, bet Mar- 
vine kasykla buvo sustojus 
neribotam laikui. Vienok po 
trijų savaičių ir vėl pradėjo 
dirbti.

Šioj kasykloj dirba 900 dar
bininkų, o buvo laikai, kuomet 
dirbo 1,400. Reiškia, skubi- 
nimo sistema, su mašinų pa- 
gelba, paleido 500 darbinin
kų ant “dievo” valios.

ap-
sa-

Antras žymus žmogus 
lankys Scrantoną. Pereitą 
vaitę Scrantone kalbėjo drg. 
Fordas, kandidatas į vice-pre- 
zidentus ant Komunistų Par
tijos tikieto. Drg. Fordas žy
mus tarpe šios šalies kovojan
čių darbininkų, todėl ir susi
rinko tarpe 4-5 šimtų sunkaus 
darbo žmonių pasiklausyti 
drg. Fordo kalbos. Nors del 
Scrantono, tai permažai. Gi 
sekantį šeštadienį, 15 d. šio 
mėnesio aplankė Scrantoną 
Wall Stryto žymus žmogus, p. 
Rooseveltas. P. Rooseveltas 
prakalbos Scrantone nesakė, 
jisai pasitenkino tik pravažia
vimu, neva apžiūrinėdamas 
padarytas pereito pavasario 
vandens žaizdas. Vienok tie
sioginis Roosevelto tikslas, tai 
balsų rinkimas. Kodėl gi Roo
seveltas neaplankė šias vietas, 
kada tos visos vandenio pa
darytos žaizdos nebuvo “už
gydytos”? Jam tas nebuvo ir 
nėra svarbu; jam svarbu su
kelti žmonių sentimentą už 
demokratų .partiją. Juk ir He- 
arsto fatheris Coughlinas per- 
eitoj nedėlioj čia drumstė orą. 
Bet iš didelio debesio lietus 
buvo nekoks. Net ir didlapis 
“Scranton Times”, kuris jau 
gana žemai lenkia galvą prieš 
atbulkalnierius, o to juodo fa
šisto “spyčių” pavadino Co- 
ughlino tirada. Todėl ir Roo- 
seveltui reikalinga politinę at
mosferą padrumsti, nors pra
važiuojant per Scrantoną. Bet 
darbininkai turėtų žinoti, už 
ką balsuoti. Drgg. Browderis 
ir Fordas, tai jų tikri kandida- 

pasaulio vargus, kaip .giedrioj ’tai. Dzilginis.

Kas Mane Pastūmėjo į 
Darbininkišką Judėjimą

Atvykęs į Kanadą, kaip ir 
tūkstančiai kitų darbininkų, 
turėjau omenyje, kaip gaut 
gerą, darbą, užsidirbt keletą 
šimtų dolerių, ir grįžt į seną
ją tėvynę arba čionai vesti ge
rą ir linksmą gyvenimą. Į tai 
aš žiurėjau, kaip nakties tam
soj į veidrodį, nieko aiškaus 
negalėjau matyt, kaip ir ko
kiu būdu tas svajones įgyven- 
dysiu.

Pagyvenęs apie metus laiko 
Kanadoj susiduriau su skirtin
gom sąlygom, — nėr taip, 
kaip svajojau. Nežinystėje ne
galiu pasilikt ant visados. 
Ėmiau jieškot kaltininko tos 
priežasties. Bet tai ne lengvas 
darbas. Kad suprast, kodėl 
man “dievas” neduoda tos lai
mės, perskaičiau keletą kny
gų apie religiją. Iš knygų pa
sidarė gana aišku, kas tas 
“dievas” ir kam jis tarnauja. 
Politinio supratimo tuo laiku 
visai mažai teturėjau. Neži
nojau kokiu būdu galiu patai
syt gyvenimą, tad buvau pri
verstas griebtis politinių raš
tų. Kuomet išstudijavau “Le
nino Gyvenimas ir Jo Darbai”, 
“Karolio Markso Teorija”, 
“Komunizmo ABC” ir eilę ki
tų knygų, kurias man suteikė 
ALDLD., pradėjau žiūrėti į

Gręsia Badas Dviem 
Milionam Partnerių

WASHINGTON.— Gru- 
moja badas dviem milionam 
žmonių farmose, kurių der
lių sunaikino sausra vidur- 
vakarinėse ir šiaurvakari
nėse valstijose, jeigu val
džia nediios jiems tinkamos 
pašalpos. Pusei miliono nu
kentėjusių farmų buvo ski
riama $85,000,000; bet ši su
ma tėra tik trupinys, paly
ginus su tų farmerių ir jų 
šeimynų pragyvenimo rei
kalu.

Atgaleiviai Laimėjo Rinkimus 
Quebec’e, Kanadoj

MONTREAL, Canada. — 
Quebec’o i provincijoje sei
melio rinkimus laimėjo kon
servatoriai, atgaleiviai, dau
gelis su fašistiniais palin
kimais. Jie į seimą prava
rė 75 savo atstovus prieš li
beralų (laisvesnių buržujų) 
14 ar 15 atstovų. Per pas- 
kutįnius 39 metus liberalai 
visf laimėdavo rinkimus. 
Quebec’o ministerių pirmi
ninku dabar būsiąs dešinių
jų vadas Maurice Duplessis.

NORVEGIJOS DARBI
NINKAI VADINA TROC

KĮ ŽMOGŽUDŽIU

OSLO, Norvegija.—Kada 
Trockis su sėbrais plaukio
jo motoriniu laivuku, žvejai 
ir šiaip darbininkai, prisi
artinę kitu laivuku, šaukė 
Trockini: “Tu žmogžudy! 
prakeiktas šunie, kraujo la- 
kike!”

Nuolat kartojasi demon
stracijos prieš Trockio kva- 
tierą Stangenaesholm so
džiuje. Darbo žmones de
monstruoja prieš jį, kaip 
vadą suokalbio, per kurį 
trockistai buvo susimokinę 
išžudyt žymiausius Sovietų 
Sąjungos vadus.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas 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.

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

BINGHAMTON, N. Y.
’L.D.S. 6 kp., rengiamas piknikas 

įvyks nedėlioj, 23 d. rugpj., J. K. 
Žvirblio 1 (Kosiešio) farmoje. Šiame 
išvažiavime dalyvaus ir grįžtanti de-

R. M i-

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. trijų kuopų piknikas 

įvyks nedėlioj, 23 d. rugpjūčio, Mi- 
čiutos darže, ant Green Rd. Visi Cle- 
velando ir apylinkes lietuviai širdin
gai kviečiami dalyvauti. Vieta gra
ži ir visiems mylima.

Turėsim skanių užkandžių, gėri
mų ir gera orkestrą šokiams. Įžan
ga tik 15 centų asmeniui. Piknikas 
prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki vė
lai. Rengėjai.

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

Tel. Wa. 3-9515

Vienatinis Lietuvių Parkas
Tarpe Newark’©, Elizabeth’© ir Irvington.

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

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

Gera muzika Petnyčioms, Subatoms ir Nedelioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASECK.

LDS Seimo—drg.
Kaškiaučius ir P. Buknys
Jie ia pasakys

ir bus įdomu
svarbias 
visiems 

Kviečiam senus ir jau-

legatai iš 
žara, D r. 
ir kiti, 
prakalbas 
pasiklausyti,
nūs dalyvauti išvažiavime. Bus gali
ma pasišokti prie 
pasivaišinti gėrimais, 
kandžiais ir 
kalbėti.

geros orkestrus, 
skaniais už- 

taip su draugais pasi-

Rengėjai.
(196-197)

Am. 
šaukia

SCRANTON, PA.
Lyga prieš karą ir fašizmą 
masinį mitingą ant Court 

Square, prie John Mitchell, stovylo,
subatoj, 22 d. rugpjūčio, 7:30 vai. 
vakare. Bus geras kalbėtojas iš New 
Yorko, kuris išaiškins apie Ispanijos 
padėtį. Tad visiems svarbu dąlyvau- 

dedasi šiandieną

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

f

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

F. ŠATO FOTOGRAFĖM STUDIJA 
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam 

Tai—VENUS' STUDIO
ti ir išgirsti, k^as 
visam pasaulyje.

p

Komisija.
(196-197)

FREEHOLD, N. J.
A.L.P. Kliubas rengia paskutinį 

šios vasaros pikniką . nedėlioj, 23 d. 
rugpjūčio ant Jaskaūs farmos, Eng
lishtown, Rd. .1 mylia nuo Freeholdo. 
Tai bus vienas iš puikiausių pikni
kų. Kviečiam visus dalyvauti, nes 
čia išgirsite daug negirdėtų žinių, 
ir tuom pat kartu galėsite pasilinks
minti prie geros A. Gorskio orkes
tros, iš Elizabetho.

PASARGA. — Jei tą dieną lytų, 
tai piknikas įvyks sekantį nedėldieni.

Komisija.
(196-197)

SOUTHBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 255 kp. ir L.D.S. 93 

kp. bendrai rengia didelį ūkininkų 
pikniką nedėlioj, 23 d. rugpjūčio, 
ant J. Ivanausko farmos, 12. vai. 
dieną įžanga tik 15 centų. Prie įžan
gos tikieto bus du laimėjimai. Bus 
sporto programa ir keletas gerų kal- 

orkestra so
dai y vau t i ir

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilyio 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)

Jst. virš
25 metai

Atskiri asmenys ir grupes fo
tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. Worcester, Mass

..............................................................................................  g

PUIKIAI {TAISYTAS 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.

bėtojų. Taipgi bus gera 
kiams. Kviečiam visus 
linksmai dienų praleisti.

Komisija.
(196-197)

GRAND RAPIDS, MICH.
Keturios organizacijos — ALDLD 

66 kp., LDS 41 kp. L. D. Choras ir 
L.D.S. draugija bendrai rengia dide
lį pikniką naudai “Laisvės” ir “Vil
nies”. Nedėlioj, 23 d. rugpjūčio, 
Kooperatyvo parke prie Green Lake. 
Šis piknikas bus įdomus, nes iš Chi- 
cagos atvažiuoja keletas mašinų, 
kurie padės išpildyti programą ir pa
sakys puikią prakalbėlę. Prie to tu
rės gerą orkestrą šokiams,_ skanių 
užkandžių, ir gėrimų. Taipgi galėsite 
kas norėsite tyram ežero vandenyje 
pasimaudyti. Turint automobilius ir 
esant juose vietos, prašome važiuo
jant sustot prie ĮLDS svetainės ir 
paimti norinčius važiuoti draugus. 
Kurie norės, Įa'i galės ir trokais va
žiuot, 
vai. 
abu

Pirmutinis trokas išeis 10 
ryto, antras—1 vai. po pietų; 

trokai išeis nuo L.D.S. svetainės.
Komitetas.

(196-197)

SO. BOSTON, MASS.
Didelis dviejų kolonijų piknikas 

rengiamas nedėlioj 23 d. rugpj., Tau
tiško namo parke, Montello, Mass. 
Pikniką rengia Bostono ALDLD 2 
kp. ir Montello TDA. kuopa. Iš 
Bostono busai išeis 11:30 vai. ryto 
nuo 376 Broadway, 
sus skaitlingai dalyvaut. 
to žaislų 
šaltų gėrimų, 
ną 
su

Kviečiam vi
lius spor- 

šokiai, skanių valgių ir 
Galėsite linksmai die- 

praleist tyram ore ir pasikalbėt 
draugais ir susipažinti su naujais. 

Kviečia Komisija
(196-197)

PHILADELPIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 23 d. rugpjūčio, po 
numeriu 143 Pierce St., 10 vai. ry-

Telefonas: Humboldt 2-7964

H—
J

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 1 P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
I>arėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budavonių 

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

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nčra valandų sekmadieniais.

Matthew P. Ballas

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i Jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis Sestas. Ketvirtad. Rugp. 20, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
IŠRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys. Yra visi įtaisymai, 2 dideli 
langai ir šviesus kambarys. Su ran
da ant vietos susitaikysiu. Atsišau
kite sekamai:—33 Sheridan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Liet Kunigai Slepia nuo 
Parapijonų Paradą

ALDLD moterų 81-mos kuo
pos komitetas aplankė perei
tą ketvirtadienį lietuvių kle
bonus su prašymu, kad jie 
sekmadienį iš sakyklų praneš
tų parapijonams apie Taikos 
Paradą. Jiems įteikė Ameri
kos Prieškarinės ir Priešfa- 
šistinės Lygos išleistas infor
macijas.

Sekmadienio rytą aš nuvy
kau į tą “šventą vietą” ant 
5-tos gatvės pasiklausyti, ar 
klebonas praneš savo parapi
jonams. Kunigas įlipo į sakyk
lą, persižegnojo ir perskaitė 
evangeliją. Jis pradėjo savo 
kalbą nuo kurto ir ant kurto 
užbaigė; prilyginimas buvo, 
kad bedievis nemato ir negir
di kunigų ir dievo žodžių. Sa
ko, kad mes katalikai turim 
melstis už tokius žmones. Bet 
pasirodo, kad jo apgauti žmo
nės ne visi vienodai atsineša.

Išėjus iš bažnyčios pradė
jau dalyti užkvietimus-lape- 
lius. Sąmoningesni darbinin
kai juos labai nuoširdžiai ėmė 
ir skaitė. Bet buvo apie 3, 
kurie ne tik kad jų neėmė, bet 
liepė ir kitoms neimti.

Protingesni jų neklausė, sa
kė, kad galima pasiskaityti.

Užbaigus lapelius dalyti, ei
nu skersai gatvę, bet kas tai 
pradėjo badyti į nugarą. Ma
niau, kad kad tai bus kokia 
mano pažįstama moteris, bet 
kaip greit atsigrįžau, taip 
greit kunigo suklaidinta mo
teris kirto man su krepšeliu į 
veidą. Nepasiekė į veidą, tai 
sudavė nors į krūtinę.

Pagailus tos vargšės mote- 
. relės, paėmiau ją už pečių ir 
nuvedžiau ant šalygatvio sa
kydama, kad daugiau neturė
tų drąsos eiti į vidurį gatvės, 
nes dar automobilis gali už
mušti, ir nuėjau savais keliais.

Esu tikra, kad sąmoninges
ni katalikai darbininkai tuomi 
jos darbu pasipiktino.

šapos Darbninkė—S.

Ispanijos Darbininkams 
Parama

New Yorke jau sukelta Is
panijos Liaudies Frontui ko
vai prieš fašizmą $2,053,05. 
Šią sumą suaukavo daugiau
siai pavieniai žmonės, kad pa
gelbėjus Ispanijos darbo liau
džiai ir visiems kovojantiems 
už laisvę. Reikia priminti, kad 
International Ladies Garment 
Workers Unija yra viena pa
sižadėjus sukelti $100,000 au-

komitetas 
antrašu: 
Fund, 35 
York, N.

Ispanijos liaudies rėmimo 
randasi po sekamu 
Spanish Defence 
E. 12th St., New

Atestavo 5 Komjaunuolius
Jaunųjų Komunistų Lyga 

Surengė demonstraciją prieš 
Ligget namą, 41 E. 4gnd St., 

* New Yorke, kur yra Republi- 
konų Partijos centras, 
monstracijoj dalyvavo 
1,000 žmonių. Areštavo 

■> jaunuolius, kurie buvo
rengę taip, kaip jie galėtų ap
rengti pagal Landono pareiš
kimą, kad žmogus gali gyven
ti1 už $1.08 į savaitę. Matyti 
ponams nepatiko tokis apsi
rengimas.

De
vi rš 
tuos 
apsi-

Visi ir Visos į Demonstraciją 
Prieš Karą ir Fašizmą!

parade, ka- 
suda- 
taipgi 
baltos

būrio

Subatoj, rugpjūčio (Aug.) 
22 d. lietuvaitės prašomos ap
sirėdyti lietuvių tautiniais kos
tiumais, o neturinčios tautinių 
—baltai. Neturint tautinių nei 
baltų, dėvėkite kokius turit, 
bet dalyvaukite
dangi merginos-moterys 
rys specialį būrį. Vyrai 
prašomi prisilaikyti 
varsos, kurie išgali.

Priešakyje lietuvių
parade bus nešama Lietuvos 
tautinė vėliava greta ameriko
niškos.

šį paradą rengia Amerikos 
Prieškarinė-Priešfašistinė Są
junga. Į paradą kviečia darbo 
unijas, visų tautų pašalpines 
draugijas, visokių tikybų pa
rapijas, sporto, kultūros, poli
tines organizacijas ir kitas.

Parade gali ir privalo daly
vauti kiekvienas lietuvis ir lie
tuvaitė, kas tik yra priešingas 
grobimo ir tautų pavergimo 
karam, o trokšta taikos.

Kai mes parade martuosime 
prieš karą, tuo pačiu žygiu

martuosime už Lietuvos nepri
klausomybę ir už Klaipėdos 
išlaikymą Lietuvai. Juk karas 
duotų progą Hitleriui pasi
grobt Klaipėdą, o net ir pačią 
Lietuvą. Taip su plėšriais iš- 
rokavimais dabar Hitleris ir 
Mussolinis skverbiasi į Ispani
ją, padėdami ginklais fašis
tams ir blokšdami Europą lin
kui visuotino karo. O jeigu 
skerdynė atsivertų Europoj, į 
ją tikrai įsiveltų ir Amerika. 
Bet kai gana didelės minios iš
stoja prieš karą, tai kapitalo 
valdovai prisibijo žmonių ir 
susilaiko.

Lietuviai 
dieną Liet. 
Kliube, 280 
klyn, N. Y.

susirinks 12 vai. 
Amerikos Piliečių 
Union Avė., Broo- 
Iš čion sykiu vyks

į parade paskirtą lietuviams 
vietą, New Yorke, 82nd St., 
tarp 1st ir 2nd Avenues.

Visi ir visos, todėl, j Taikos 
Paradą, prieš karą!

Taikos Parado Lietuvių 
Komitetas.

Newyorkieciai Sveikino Ispanijos Kovotojus
Tūkstančiai Dalyvavo Madison Square Gardene

pirmininkas drg.
Krumbein. Jis per- 

Komunistų 
generalio sekreto-

Antradienio vakare apie 
septintą valandą pradėjo rink
tis žmonės būriais į milžiniš
ką Madison Square Garden 
svetainę. Apie 8 vai. svetainė 
buvo artipilnė. Susirinkusiųjų 
žingeidūs veidai nukreipti lin
kui estrados. Kalbasi, dalina
si mintimis, žiniomis, gautomis 
iš Ispanijos.

Štai balkonų pakraščiais iš
kabinti obalsiai baltomis rai
dėmis raudoname audekle: 
“Gelbėdami Ispanijos Liaudies 
Frontui sumušt fašizmą Ispa
nijoj—sumušime fašizmą vi
sam pasaulyje!” “širdingiausi 
linkėjimai Ispanijos ir Franci- 
jos Liaudies Fronto val
džioms ’” 

t 
Štai pasirodė ant estrados 

susirinkimo 
Charles
skaitė Ispanijos 
Partijos 
riaus atsišaukimą į Amerikos 
liaudį, taipgi pranešė, kad 
Ispanijos liaudis didvyriškai 
laikysis prieš Ispanijos juodą
jį fašizmą.

Karžygiškai žuvusius kovo
je už Ispanijos respublikos 
laisvę, susirinkusieji pagerbė 
atsistojimu. Pirmininkas per
statė vyriausiu to vakaro kal
bėtoju Clarence Hathaway, 
“Daily Workerio” redaktorių.

Jis pradėjo kalbėt žemu 
dramatišku tonu. . . susirinku
sieji nutilo, rodos nustojo al
savę... klausosi.. Gaudo 
kiekvieną' žodį, išsiveržusį iš 
karštos kalbėtojo krūtinės.

—Draugai ispanai,—tęsė
kalbėtojas, — komunistai, so
cialistai, sindikalistai, smul
kioji buržuazija, visi ištikimi 
respublikos gynėjai, kurie tik 
trokšta laisvės, linksmo gyve
nimo, veda kovą 
džiausį kultūros ir 
priešą—fašizmą. . .

Kalbėtojas įrodė,
kaltininkas civilio karo Ispa
nijoj.'

—Kapitalistiniai laikraščiai 
—sako kalbėtojas,—stengiasi 
primest Ispanų liaudies val
džiai kraujo praliejimą, jie 
stengias piešt liaudies fronto 
valdžią komunistine, socialis
tine. Jų spauda skelbia, kad 
liaudies valdžia naudoja bjau
riausi terorą prieš tikinčiuo
sius, prieš kunigus ir tur
čius... Bet kas pradėjo civi
lį karą Ispanijoj ? Komunis
tai ? Socialistai ? Sindikalis
tai? Ne!

prieš di- 
žmonių

kas yra

—Liaudies valdžia Ispani
joj buvo išrinkta visuotinu 
balsavimu. Programą, kurią 
statė liaudies valdžia, būvi vi
sai paprasta. Pakėlimas al
gų, paliuosavimas antifašisti
nių kalinių, kova fašizmui ir 
laisvė socialistams, komunis
tams ir kitiems organizuotis ir 
veikti, šią programą rėmė ir 
smulkioji buržuazija, ją rėmė 
visi, kurie tik myli laisvę! Bet 
už tai ši programa nepatiko 
stambiajai buržuazijai, ji ne
patiko fabrikantams, dvari
ninkams ir juodajam klero-fa- 
šizmui. Kapitalistams pasida
rė karšta, kuomet liaudis, įga- 
vus galią, paliuosavo 30 tūk
stančių 'priešfašistinių kalinių, 
kurie buvo pūdomi kalėjimuo
se nuo pirmo nevykusio sukili
mo. Reakcionieriai nusispjo
vė ant visų demokratinių kon
stitucijų. Jie griebėsi ginklo! 
Todėl būtų gėda kaltinti ko
munistus ir socialistus kraujo 
praliejime Ispanijoj. Juoda
sis fašizmas yra atsakomingas 
už Ispanijos žmonių pralietą 
kraują! Dar kartą pabrėžiu, 
—sako kalbėtojas,—kad Ispa
nijos liaudies valdžia nėra ko
munistinė nei socialistiška. 
Nes tos partijos nedalyvauja 
valdžioj. Ispanijos liaudies 
valdžia yra kairiųjų respubli
konų valdžia, kuri pasižadėjo 
apginti darbininkų reikalus ir 
apginti respubliką nuę juodo
jo fašizmo.

Kalbėtojas nurodė, kad 
liaudies fronto laimėjimai Is
panijoj ir Francijoj sustiprino 
darbininkų organizacijas. Is
panijoj socialistų ir komunistų 
jaunimo lygos susijungė į vie
ną galingą organizaciją. Jie 
pasisakė ne vien tik už savo 
respublikos apgynimą, bet 
taip pat pasižadėjo visokią 
paramą pasauliniam proleta
riatui.

Šiandien Laidoja Draugą 
A. Sinkevičių

Ketvirtadienį, 20 d. rugpjū
čio, 2 vai. po pietų bus išly
dėtas draugo A. Sinkevičiaus 
kūnas iš graboriaus M. Bie
liausko koplyčios, 660 Grand 
St., Brooklyn, į Alyvų Kalne
lio kapus.

Mes raginame visus mūsų 
organizacijų narius ir skaity
tojus, kuriemš tik laikas pave- 

[lina atiduoti paskutinę pagar
bą mūsų draugui Sinkevičiui. 
Prie velionio grabo pasakys* 
prakalbą drg. Juozas Weiss, 
vienas iš mūsų judėjimo žy
mių veikėjų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliunas su pilnais Tar

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)

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” 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 įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

“L.” Rep.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763
- - K 

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. -

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Gerai Rengiasi Prie Taikos 
Parado Dr. Herman Mendlowitz

Amerikos Lyga Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą gavo' prane
šima nuo International La
dies Garment Workers Unijos 
lokalo No. 9 vedėjo Isadore 
Sorkin, kad minėtas lokalas, 
kaip ir daugelis kitų, rengia
si masiniai dalyvauti šį šešta
dienį Taikos Parade, tai yra,1 
demonstracijose prieš karą ir 
fašizmą. I

Kiek gauna “Daily Worke- 
ris” ir kitos įstaigos žinių, tai 
rodo, kad pradas turės būti 
vienas iš skaitlingiausių .

Tam tikrose miesto dalyse 
įvyks prisirengimo ir išgarsi
nimo paradai vakarais, ket
virtadienį ir penktadienį. Juo
se dalyvaus taikos šalininkai 
ir fašistų priešai, visi kas my
li laisvę ir supranta darbo, 
žmonių vienybės reikalą. Jau, 
dabar yra paskleista virš 
100,000 lapelių, bet paskuti-, 
nėmis dienomis jų bus dar 
daugiau paskleista.

IŠVAŽIAVIMAS LAIVU
Kurie mylėtų smagiai pra

leisti sekantį nedėldienį, (rug-: 
pjūčio 23) taĮ, patartina atva
žiuoti į Battery Park, New!

valandą ryte; ir podraug su

pe plauksim j Bear Mountain 
Petras.

ŠARKIS PRALAIMĖJO
Antradienio vakare New 

Yorke kumščiavosi lietuvis 
Jack Sharkey su negru kumš
tininku Joe Louis. Pirmame 
susikirtime dar laikėsi Shar
key, bet antrame kelis kartus 
buvo parmuštas, o trečiame 
visiškai parblokštas “nunakin- 
tas”.

Sakoma, kad Sharkey labai j 
prastai kumščiavosi; gal jis, 
pastaraisiais laikais mažai 
praktikavo.

33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

Turime par da vi mui gražių 
ūkių, akrais ir lotais žemę ir 
visokių namų. Taipgi parduoda

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Tcl. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
į ir pavienių.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VltfšA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin-
• karną vietą ir atsilankysite dažniau.

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- A 
lūs ir krajavus /jĮ 
sudarau su ame- Jg- 
rikoniškais. Rei- Or. 
kalni esant ir®* ' 
padidinu tokio WL'- 
dydžio, kokio pa- ĮįĮtĮ 
geidaujama. W

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom \ 
spalvom.

parama.
Dar daugiau. Mūsų, ameri

kiečių, pareiga yra masiniai 
demonstruoti prie vokiečių ir 
italų konsulatų. Masinė jėga 
privers skaitytis Mussolinį iri 
Hitlerį! I

Mes sakome, kad Jungtinių 
Valstijų neutralis laikymasis 
linkui dabartinės padėties 
stato visą, pasaulį pavojun ir 
padeda Vokietijai ir Italijai 
blokaduoti liaudies valdžią Is
panijoj. Todėl mes reikalau
jam, kad mūsų valdžia įvai
riais būdais turi pagelbėti Is
panijos teisėtai valdžiai.

Šalin Hitlerio ir Mussolinio 
kruvini nagai nuo Ispanijos 
liaudies! Po prakalbų gausiai 
surinkta aukų. Po tam sekė 
dar poros kalbėtojų trumpos 
prakalbos ir drg. Hathaway 
atsakinėjo į klausimus.

Mitingas buvo 
kas, sėkmingas.

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

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

Mūsų Pareigos

t1L fe

t ■ Ko-Draugas Carl Brodsky, 
munistų Partijos Rinkimų 
dėjas, šaukia visus darbo 
žmones energingai veikti lai
ke šių rinkimų, platinti par
tijos platformą, lapelius, aiš
kinti darbininkams rinkimų 
svarbą.

Ne vienas iš mūsų norėtų 
vykti 
grumtis prieš fašistus ir padėt 
Ispanijos draugams laimėti jų 
sunkią kovą. Bet mes ant 
vietos taipgi turime labai svar
bias problemas. Mes turime 
gerus įnagius pagelbėjimui Is
panams. Mūsų pareiga pa
remti juos finansiniai. Taip 
amerikiečiai jau padarė. Įvai
rios unijos paaukavo dideles 
sumas pinigų tam reikalui ir 
dar vis teberenkama finansinė

Ispanijon į karo frontą

entuziastiš-

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

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

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




