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ISPANŲ LIAUDŽIAI?
MADRID. — Per pasiun

tinį iš Ispanijos slapta per
duota žinia į Franci ją sako, 
kad iš Franci jos esą pris
tatoma r e s p u b likiečiams 
lėktuvai į Barajas orlaivių 
stovyklą, Ispanijoj. Barajas 
esąs centras ir Francijos 
lakūnų, padedančių Liau
dies Frontui kovot prieš fa
šistus. Čia taipgi esą rusų 
lakūnų, talkaujančių Liau
dies Frontiečiams. Rusai ir 
francūzai lakūnai veikią 20 
orlaivių, nesenai atsiųstų iš 
Francijos. Jie bombarduoją 
fašistus Guadarramos kal
nuose. Madrido gatvėse kas
dien esą matoma francūzų 
lakūnų. (Bet dar nežinia, ar 
tai tiesa, ar fašistų paleis
tas gandas.)

Ispanijos Fašistai V ė I 
Giriasi Laimėjimais
LISBON, Portugalija. — 

Ispanijos fašistų komandie- 
riai garsinasi persikėlę ant 
Ebro upės dešinio kranto, 
Quinto srityj; ties Medina- 
celi jie užėmę Guijoza kai
mą ir perkirtę gelžkelį, ku- 
riuom iki šiol naudojosi res
publikos gynėjai. Fašistai 
taipgi skelbiasi išviję res- 
publikiečius iš Cangas de 
Narcea ir Puerto di Infier- 
no, Asturijoj, ir atmetę val
džios milicininkus 8 mylias 
atgal.

Guadarramos fronte, fa
šistai giriasi užėmę Nava- 
fria po 24 valandų artileri
jos kovos. Teruelio srityj 
jie užkariavę nuo respubli- 
kieeių dalį Escatrono mies
telio.

Fašistai iš lėktuvų nume
ta maisto savo sėbrams Al
cazar tvirtumoj, kurią Liau
dies Frontiečiai laiko apgu
lę iš visų pusių.

Chinai Užmušė 2 Japonu
SHANGHAI. — Chinie- 

čių minią užpuolė keturis 
japonus svečius jų viešbu
ty j Chengtu mieste. Du ja
ponai užmušti ir vienas su
žeistas; dar vienas nežinia 
kur dingo; Užpuolimas pa
darytas po chiniečių demon
stracijos, kurioj jie protes
tavo prieš Japonijos konsu
lato atidarymą Chengtu.

Japonija del to grąsinan- 
čiai užprotestavo Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžiai.

Darbai Menkai Daugėja
WASHINGTON. — Vai- 

džios darbo biuras skait- 
liuoja, kad šiemet liepos mė
nesį milionas darbininkų 
daugiau turėjo darbus Jun
gtinėse Valstijose, negu per
nai tą patį mėnesį. Šią vasa
rą nuo birželio iki liepos 
mėnesio 2,000 daugiau be
darbių gavę darbus. Bet tai 
silpnas darbų augimas, ir 
vis dar tebėra apie 13,000,- 
000 bedarbių Amerikoj.

SOVIETŲ LĖKTUVO NE
LAIMĖ SIBIRE

Krasnaja, rugp. 26 d. — 
Ore sugedo ir nukrito į En- 
issei upę keleivinis lėktuvas, 
Sibire, apie 5,000 mylių nuo 
Maskvos. 11 žmonių žuvo, 
13 sužeista.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Philadelphijos Radio 
Žinios apie '’Laisvės” 
Pikniką Rugsėjo 2 d.

Philadelphijos ir apielin- 
kes lietuviai, klausykite 
abiejų radio stočių paskuti
nę savaitę. Jau buvo gar
sinta 4 ■ sykius, o paskutinę 
savaitę Antanaitienės stotis 
garsins 2 d. rugsėjo (Sep
tember), Kisielius garsins 
veik kasdien pakartodamas. 
Klausykitės ir kitiems pa
sakykite, kad sužinotumėt, 
iš kur busai išeis, ir kelrodį, 
kaip nuvažiuot. Tie, kurių 
nepasiekė garsinimų kortos, 
įsitėmykit per radio.

Iš Kur Bušai eis?
Busai eis už 45c į abi pu

ses, nuo 10 vai. ryto iki 2 
vai. po pietų, iš sekančių 
stočių: 143 Pierce St.; 1331 
So. 2nd St.; 735 Fairmount 
Ave.; 1011 Fairmount Ave.; 
28th ir Poplar Sts.; 4647 
Melrose St.; 2715 Allegheny 
Ave.; 7928 Harley Ave.

Važiuokit kuo anksčiau
siai; su busais šiemet nebus 
bėdos. Tie, kurie susivė
lins, galės gauti busus “Pit
man,” 90c į abi puses. Šis 
busas nuveš į Alcyon Par
ką. Busas eina kas valanda 
Race ir 6th St.; galit gauti 
ir pas City Hall Plaza. Mū
sų busai veš tik už pusę kai
nos, už 4.5c į abi puses.

Prašom publikos padėti 
užpildyti busus, neš 45c į 
abi pusi tik užmoka už bu
sus. Mes pagelbstim kuo 
pigiausiai žmonėms nuva
žiuoti, o jūs mums turite pa
gelbėti pripildyti busus, nes 
kitaip bus didelių nuostolių.

A t s i m i n kit dvi dienas 
švenčių ir paskutinį dienos 
sezoną. Nesiskubinkit va
žiuoti namo, nes anksti bus 
didelis mašinų trafikas iš 
pajūrių. Gi Alcyon Parkas 
yra toks, kad nesinori iš jo 
važiuoti. Nepaisykit lietaus. 
Mes turėsime tokius dide
lius budinkus, kad sutalpin- 
s i m t ū k s tančius žmonių. 
Prašom mums pagelbėti; 
šiemet viskas bus geriau su
tvarkyta.

A. J. S.

NORVEGIJA VARO 
TROCKĮ LAUKAN

Oslo, rugpj. 26. — Norve
gų valdžia įsakė L. Trockini 
išsikraustyt iš Norvegijos 
ne vėliau .kaip šių metų 
gruodžio 18 d.

Kaip žinoma, Trockis bu
vo vyriausias įkvėpėjas ir 
planuotojas sumoksiu, ku
riais jis siekė nužudyt Sta
liną ir kitus Sovietų vadus 
ir pagrobt šalies valdžią į 
trockistų nagus.

Peiping’e, senojoj Chini
jos sostinėj, japonų karei
viai, pravažiuodami automo
biliu, šovė į tris Anglijos 
kareivius, anglų ambasados 
sargus.
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MAŽIAI RENGIA 1,600,000 ARMIJĄ 
KARUI PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ; 
PLANUOJA ATPLĖŠTI UKRAINĄ

Francijos Karinių Reikalų Žinovas Reikalauja Glaudaus 
Fronto su Sovietais Apsiginti nuo Nazių Pavojaus

Ispanų Liaudies Kariai 
Atmušė Fašistus 
Malagoj ir Kitur
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STALINAS MATĄS GREI
TO KARO PAVOJŲ

London, rugp. 26. — In
ternational News žinių ag
entūra praneša, kad Stali
nas per radio atsišaukęs į 
Raudonąją Armiją būti pri
sirengusia, nes dabar už
puolimo karas gręsiąs So
vietams labiau negu bet ka
da.

N. Y. Valstijos Unijų 
Antausis Landonui
SYRACUSE, N. Y.—New 

Yorko valstijos Darbo Fe
deracija savo suvažiavime 
vienbalsiai užgyrė Roose- 
velto kandidatūrą į prezi
dentus. .Taipgi parėmė de
mokratą Lehmaną kaip kan
didatą į šios valstijos guber
natorius.

Kraštutinis atžagareivis 
Bil Hutcheson, Dailydžių 
Unijos prezidentas, fašisto 
republikono Landonb rinki
mų komiteto narys, labai 
nusivylė čia negavęs nei vie
no balso už Landoną.

Mussolinio Manevrai
AVELLINO, Italija. — 

Mussolinis daro didžiulius 
armijos karinius manevrus. 
Juose dalyvauja 161,000 ka
rių, tame skaičiuje 3,000 ofi- 
cierių. Pagal specialį pa
kvietimą, manevrus tėmija 
Vokietijos, Vengrijos ir ki
tų fašistinių valdžių atsto
vai.

Browderio Radio Kalba
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos kandi
datas į šalies prezidentus 
šiandie vakare kalbės Ve
lodrome, Coney Islande.

šį penktadienį drg. Brow
der kalbės per radio Natio
nal Brodcasting Kompani
jos. Tuomi prasidės eilė jo 
radio kalbų, . kuriomis bus 
pasiekta kokie 40,000,000 
Amerikos gyventojų.

šį vakarą visi važiuokite 
į jo prakalbą Coney Islan
de; paskui tėmykite, kad 
nepraleistumėte jo kalbų 
per radio.
ALCAZAR FAŠISTAI PA- 

SIDUOSIĄ VALDŽIAI 
Madrid, rugp. 26. — Ant

Alcazar tvirtumos jau ple
vėsuoja baltos vėliavos; rei
škia, fašistai nori pasiduot 
respublikos valdžiai. Liau
dies Fronto milicininkai iš
laikė Alcazarą kelias savai
tes apgulę iš visų pusių. Ma
noma, kad dabar įvyko su
sikirtimų tarp norinčių pa
siduot ir priešingų tam fa
šistų karių. Jų Alcazare iš
viso buvo 1,700.

PARYŽIUS. — Francijos | ei ją. Žygiu prieš Sovietus 
1 Hitleris stengsis atplėšt So

vietų Ukrainą, garsią savo 
kviečių laukais ir gausingą 
įvairiais gamtos turtais.

Pranešama, kad komūnis-

seimo vadai skaitliuoja, kad 
Hitleris jau šiemet spalio 
mėnesį turės 1,000,000 nuo
latinės armijos. Hitleriui 
pailginus verstiną karišką
tarnybą nuo 1 iki 2 metų, 
tuo j aus prisidės 200,000 
daugiau karių prie dabarti
nės 800,000 vyrų armijos. O 
per trejetą ketvertą metų 
Vokietijos reguliarė armija 
šitaip bus išauginta‘iki 1,- 
600,000. Franci j a gi dabar
tiniu laiku teturi tik 605,- 
00,0 pastovios armijos.

Francūzų seimo politikai 
mato didelį pavojų iš nazių 
armijos dvigubinimo. Jie at
virai išsireiškia, kad Hitle
ris, iš vienos pusės, rengiasi 
karui prieš Sovietų Sąjun-
gą, o iš antros, prieš Fran- su Sovietų Sąjunga.

PRANAŠAUJA FAŠISTU LAIMĖJIMĄ PRIEŠ 
ISPANIJOS LIAUDIES FRONTĄ

FAŠISTUS APGINKLAVO MUSSOLINIS IR HITLE 
RIS; JIEMS PADEDA IR ANGLIJA

LONDON. — Įtakingas 
anglų politinis koresponden
tas Augur rugpj. 25 d. pra
nešė New Yorko “Times’ui”, 
jog dauguma Europos val
džių numato, kad Ispanijos 
fašistai laimėsią sukilimą 
prieš respublikos valdžią.

Augur taipgi praneša, 
kad iš Francijos pristatyta 
kiek ten lėktuvų respubli- 
kiečiams į Barceloną, Ispa
niją. .

Reikia pastebėt, kad jeigu 
ir laimėtų fašistai, tai dau
giausia todėl, kad jiems 
Mussolinis ir Hitleris iš- 
anksto prisiuntė būrius lėk
tuvų su savo armijų lakū-

Naziai Varo Laukan Žydus, 
Savo Laivais Pargabentus 

“Namo” iš Ispanijos

MUNICH, Vokietija. — 
Tarp Vokietijos laivais par
vežtų piliečių iš Ispanijos 
yra ir keli desėtkai žydų. 
Bet naziai daugelio jų ne
priima į Vokietiją. Iš, tų žy
dų atima pasportus ir lai
ko tol, kol jie neprižada iš
keliauti į kokią svetimą ša
lį. Taip elgiasi ypač su tais 
žydais, kurie buvo apleidę 
Vokietiją nuo 1933 m.

REIKIA GINKLUOTOS 
TALKOS

Hendaye, Franc. — 30 
jaunų francūzų komunistų 
perėjo per sieną talkon Is
panijos Liaudies Frontui. 
Bet Liaudies Frontiečiai iš- 
metinėdami užklausė jų: O 
kodėl jūs atėjote be šautu
vų?

tų vadas Maurice Thorez 
Francijos seime palankiai 
kalbėjo apie Francūzų ar
miją, matydamas pavojų 
iš Hitlerio pusės.

Associated Press rašo, 
kad to pavojaus akvaizdoj 
veikiausia ir komunistai sų 
s o c i a 1 i s t ais nesipriešinį 
Francijos armijos padidini
mui.

Francijos karinių reikalų 
žinovas Leon Archimbaud 
seime reikalavo palaikyt 
glaudų apsigynimo frontu 

š
nais ir daugybę įvairių gin 
klų ir amunicijos. Liaudie 
Frontas gi iki šiol beveik iš 
niekur negavo ginklų pagel- 
bos. Pačios Anglijos karo 
laivai, kaip matėme iš pir
mesnių žinių, stabdo bei už
grėbia laivus, vežančius ka
ro reikmenis Ispanų respub
likai. Bet Anglų, Mussolinio 
ir Hitlerio karo laivai ap
saugoja fašistam šmug^- 
liuojamus ginklus, amunici
ją, gazoliną ir kitus karo 
reikmenis. Ispanijos fašistai 
gauna apsčiai karo pabūklų 
ir per Portugaliją, kurioj 
faktinai šeimininkauja Ap-

Labai Daug Reiškia Užsienių 
Darbininku Parama 

Ispanų Respublikai

SEVILLE. — Vyriausias 
ispanų fašistų komandi^- 
rius gen. Franco rugp. 25 d.
viešai dejavo, kad respubli
kos gynėjai gauna stiprias 
finansinės paramos iš užsie
nių darbininkų'. Sako, nie
kados pirmiaus nesitikėjęs, 
kad Liaudies Frontas galėtų 
gaut tiek aukų iš . svetur.

Gen. Franco pripažįsta,
jog tos aukos labai stipripa 
kairiųjų respublikiečių val
džią ir “vis dar” padeda jai 
atsilaikyti prieš fašistus.

JERUZALĖ. — Anglijos 
kariai Palestinoj per 48 Va
landas nušovė 42 arabus, 
demonstravusius bei kovon 
išstojusius prieš žydų atei 
išstojusius prieš žydų atei- 
vybę bei Anglijos valdžią.

MADRID. — Ispanų res
publikos kariai stipriai įsi- 
drūtino Majorca' saloj, nu
galėdami fašistus eilėje mū
šių. Jie ten nukirto žemyn 
tris fašistų lėktuvus, ban
džiusius bombarduot res
publikiečių pozicijas.

Guadarramos srityj, res
publikos lakūnai nuskynė 
du fašistų lėktuvus.

Lisbon, Portugalija. —Ei
na dar nepatvirtinti gandai, 
kad respublikiečiai jau už
ėmę Alcazarą.

Liaudies Fronto artilerija 
n e a 11 aidžiai bombarduoja 
fašistus Cordoboj.

!

Mainieriai Sprogdina Fašis
tus Oviedoj

Pranešama, kad Asturijos 
mainieriai jau pasikasė po 
keliais Oviedo priemiesčiais 
ir dinamitu išsprogdino fa
šistų pozicijas. Panašiu bū
du, daugiausia per mainie- 
rių pasidarbavimą, Liau- 
Jies Frontas atėmė iš fašis- 
4 Gijoną. _____
Fašistai Atmušami nuo 

Malagos

Madrid, rugpj. 26.—Fašis
tai vakar buvo pasigyrę, 
būk jie atėmė iš respublikie- 
eių Malagą, prieplaukos 
miestą pietuose. Tai buvo 
melas.

Išdavikai Oficieriai
Liaudies Frontas atmuša 

įnirtusius fašistų puolimus 
ant Malagos. Mieste respub
likiečiai sušaudė 11 ėficie- 
rių, kurie išdavikiškai tar
navo fašistams. Už išdavys
tę taipo pat sušaudyta ketu
ri oficieriai Barcelonpj.

Du lakūnai su lėktuvu pa
bėgo iš respublikos orlaivių 
stoties Getafe, Madride, į 
Portugalija. Jie nenorėjo 
kovot už Liaudies Fronto 
valdžią.

BOMBARDUOJA ISPANŲ 
FAŠISTŲ LIZDUS

Seville, Ispanija. — Ispa
nijos valdžios lakūnai bom
bardavo fašistų prieplaukos 
miestą Cadizą. Jie taip aug- 
štai skrido, kad jų nepasie
kė fašistų kanuolės. Val
džios orlaiviai taipgi bom
bardavo fašistų valdomus 
miestus Sevillę, Granadą ir 
Huescą.

TRYS KUNIGAI VADO
VAVO FAŠISTAMS

—■■ ■ I ■ I. ■

Madrid, rug. 26. — Res
publikiečiai sumušė ir nuvi
jo fašistų būrį, komanduo
jamą trijų kunigų ties Vai 
Del Casa Del Tajo.

Madrid, rugpj. 26. — Pra
nešama, kad respublikos mi
licininkai po 4 valandų ko
vos atėmė iš fašistų Sego
via, 40 mylių į šiaurvaka
rius nuo Madrido, Ispanijos 
sostinės.

Madrid, rugp. 26. — Is
panijos prezidentas Azana 
juokiasi iš fašistų sklei
džiamų gandų, būk jis “pa
bėgęs” arba “rengiasi bėg
ti.”

FAŠISTAI NENUTILDĖ 
GUADALUPĖS FORTO

Guadalupe fortas ties San 
Sebastianu ne todėl nutilo, 
kad fašistų karo laivų šūviai 
būtų jį užgesinę, bet to
dėl, kad respublikos gynėjai 
krausto forto kanuolės že
myn į gatves, iš kur jos ga
lės tiksliau veikt prieš fa
šistus.

SLAPTA FAŠISTŲ RADIO 
STOTIS ?

Barcelonoj vyriausybė Už
tiko slaptą fašistų radio sto
tį ir rado miliono dolerių 
vertės pinigų ir auksų-dei- 
mantų pas vieną milionie- 
rių, kuris slaptai rėmė fa
šistus.

ISPANŲ FAŠISTAI SKEU 
BIASI LAIMĮ

Valladolid, Isp., rugpj. 26. 
—Fašistai garsinasi, kad 
užėmę svarbiausius šalti
nius, tiekiančius vandenį Is
panijos sostinei Madridui. 
Jie taipgi paėmę vieną mie
stelį Guadarrama kalnuose.

Fašistų karo laivai ir lėk
tuvai vėl bombardavo šiau
rinio pajūrio miestus San 
Sebastianą ir Iruną. Bet ap
skritai jų vedamos atakos 
prieš Liaudies Frontiečius 
rugp. 26 d. susilpnėjo.

Berlynas. — Nazių teis
mo nuosprendžiu, nukirsta 
galva W. Blessingui, sakb- 
ma, kaipo “šalies išdavi
kui.”

ĮSIVERŽĘ JAPONAI NU
ŠOVĖ SOVIETŲ KAREIVĮ 

SIBIRE
Rugpj. 26 d. United Press 

žiniomis, būrys japonų-man- 
džurų karių įsibriovė per 
sieną į Sovietų Sibirą, už
puolė 20 sovietinių raitelių 
ir vieną jų nušovė.

Atvykus 70 daugiau So
vietų raitų raudonarmiečių 
su dviem kulkasvaidžiais, 
japonai buvo atgal išvyti į 
Manchukuo.

; * •
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Sušaudžius Šešioliką Išsigimusią 
Nenaudėlių

Kai Zinovjevo, Kamenevo ir jų 14-kos 
sėbrų teismas prasidėjo, tai tūli žmonės 
(ne komunistai) skelbė, kad tai, esą, 
būsianti “kita Stalino komedija.” “Gir
di, Sovietų valdžia susitarusi su kaltina
maisiais iš anksto. Jeigu kaltinamieji 
teisme (kuris buvo viešas) prisipažįsta 
prie kriminalysčių, tai tik dėlto, kad 

( jiems esanti užtikrinta laisvė, arba ma- 
; ’ žos pabaudos.

Bet gi tikrovė parodė ką kitą. Ji pa
rodė, jog kaltinamieji prisipažino, nu
jausdami, kad jiems bausmės nebus do
vanotos, prisipažino be jokių “susitari
mų” iš anksto; prisipažino prie visų kri
minalysčių, kadangi jų nusikaltimai buvo 
perdaug aiškūs, perdaug įmatomi.

Be abejo, sušaudytųjų nenaudėlių sme
genys buvo Trockis, gyvenąs užsieny j, ir 
Zinovjevas su Kamenevu. Jie organiza
vo teroristus, po jų komanda buvo nužu
dytas draugas Kirovas; po jų komanda 
buvo ruošiamasi nužudyti dd. Staliną, 
Vorošilovą, Ordonokidzę, Potiševą ir kt., 
partijos ir valdžios žymiausius veikėjus. 
Jie palaikė ryšius su Gestapo, Vokietijos 
fašistų slapta ja policija, kuri žudo Vo
kietijoj komunistus, socialistus ir kitus 
laisvę mylinčius žmones!

Zinovjevo-Kamenevo kelias, tai išsigi
mimo kelias iš revoliucionierių į bjau
riausios rūšies kontr-revoliucionierių.

Revoliuciniams darbininkams ir vi
siems, kurie yra susipažinę su Zinovje
vo-Kamenevo praeitimi, nėra įstabu, kad 
tiedu žmonės ir jų klika prie to dasigy- 
veno. Juk tai ne pirmą sykį jiedu tei
siami ir prisipažįsta prie klaidų.

Patsai Leninas juos kadaise pavadino 
streiklaužiais ir stojo už pašalinimą iš 
bolševikų partijos. Kai 1917 metais bol
ševikai buvo nutarę pradėti sukilimą, tai 
Zinovjevas-Kamenevas nuėjo į menševi
kų spaudą ir išdavė planus. Jiedu bal
savo ir prieš patį sukilimą. Kai Leninas 
(kuris tuomet slapstėsi) sužinojo tai, jis 
rašė':

“Aš skaityčiau sau gėda, kad del pra
eities artumo su tais buvusiais draugais, 
Zinovjevu ir Kamenevu, susvyruočiau 
nuo jų pasmerkimo. Sakau atvirai, kad 
draugais juos ilgiau nelaikau ir visomis 
jėgomis ir Centro Komitete ir Suvažiavi
me kovosiu už jų išmetimą iš partijos.”

Kitam laiške (spal. 31 d., 1917 m.) Le
ninas rašė partijos Centro Komitetui:

Save gerbianti partija negali pakęsti 
streiklaužiavimo ir streiklaužių savo ei
lėse. Tas aišku. O kuo daugiau apmąs
tai ir įsigilini į Zinovjevo ir Kamenevo 
išstojimus nepartijinej spaudoj, tuo dau
giau darosi aišku, kad jų pasielgimas yra 
streiklaužiškas. Kamenevo išsisbkinėji- 
mai Petrogrado Soviete yra niekas kitas, 
kaip žema elgsena; matote, jis sutinka 
su Trockiu...

“Kamenevo išsisukinėjimai yra papra
sta žulikystė. Tą patį reikia pasakyti ir 
apie Zinovjevo išsisukinėjimus.”

O kai Zinovjevas pagrūmojo bolševikų 
partijos skaldymu, tai Leninas atkirto:

“Aš j tokį grūmojimą atsakau, kad ei
siu iki galo, gausiu sau žodžio laisvę dar
bininkuos ir, nepaisant kas būtų, kelsiu 
aikštėn Zinovjevo streiklaužystę. J grū
mojimą suskaldyti partiją, aš atsakau 
paskelbimu karo iki pabaigos, už išme
timą abiejų streiklaužių iš partijos.”

Jeigu jiedu pasiliko bolševikų tarpe, tai 
tik dėka tom visom nepaprastom tų lai
kų sąlygom.

. Numirus Leninui, mes matome Zinov-

jevą-Kamenevą iškarto be pusiausvyros 
kovojant prieš Trockį, o paskui, ūmai 
persimetusius į trockizmo abazą ir pra
dėjusius kovą prieš Partijos Centro Ko
mitetą, prieš visą partiją.

Keliais lygiai atvejais jie darė išpa
žintis, pareiškimus, kuriuose įrodinėjo 
savo klaidas, savo žalingus darbus, ves
tus prieš partiją ir visą Sovietų šalį. 
Partija vis dovanojo, davė progos pasi
taisyti, darbuotis, veikti. Bet, žiūrėk, 
jie ir vėl savo daro: visos išpažintys, visi 
pareiškimai, pasirodo buvę tik akių 
žmonėms dūmimas.

Priėjo prie to, kad pradėjo organizuoti 
(padedami Trockio ir Vokietijos fašis
tų žvalgybos) teroristų centrus. Jie ma
nė išžudysią pačius atsakomingiausius 
Sovietų ir Partijos vadus ir patys, su Vo
kietijos fašistų pagelba, pasigrobsią val
džią. Na, ir jiems pavyko d. Kirovą nu-

Kas gi kitas beliko daryti su tokiais 
išsigimėliais, jei ne sykį ant visados už
duoti jiems mirtiną smūgį?!

Sovietų Sąjungos priešai dėlto dejuos, 
jiems gaila tų, kurie dirba prieš Sovietus. 
Jie piktai spjaudė ant Zinovjevo-Kame
nevo, kai šiedu buvo partijoj, bet gerbė, 
kai jiedu dirbo kontr-revoliucinį—terori
stinį darbą.

Sovietų Sąjungos ir viso pasaulio dar
bininkai užgiria Sovietų Sąjungos Augš- 
čiausio Teismo sprendimą.

(Rytojaus “L.” mes įtalpinsime dau
giau žinių apie sušaudytųjų išsigimimo 
kelią, privedusį juos prie galo.)

Po Liet. Komunistų Suvažiavimo
Skaitytojai, be abejo, bus skaitę apie 

Lietuvių Komunistų Suvažiavimą, įvyku
sį pereitą savaitę Rochesteryj. Jis buvo 
visais atžvilgiais geras,—didžiausias po 
1925 metų suvažiavimo, įvykusio Brook- 
lyne.

Suvažiavę draugės ir draugai, apsvars
tę visą mūsų padėtį, priėjo prie išvados 
(ir tą faktą smarkiai pabrėžė), kad nors 
mūsų judėjimas didelis, auga, bet lietu
vių komunistų skaičius Partijoj perma- 
žas. Buvimas tarp 500-600 lietuvių par
ti jiečių toli gražu mūs nepatenkina. Rei
kia daugiau parti j iečių, daugiau draugų 
įtraukti Partijon, jei norime, kad visas 
mūsų judėjimas dar smarkiau plėstųsi ir 
neštų daugiau naudos bendram revoliu
ciniam darbininkų judėjimui.

Be to, surasta, kad tūlose mūsų koloni
jose draugai komunistai perdaug siau
rai žiūri į dalykų padėtį, tebėra pasili
kusi juose “sektantinė linija,” nemoka 
prieiti prie kitų sriovių darbininkų.

Tas išplaukia vyriausiai dėlto, kad sto- 
kuoja pas mus gerai pralavintų veikėjų, 
kadrų; draugų politinė lygmala, prasila- 
vinimas permažas.

Tas viskas reikalinga gerinti, taisyti. 
Kad tą pasiekus, būtinai reikalinga turė
ti žmogus Centro Biure, kuris galėtų 
įdėti savo dalį laiko (arba visą) partiji- 
nių jėgų konsolidavimui ir draugų švie
timui, jiems padėjimui. Be to, būtinai 
turi būti įsteigtas platesnis Apšvietos 
Skleidimo Fondas, aplink kurį turi būti 
suspiesta daugiau organizacijų ir drau
gijų, kad sudarius šaltinius, iš kurių 
būtų galima panaudoti pinigai skleidimui 
klasines apšvietos lietuviuos darbinin
kuose.

Plačiai ir visapusiai diskusuota bendro 
fronto reikalai, reikalai vienijimo lietu
vių darbo žmonių kovai su fašizmo pavo
jum ir už pašalinimą fašizmo Lietuvoj. 
Tuo ir kitais klausimais priimtos atatin
kamos rezoliucijos, kurios bus paskelbtos 
spaudoj savu laiku.

Suvažiavę draugai ir susirinkę vieti
niai lietuviai darbininkai (rochesterie- 
čiai), permatydami sunkią finansinę CB 
būklę, ant vietos suaukojo beveik du šim
tu dolerių skleidimui revoliucinės apšvie
tos darbininkuos.

Apie šį svarbų suvažiavimą teks dar 
ne kartą rašyti. Dabar svarbu priminti 
visiems Suvažiavimo dalyviams ir vi
siems komunistams, o taipgi prijautė- 
jams reikalas stiprinimo Partijos, trau
kimo į ją naujų jėgų, naujų žmonių. Po
draug kviečiama visi mūsų veikėjai-pri- 
jautėjai stoti į savo klasės Partiją, kovo
jančią už bendrus darbo žmonių reika
lus, prieš karą ir fašizmą, už naują siste
ma—socializmą, u *

ALDLD REIKALAI
vei- 
eili-

Būtina Pareiga
Kiekvienos kuopos 

kiantis komitetas, visi 
niai nariai turi pasistatyti
sau už pareigą, kad rugsė
jis mėnuo turi būt darby
metis pasimokėjimui nari
nių duoklių. Atminkit, 
draugės ir draugai, kad nė
ra geru dalyku laukimas pa
skutinių dienų metų susi
krauti mokestis į visas or
ganizacijas. Sakau organi
zacijas todėl, kad ALDLD 
nariai priklauso ir prie kitų 
pašalpinių organizacijų ir 
daugumas moka "pabaigoje 
metų, kad nelikus skolin
gais, ir pradedant naujus 
metus pradėti mokestis su 
nauju lapu knygose. Tai 
kodėl to nepadaryti ir į 
ALDLD pasimokant anks
čiau, nelaukiant pabaigos 
metų? Taip darydami su
taupysit darbą Centro Sek
retoriui ir iškaščius organi
zacijai.

Konferencijos
Paprastai gruodžio ir sau

sio mėnesiais įvyksta apsk
ričių konferencijos. Konfe
rencijose kiekvienos kuopos 
delegatas raportuoja, kiek 
jo kuopos narių esą pasimo- 
kėję, pridurdami, kad dar 
tiek ir tiek nėra mokėję, bet 
tikisi, kad pasimokęs. Rei
kia kiekvienai kuopai pasi
statyti sau už pareigą, kad 
metinėse k o n f e r e nei jose 
kuopų delegatų raportuose 
skambėtų, kad kiekvienas 
narys esąs pasimokė j ęs ir 
dar naujų gauta.

Well, aš manau, kad užsi
vilkimas, nepasimokėjimas 
narių priklauso ir nuo kuo
pų susirinkimų bei valdybos 
narių. Kiekviena kuopa ar; 
ba maža išimtis kuopų val
dybų susirūpina tik pabai-

ko nėra ir jo negali būti. 
Atminkit, kad • kiekvienoj 
kolonijoj įvairaus organiza- 
cijinio ir visuomenės darbo 
yra apsčiai. Pas mus neturi 
būt nusiminimo ir nepasi
tenkinimo. Nebijokite įeiti' 
į ALDLD kuopų valdybas, 
bet būkit pasiryžę, taip kaip 
keletą metų buvote veiklūs, 
užimanti atsakomingus dar
bus ir savo veiklumu pasi
žymėjote organizacijoj. At
eina vajus mūsų dienraščių 
ir pačios ALDLD, nesėdė- 
kit rankas sudėję, bet kiek 
galėdami dirbkite tą taip 
svarbų žmonijos gerovei 
darbą.

“šviesa”
Teko nugirsti, kad neku- 

rie nariai pageidauja, kad

ŠYPSENOS
ko,

“Šviesa” būtų siuntinėjama 
kuopų sekretoriams. Jie sa- 

kad siunčiant pačta nu- 
sinjeta, negauna, bet kuo
met siųstų kuopų sekreto- 

ns, tai ją gautų. Drau- 
, šis dalykas nebus ge

riau sutvarkytas, kaip kad 
dabar esą tvarkomas; tai 
geriausia sistema siuntinėji
mu 
dra 
siunčiant kuopų sekreto
riams, kitas narys “Šviesos” 
neg. 
kuo 
kin 
į namus, gauna reguliariai. 
Kitas dalykas, sekretorius 
siųsdamas “šviesą: 
kur: 
ris

ria: 
gai

žurnalo. Atminkit, 
ugai ir draugės, kad

autų per visus njetus, 
met nesilanko į suvirin
us. Gi siunčiant tiesiai

” mato, 
is narys mokėjęs, o ku- 
nėra mokėjęs; kuriam 

reikia siųsti ir kuriam ne
reikia.

Biznis Pirma Meilės
Gydytojas (pro langą žiū

rėdamas) “Ana, eina viena
tinė moteriškė, kurią as ka
da nors mylėjau.”

Slaugė: “Kodėl gi jūs ne- 
apsivedate su ja?”

Gydytoj as: “N egaliu—aš 
tuomet daugiau pusės įplau
kų netekčiau, nes ji yra ge
riausiai man apmokanti pa
cientė.”

A. Matulis, 
ALDLD CK Pirm.

Ji Patyrė.
“Aš apgailestauju, 

pabaiga mūs drau-

Didysis “Laisvėsr Piknikas
Philadelphijos Apielinkė j

“Laisvės” piknikai!šįmet 
suvažiuos tarp 10,000 ir 15,- 
000 žmonių; Alcyon Parkas 
yra gražiausia ir smagiausia 
vieta.

Jau buvo rašyta šiek tiek 
apie “Laisvės” pikniką “Lai
svėje.” Kas buvo rašyta apie 
programą, tai tas viskas įvyks 
ant pat kranto Alcyon Parko 
ežero, kuris apaugęs žaliuo
jančiais medžiais, muzikaliam 
pavilione. Mes manėm, kad 
Shenandorio choras, vadovys-j 
tej Zdainiūtės tik taip sau už
dėtas į programą. Mes galim 
užtikrinti, kad Shenandorio 
choras su mainierių kvartetu 
bus parke. Sietyno choras iš 
Newarko, taip pat išmiklintas 
gabiosios šalinaitės dalyvaus. 
Aido choras iš Brooklyn© lai
kosi savų tradicinių tvirtumų. 
Bangos choras iš Elizabeth 
tvirtai prisirengęs konkuruoti 
su kitais chorais. Na, o kaip

goję metų padaryti sąrašą apie į.yr,os. ch°rą Phjladelphi 
nepasimokėjusių narių, iš
renkama komisijos aplanky
ti tuos narius, kurie nėra 
mokėję, kad s pasimokė tų. 
Tai kodėl to nepadaryti pu
sėje metų, kad jau Centre 
būtų žinoma, kokios bus 
įplaukos tų metų ir koki iš- 
kaščiai turi būt daromi! 
Pagalvokit, draugai, bandy
kit šį patarimą gyvenime 
vykinti delei organizacijos 
gerovės ir našesnio, produk- 
tyviškesnio darbo.

Opozicionieriai
Draugai ir draugės opozi

cionieriai, kurie perėjote į 
ALDLD, sutikdami su vie
nybes sąlygomis ir bendru 
darbu. Atminkit, draugai 
ir draugės, kad poilsiui lai-

joj ? Philadelphijos choras dab
bar jau ne tas, kuris buvo ke
letas metų atgal. Rožytė Mer
kytė, kas penktadienio vaka
rą Liaudies Name, lavina sa
vo chorą, o John’as Bulauka 
apsikrovęs savo deską žody
nais, įvairia meno literatūra, 
rengia ką naujo. Jis ant vieno 
pikniko pasakė, kad Lyros 
choras apdainuos Ispanijos 
liaudies kovas.

Kaip Žmonėm Patinka 
Alcyon Parkas?

Jau daug iš lietuvių yra nu
vykę pasižiūrėt parko, ir su 
tokiaiais susitikęs, gauni 
džiaugsmingą pastabą: “na, 
vyrai, šiemet tai turit parką; 
jau buvom pažiūrėt to jūsų 
parko, ir kur jūs suradot tokį 
gražų parką; jau buvom net 
keletą sykių maudytis ir pra-

leisti smagiai laiką po išsiša
kojusiais kliavų medžiaiš. Ištik- 
ro gjražus parkas. Na, o ką jūs 
darysit su tais budinkįis? — 
užk 
gauha, jei bus lietus, tai į juos 
suta 
tancių žmonių.

Ši 
tis, 
nė šokiams.

Kasmet 
mažas vietas del šokių, gi šie
met bus didesnė šokių svetai
nė ir už Ulmer Parko—Broo- 
klyne.

Žodis Brooklyn© Publikai.

iw(es girdėjom, kad brookly- 
niečiai nepatenkinti pereitų 
metij pikniko vieta. Mes su
prantam. Bet brooklyniečiai, 
mes jus šiemet užtikrinam, 
kad jūs būsite dėkingi mums 
už šį parką 
visa 
parko parankumai. Atsimin
kit, kad yra dvi dienos šven
čių, 
šviesina, kad jūs nematysit na
kties.
šį P 
puses 
džiausią arklių lenktynių aik
štė, 
sant 
šutak, šilta, Alcyon Parke jau
sitės 
kaip 
busų

ausė buvusieji. Atsakymą

Ipinsim net keletą tūks-

emet šokikai galės džiaug- 
nes bus milžiniška svetai-

žmonės kritikavo

Puikus ežeras, 
parko tvarka, oras, visi

ir mes tą parką taip ap-

Jokių kiaulinyčių apie 
arką neužuosit. Iš vienos 

ežeras, o iš kitos di-

kuri bus uždaryta. Nepai- 
, koks miestuose) gali būt

taip, kaip pajūrį, taip 
Atlantic City .. . Įsigykit 
tikietus iškalno.

Kaip Rengiasi Važiuoti 
Kolonijų ?

1S

morės: “jau 3 busai veik

us paskirstom prie paty-

Besė: 
bet tai 
gavimui. Neabejoju, jog jūs 
rasit kitą merginą, kuri pa
dės jums mane užmiršti.”

Pranas: “O, brangioji, bet 
aš negalėsiu niekuomet jus 
užmiršti!”

Besė: “Nonsensas! Jūs be 
jokio vargo mane užmiršite, 
kaip anądien užmiršote ma
no gimimo dieną.”

Surinko Juodvarnis.

Cleveland, Ohio

Ispanai ir amerikonai New Yorko mieste pasisakė teikt 
visapusišką paramą Ispanijos liaudžiai, kovojančiai prieš 
Ispanijos fašistus sukilėlius. Trijų tūkstančiu minia, su 
įvairiais obalsiais, klausė prakalbu, kurias sakė įvairūs 

unijų ir liberalų kalbėtojai.

Drg. P. Paserskis praneša iš 
Balt 
suorganizuoti; išrinktus darbi- 
nink
rusių darbų... (įvardina, kur 
katras ką turės dirbt); paste
bėjom, 
pikn 
terių 
mis’ 
serskis, Jesaitis ir Skatinąs.” 
Batimoriečiai širdingai gelbsti 
rengiamam piknikui. Eastonie- 
čiai 
taipki readingiečiai. 
ches 
busts. Newarko 
draugai su Sietynd Choru pa
siųs 
drg. 
busu 
busti 
Trer 
sides ir kitų mažesnių miestų 
ateis busai. Iš Eastono, drg. 
Tarvydaįtė, rašo, kad pasiųs 
2 bosus ir apie 12 mašinų. 
Brooklynas šiemet į Alcyon 
Parką išsiųs virš 6 busus. Phi
ladelphia, kad sudubeltavojus, 
tai turi paėmus 24 busus ir da 
rezerve laikys jų keletą.

Piknikas bus J garsinamas 
ant Antanaitienės radio stoties 
26 d 
sėjo.
rugpjūčio, o paskutinę savaitę

kad šeštadienį, prieš 
iką, jums reikės ‘karpin- 

tai pribūsim su ‘tulši- 
regli’ karpinteriai: Pa-

paskirstė darbininkus;
‘ , Draugai

teriečiai jau ųusamdė 2 
draugės ir

keletą busų. Camdone, 
Lastauskas, organizuoja 

s. Elizabeth organizuoja 
s. Iš Paterspn, N. J., 
tono, i

Lietuvių Mažų Namų Savi
ninkų 41 kuopa ir kitos pro-* 
grcsyvės draugijos laikytam 
susirinkime 12 rugpjūčio daug 
gerų dalykų atliko ne tik savo 
organizacijai, bet ir visam 
darbininkų judėjimui. Kadan
gi Amerikos darbininkai ren
giasi prezidentiniams rinki
mams, tai 16 dieną įvyko kon
vencija tuo reikalu. Bet gaila, 
kad ne visos organizacijos pa
siuntė savo delegatus. Tik L 
MNS kuopa išrinko viršmine- 
ton konvencijon du delegatu: 
E. Simans ir Staupą. Tai ne
gerai. Turėtų visos progresy- 
vės organizacijos siųsti dele
gatus į tokias konferencijas, 
kad sugrįžę į savo organizaci
jas galėtų raportuoti, kas yra 
veikiama, nes ne visi dalykai 
būna viešai skelbiami. Mūsų 
LMNS 41 kuopa nepraleido 
nei vieno kongreso, nepasiun- 
tus savo delegatų. Ji siuntė ir 
į prieškarinį ir priešfašistinį 
kongresą? ir į Amerikos Lietu
vių Kongresą.

* * *
Šioj kuopoj priklauso įvai

rių pažiūrų žmonės, bet jie 
supranta ir moka įvertinti dar
bininkų reikalus. Šioj organi
zacijoj priklauso ir biznieriai 
ir darbininkai, kurie turi nuo
savus namelius. Nuosavų na
melių savininkai visi turėtų 
stot į šią organizaciją. Ši or
ganizacija karžygiškai kovoja 
su policija, šerifais, kuomet 
ateina mest iš grįčios savinin
ką. Ši organizacija turi advo
katą N. Davis, šios organiza
cijos" pastangomis tapo sugrą
žintas ne vienam nubankruti- 
jusiam namų savininkui na
melis.

Lietuvių Mažų Namų Savi-, 
ninku 41 kuopa rengia pikni
ką Martinkaus farmoj.

Piknikas įvyks 30 dieną 
rugpjūčio. Trokas išeis nuo 
Lietuvių svetainės, 9 vai. ryto. 
Kelionė lėšuos 25 centus į abi

Burlingtono, River- »usi-. Prašome visų Clevelan-
do lietuvių darbininkų ir biz
nierių paremt šios organizaci
jos išvažiavimą. Nes kitos tos 
rūšies kuopos turi nemažai pi
nigų savo darbui varyt pir
myn. LMNS Koresp.

. rugpjūčio ir 2 dieną rug- 
Kisielius garsins 25 d.

prieš pikniką, Kisielius gar
sins veik kas dieną. Tėmykite 
kelrodį ir iš kokių stočių busai 
išeis. Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas turi prisidėti prie 
garsinimo.
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L.Ū.S. YOUTH CONF. MOST ENTHUSIASTIC EVER HELD!
. _

50 Athletes Took Part in LDS. National Olympiad
CCC BOYS FIGHT WIDE

SPREAD FOREST 
FIRES

One enrol-

ST. PAUL, Minn.—A raging, 
burning hell has broken loose in 
Northern Minnesota, as forest 
fires roar out ‘of control, break 
away and start anew. At least 
seven conflagerations are racing 
through the northern wilderness, 
and conditions are cited as the 
most dangerous in 25 years with 
fire fighters handicapped by a 
lack of equipment.

Battling stubbornly against 
the flames are 25,000 young 
men, recruited from the Civilian 
Conservation Corps camps in the 
endangered regions,
lee has already met his death, 
killed by a falling slash pine 
that crushed him to death. It 
is almost impossible to estimate 
the unmber of boys injured and 
overcome by the smoke and heat. 
It is not unusual to hear of 
cases where CCC crews have 
worked for 72 hours.

Due to the fatigue of many of 
the youths, they are placed on 
six-hour shifts. In one case five 
men were injured when rocked 
dislodged overhead while the 
crew battled the blaze on a 
steep hillside. The fire fighters 
received deep scalp wounds and 
severly bruised arms and legs. 
Others were treated for heat 
prostration.

Baby Derby Nearly Over; 
Leader Has 12 Offsprings

As 
the 
run

TORONTO, Canada—Toronto’s 
world-famous baby derby is run
ning into the home stretch—and 
adding new members to the po
pulation with every sprint.

Benito Mussolini Graziona, 
though, proved something of a 
dud to his hardworking parents 
—because he wasn’t twins, 
a result, it’s doubtful that 
Graziano’s will be in the 
when the race ends this fall.

First place, it is expected, 
will go to the Kenny family, 
which already has 12 members 
of the younger generation and 
expects another before the dead
line October 31.

That competition is stiff is 
seen in the fact that the seven 
leaders in the race have a to
tal of 66 children to their credit. 
There’s bitterness, too, for the 
second place families of Nagle 
and Tiileck, with nine kids each 
pn their ledger, dispute the Ken
ny claims. There’s some talk of 
the leaders splitting the money 
to avoid possibility of a long 
court suit.

The race started several years 
ago when Charles Vance Miller, 
eccentric bachelor lawyer, left a 
will providing $500,000 for the 
family having the largest num
ber of babies from the time of 
his death to October 31, 1936.

WOODSTOCK, Vt.—Babies 
and ducks make the best movie 
actors, according to Otis Skin
ner. He thinks the Dionne quin
tuplets are the best actors in the 
world
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WOW:

Lith. Youth Thrilled 
By LDS Olympiad
ROCHESTER, N. Y.— 

The LDS National Olym
piad thrilled the nation’s 
Lithuanian Americans.

Athletes from all impor
tant Lithuanian American 
communities participated in the 
running. All were LDS mem
bers, and ran, put the shot, dis
cuss or jumped for the honor 
of their LDS. Only a few ath
letes were weak. Their weak
ness was attributed to lack of 
proper training.

Cleveland LDS Youth sent the 
largest sports delegation, and 
their runners, jumpers and dis
cuss—shot putters carried away 
the greatest honors, scoring 
more points for the Cleveland 
LeaDerS branch than any other 
team. They copped the beauti
ful trophy which was awarded 
to them at the Youth Session of 
the LDS Convention and cheers, 
applause and later, a “serpen
tine dance” around the hall.

Every one of the delegates, 
guests and local Rochester 
youths were excited during the 
meet. Each city was pulling for 
its own crowd.

Undoubtedly the highest indi
vidual honors in the first LDS 
Olympiad went to the stellar 
Sophia Waiginis of the newly 
formed LDS Youth Branch of 
Richmond Hill, (near Brooklyn).

The charming, beauty, who is 
also the recording secretary of 
her branch, made a grand slam,- 
winning all the events in which 
she participated. She scored all 
the Richmond Hill team points 
(20).

Later, she took an active part 
in the youth session of the LDS 
Convention, also,, serving as 
vice-chairman and on the cre
dentials committee.

(Continued on page 2)

Mii

(Photo by Kichas)
The Cleveland LeaDerS LDS 
Youth Branch 201 is the proud 
possessor of the above beautiful 
trophy. The 
field team 
points than 
tered in the 
piad and thereby lived 
their name." Points were decided 
on the 5-3-1 basis, that is, 5 
points for first place, 3 for 2nd 

place and 1 for third place.

New National Youth
Committee Members

Votes for C.C.C. Boys 
Up to States

ROCHESTER, N. Y.—The L. 
D.S. national Youth Conference 
elected the new National LDS 
Youth Committee and the gener
al session of the convention ap
proved it. The new committee 
is as follows:

Vytautas Zablackas, Br. 
Brooklyn, N. Y.

Charles Kwarren, Branch 
Brooklyn, N. Y. *

Ben Medley, Branch 207, 
Haven, Conn.

John Orman, Br. 219, Rich
mond Hill, N. Y.

Walter Incas, Br. 226, South 
Brooklyn, N. Y.

Jeanette Krūtis, Branch 205, 
Elizabeth, N. J.

Al Kairukstis, Branch 203, 
Newark, N. J.

Los Angeles Delegate 
Presides at Confab
ROCHESTER

The Third National LDS 
Youth Conference was one 
of the most enthusiastic 
ever witnessed, was the 
opinion of all the delegates 
at the Youth Session of the 
convention.

There were 43 delegates pre
sent from many cities, towns 
and committees where there are 
LDS Youth or adult branches.

The morning session was call 
ed to order by Albert Shurkus 
of the Rochester Youth Confer 
ence preparations committee, 
who greeted the delegates. He 
then turned over the conference 
to the Youth Committee’s Na
tional Secretary, John Orman, 
who also said a few words of 
greeting in the name of the 
National Youth Committee anc 
presided over the convention un
til Eddie Rozevitz, a delegate 
from the Los Angeles 
Youth Branch was elected 
man for the day.

Sophia Waiginis, the LDS 
Girls Champion, who made the 
famous “grand slam” at the LE’ 
S First National Olympiad only 
a few days before, was electee 
vice-chairman. Jeanette Sastem 
of Binghamton, N. Y., was elect
ed as the session’s secretary, 
while Adele Vasil, of Cleveland, 
Ohio, and one who has probably 
done more to build the LDS in 
her state than any other single 
individual was elected as her 
assistant. Elections of various 
other committees followed. The 
national secretary reported that 
he had appointetd a temporary 
credentials committee to speed 
up the work, and that it was up 
to the conference to either ap
prove of it, or ’ to elect a new 
one. 
it.

SPANISH YOUTH AIDING 
IN FIGHT AGAINST 

FASCISM
PA 

the 
peopl 
bel fascist fortes was told by 
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trip

prominent Frenchmen on 
return t6 Paris after a 
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moved ISO ha 

foreign Newspapermen to. 
applause

and 
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ference and received a similar 
response at a 
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The trio, Conrad Ulrich, secre
tary of the ^Vorld Committee 
Against War and Fascism, Jean 
Cassou 
writers 
pictun 
village, 
by raw peasant youths willing 
to die rather than see a return 
of the old regifne. 
regim 
composed of ydung men and wo
men n their t|eens marching on 
from 
cia a id the Afeturias to aid the 
Peopls’s Front government.

Spei 
boys, 
22 or 
off 3j 
machii 
pass,

cial praise went to' 25 
none of' them more than 
23 years old, who v stood 

000 Fascists with a single 
ne gun in the Somosierra 

and though half their 
number were

Mola’s cr

Caste Set-Up in CCC is 
Step Toward Army Ryle
WASHINGTON—The military 

caste i 
Civilis. 
Uncle 
office:*; 
over tl

system 
in Cons

Sam’s 
s get 
he camp system, 
recent 
nization 
nrolled camp members is 
lost obvious step towards

WASHINGTON—“It’s up to 
the various states”, agree Civil
ian Conservation Corps authori
ties investigating chances of en
rollees to go to the polls in No
vember.

Many of the boys are sent tb 
distant states, far from homel 
where there are voting require-’ 
ments that keep them from ex
ercising their franchise. Some 
southern states have a “poll 
tax” which the boys are unable 
and unwilling to pay, having 
lived previously in states where 
voting was a’ right taken for 
granted. The distance precludes 
the possibility of their return
ing home to vote.

Suggestions have been made 
that some arrangement be made 
so the enrollees could vote by 
mail. U. S. sailors on duty in 
foreign waters use such a me
thod. Voting laws in various 
statės are far from uniform. Re
gistration requirements are dif
ferent

ALTERNATES
Alda Kairys, Br.

N. Y.
Mary Sineus, Br.

N. Y.
Mildred Jamison, 

Newark, N. J.
Algird Klimas, Br. 219, Rich

mond Hill, N. Y.

8 French Girl Scouts 
Here On Tour

NEW YORK—Bright French 
girl scouts, guests of the Carne
gie Foundation and the Girl 
Scouts ,have arrived in America 
for a month’s tour.

The girls, who are senior 
scouts, have already traveled 
through several European coun
tries. Before returning to their 
native country the group will vi
sit Philadelphia, 
Chicago, Toronto, 
Three Rivers.
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HONOLULU, Hawaii—They’ll 
call him junior for short, but the 
actual name of the infant son of 
Mr. and’ Mrs. Raymond M. Judd, 
of Honolulu is: - ’

Kananinoheaokuuhomeopuukai- 
manaalohilohinokeaweaweulama- 

kaolalani Judd.
It means “The Beautiful Aro

ma of My Home at Sparkling 
Diamond Hill Is Carried to the 
Eyes of Heaven

NEW YORK—While 
Fiorello H. LaGuardia 
on, New York firęmen rescued s 
4-year old Negro boy from the 
rooftop of a blazing tenement 
house.' The fire,; another in a 
series which h^s endangered 
hundreds of lives in descripit 
buildings without adequate fire 
escape facilities, tore through 
the house, but permitted all the 
occupants, to 
however, was 
parents and 
on the roof.

NEW YORK—Mary Bucci, 8 
believe 
while 
cops i icked; her up as she wan 
dered 
mer resort, and later found it 
was the 1 
away from 
years.
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(Photo by Kichas) 
and bronze medals 

e type were given to 
s placing first, se- 
third in the girls’ 
events.

ien he found' his 
the coal bin he 
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Youth 
for their 
ship and 
the meet,

Mikja
Ri Medal)

Frank Witkus, Newark, N. J. 
•Walter Skeets, Newark, N. J. 
Frank Billo, Binghamton, N. Y.

Broad Jump
1st—Frank Billo, Binghamton, N. Y. 
2nd

announcing 
won , every 

Other ath- 
awards too,

not stand

4 ft 1
3 ft. 10
3 ft. 6

Donald Baranauskas, Rochester, N.
•Al Skupas, Cleveland, Ohio

16 lb. Shot Put
1st—Alex Yudikaitis, Binghamton, N. Y.
2nd

16 ft. 11 
16 ft.

min. 29 sec 
min, 46 sec

Johnny,
Johnny 

wives’*.

SENIORS 
too

1st—Donald Baranauskas,
2nd

was quiet
Delegation

3RMEDIATES 
ajunas, Binghamton

(Photo by Kichas) 
Here is a picture of the medals 
given to winners of the Senior 
events and also to winners of 
the Intermediate events at the 

Olympiad.

Billo, Binghamton, N. Y.

220 yd. Dash 
Baranauskas, Rochester, N. 
Billo, Binghamton, N. Y.

(Continued from page 1) 
k The following^ active youths 
were on the committees:
Credentials and ^greetings:

Sophie Waigims, Richmond 
Hill, N. Y. £

Mildred ‘ Jamison, Newark, N.

medal on her
Sophie had 
she eventered. 
received their 
cheering, singing and ap

And after it was com

where there was

yd. Dash 
Rochester, N. Y. 

-Alex Yudikaitis, Binghamton, N. Y.
Frank

•Donald
-Frank
-Alex Yudikaitis, Binghamton, N. Y.

Half-Mile Run
■Vitty Palskis, Rochester, N. Y.— 

2nd'—Thomas Pisano, Rochester, N. Y.— 
3rd-

oyring is the record of 
scored

GIRLS
Waiginis, Richmond 
(Gold Medal).

"ozer, Chicago, Ill.

urn, Cleveland, Ohio 
dal).

Orman was called from th 
stage to lead in the “serpentine 
march in and 
while singing 
composed by

Morris Clifton, Rochester, N. Y.

One Mile Run
•Vitty Palskis, Rochester, N. Y. 

2nd—Thomas Pisano, Rochester, N. Y. 
3rd—Morris Clifton, Rochester, N. Y.

High Jump
1st—Donald Baranauskas, Rochester, N 
2nd—Tony Susnis, Cleveland, Ohio 
3rd

Trophy Awarded to Brighton Pk.
The climax of the youth ses

sion came in the afternoon when 
the awards were made. The 
first award was to Brighton Pk. 
(Chicago) LDS youth branch for 
Winning the membership drive. 
It was the grand tall stately 
trophy.-

John Orman, the National Se
cretary made the award. Al
though he had thought over 
What was to -be said upon pre-' 
mentation, when the time came, 
for the first time? he was at a 
loss for words. Very few sen
tences were uttered, and the 
correspondent is sure that other 
leading youths and delegates to 
the convention felt the same. As 
the trophy was awarded, thun
derous applause rang out. It 
continued for several minutes 
.when the LDS song burst forth.

Adele Vasil, Cleveland, Ohio. 
Resolutions Committee:

Isabel Legmalis, Detroit, Mich. 
John Bumetskyy Chicago, Ill. 
Bella Pozer, Chicago, Ill.
Albert Strauss, Waterbury, 

Conn.
Joe Papp, Cleveland, Ohio. 

Nominating Committee:.
Joe Palton, Cleveland, Ohio. 
Stanley Drigot, Chicago, Ill.
Ben Medley, New Haven, 

Conn. r
Frank Witkus, Newark, N. J. 
Adele Bekevic, „Cleveland, O. 
After the electidns of the com

mittees, Adele Vasil of the Cre
dentials and greetings commit
tee, read a few greetings, and 
the Secretary of the Conference, 
Jeanette Sastern continued them. 
The greetings were mainly from 
adult organizations, LDS branch
es and ALDLD branches who 
were very enthusiastic about the 
LDS Youth movement.

Following this, John Orman 
gave the report of the LDS Na
tional Youth Committee. The re
porb contained Soine of the nu
merous achievements of the LDS 
youth movement, during the past 
two years. It cited the growth 
of the LDS and the youth move
ment, and laid a plan for fu
ture activity. The report brought 
out the fact that a little more 
response and cooperation was 
necessary from various districts 
and. we would have many more 
achievements and even greater 
success. The report contained 
many proposals which were lat
er voted upon and adopted. (A 
synopsis of the report will be 
published in a later issue of our 
paper).

Following thią, districts gave 
their reports, those reporting 
were Joe Papp, of the Cleveland 
District, Bella Pozer of the 
Mid-west Youth Committee (Chi
cago), Ben Medley; of Connecti
cut District, and Frank Witkus, 
of the New Jersey District.. 
(Gist of the reports will be 
published in a later edition).

The discussion which followed 
was lively and most active 
youths took part. Many impor
tant questions were discussed 
among them the new form of 
district organization, the new 
youth magazine, and adult co
operation.

The * discussions were serious 
and well thought over. The sen
timent after the discussion was 
that the new form of district or
ganization was the best with 
very few exceptions, and that 
work for the magazine must go 
forward, and that youth mainly 
should try to get* the coopera- 
tin of the adults -in their com
munity for the building of the 
EDS.

2 min
2 min. 28

silver 
of the abov 
girl athlete 

cond and

2nd
3rd—Mildred Jamison, Newark, N. J.

High Jump
1st—Sophie Waiginis, Richmond Hill, N. Y. 
2nd—Felicia Zebrys, Collinwood, Ohio 
3rd1—Mary Gates, Collinwood, Cleveland, Oh

Quarter-Mile Relay
Collinwood, Cleveland

Baseball Throw
1st—Sophie Waiginis, Richmond, Hill, N. Y. 
2nd—Joan Gapurn, Cleveland,. Ohio 
3rd—Bella Pozer, Chicago, Ill.

out of the isles 
the lively words 
Amelia Jeskevich 
the convention: 

“There is a youth branch 
town, in our town, 

Where all young people 
‘roun’, gather ‘roun’, 

And dance and sing, and 
u—ut with glee:

L.D.S.! L.D.S.! L.D.S.! 
In a body large and mighty, 
We will Spread out doctrines 

widely
Teaching youth consolidation, 
Building LDS!”

The demonstration continued 
for about twenty minutes, and 
only when it was felt that every
one’s throat could 
anymore did it stop.

When everyone 
again, the Newark 
was introduced. Since everyone 
could not be winners, and there 
was a first and a second in 
every race, and Newark lost by 
only getting three less members, 
they were greeted with hearty 
applause, too.

Charles Kwarren was then in
troduced and the person who 
probably conceived the idea of 
the LDS Olympiad and that it 
was only fitting that he should 
be the one to give out the 
awards for the Olympiad. He 
was greeted with thunderous ap
plause and when Joe Palton of 
Cleveland received the trophy 
for his team, again cheering 
singing and applause burst forth. 
Any one present witnessing this 
was thrilled. Sophie Waiginis 
received the most individual 
cheering when Charlie pinned a 
gold 
that 
event 
letes 
amid 
plauše 
pleted, another march was be
gun and more singing.
’ 'When all cheering and sing
ing had subsided, the re
records set by athletes were 
read over and adopted as LDS 
records. Then reports were giv
en from the committees. Mil
dred Jamison gave the creden
tials report, Joe Papp, the Re
solutions and proposals and Joe 
Palton, in the name of the No
mination’s Committee nominated 
the next National Youth Comm.

The convention adjourned amid 
the greatest of youthful enthu
siasm and pledge's to build the 
LDS into a gigantic Lithuanian 
American Youth organization. It 
'was truly one of the greatest 
conventions of the Lithuanian 
American Youth.
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LDS Records
No doth; at the

■Frank Geibus, Cleveland, Ohio 
Edward Ostkar, Cleveland, Ohio

Pole Vault
John Mazan, Cleveland, Ohio

Half-Mile Relay
Cleveland, Ohio

made at th^ first LDS Olympiad 
in Roches
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Tommji 
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what’s a fortress

ith. Youth Thrilled 
By LDS .Olympiad

Discus
1st—Alex Yudikaitis, Binghamton, N. Y. 
2nd—Frank Geibus, Cleveland, Ohio 
3rd—Algird Skupas, Cleveland, Ohio

INTERMEDIATES
60 yd. Dash

1st—Frank Zverblis, Binghamton, N. Y. 
2nd—Joe Bernoske, Cleveland, Ohio

100 yd. Dash
1st—Al Mikalajūnas, Binghamton, N. Y. 
2nd—Al Strauss, Waterbury, Conn.
3rd—Peter Boika, Cleveland, Ohio

Half-Mile Run 
1st—Charles Norvidas, Cleveland, Ohio 
2nd—Albert Strauss, Waterbury, Cdnn. 
3rd—AL Mikalajūnas, Binghamton, N. Y.

5 Broad Jump 
1st—-Charles Norvidas, Cleveland, Ohio 

-Frank Zverblis, Binghamton, N.. Y. 
Al Skeinis, Cleveland, Ohio

High Jump
1st—Peter Boika, Cleveland, Ohio 
1st—<Frank Zverblis, Binghamton, N. Y. 
3rd-—Joe Bernoske, Cleveland, Ohio

Half-Mile Relay
Cleveland, Ohio

SENIORS
Baranauskas, Roches- 
iGold Medal).

uiikaitis, Binghamton, 
ver Medal).
Billo, Binghamton, N.

;e Medal).
al skis, Rochester, N. Y.

Norvidas, Cleveland, 
er Medal).
žvirblis, Binghamton, 
ver Medal).

Cleveland, Ohio

Javelin Throw
Peter Boika, Cleveland', Ohio

Pole Vault
Al Mikalajūnas, Binghamton, N. Y.

Shot Put
1st—Al Mikalajūnas, Binghamton, N. Y. 

-Joe Bernoske, Cleveland, Ohio 
■Al Skeinis, Cleveland, Ohio

GIRLS
60 yd. Dash

1st—Sophie Waiginis, Richmond Hill, N. Y, 
2nd
3rd—Joan Capurn, Cleveland,. Ohio

75 yd. Dash
1st—Sophie Waiginis, Richmond Hill, N. Y.
2nd-^-Anna Vasil, Collinwood, Cleveland, Ohio
3rd—Joan Capurn, Cleveland, Ohio

Broad Jump
1st—Olga Palskis, Rochester, N. Y.

•Bella Pozer, Chicago ,111.

(Continued from page 1)
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-The Camera Eye-

Follywoodiana
Things are happening in Spain. Arab na

tionalism is flaring anew in Palestine... Greece 
has declared a dictatorship fashioned along fas
cist lines... Italy and Germany are tearing at 
the leash, ready at- a moment’s notice to hurl 
the. world into a pew war. And,, all that the 
woefully blissful Hollywood magnates can. think 
about, is the box Office receipts for the fiscal 
year. While newspapers pour out myriad extra 
editions, relaying the 'latest reports of world 
events, Hollywood trade papers fill their front 
pages with facts and figures on net incomes, and 
world hews take the back page. In the event 
that you are interested, this column shall not 
forego you the pleasure of reading the news 
that cheer the producer’s heart. Out of 221 
films, 63 made money, 54 broke even, and 104 
went into the red. “Mutiny On The Bounty” 
was the big money maker. But they aren’t en
tirely forgetful of Spain in the sun-kissecl con
fines of Hollywood. All theatres have been 
shut in Spain. It’s those dirty Red! Look what 
they’ve done to business!

There are, howeyer, some conscientious souls 
in Hollywood. A hollywood group Against 
War and Fascism, with some big film namfes 
on its membership list, is carrying on an active 
campaign against the twin evils of war and 
fascism. Membership fees range from $50 to 
$300.

Despite the fact that the new Popular Front 
Government in France decreed that censorship 
of films be less stringent, the censor continues 
his merry way, snipping here and there as he 
sees fit. Many films have been mutilated be
yond recognition, and, as a result, French film 
fans have decided to. take the law into their own 
hands. They have formed an association called 
Cine Liberte, which is prepared to go to battle 
with the censor whenever he bars a film or 
part of a film which is not considered to be 
anti-social.

THE STUFFED SHIRT T

“I’m afraid Malcom’s working himself into an eariy gravi 
is the second time he’s gone to the factory this month!”

■this

*
Page Three

Speaking of Sports

Make haste slowly is nc 
you can quote me. S 
demise of Sailor Jack 
ter, at the hands of 
ago was eagerly rep 
the grave and the oth

idle saying, and 
you news of the 
the Boston Bus-

o I bring 
Sharkej, 
a boy \ 'ho a short while 

brted to 
er on a I

The Sharkey-Louis fracas, 
phimistic brethern would say, 
a withering peep fro 
This time I stayed strictly on 1 
ped up on my elbows. And w 

z The methodical
Sailor was as exci tin 
a factory worker.

more eu-

m your

have one foot' in 
anana peel.
as our
didn’t oven draw

favorite columnist, 
tie side line, prop- 
' lat sight I

of the Sinkinglestructioi
g as a pair of overalls to 

Tie real fu:i was ii
pricious cavortings of the cann; ■ columnists who 
make it their busim

«sport world. i '» •
A short while ag o the sam» Brivolous Fra- > 

ternity rose to a ma 
to denounce the Bro

the ca-

ess to kt ep tabs on the

n (loaned by Wanamakers) 
*vn Bomber or Detroit De

stroyer or what have you. He was stuck-up, 
;ker for a r ght to the chinthey sneered. A sue

yelped the boys wh|en on pay-jday night have 
trouble ducking the 
he knew it all, eh 
But after the short 
the boys flipped thi
as nimbly as a Toscanini and proceeded to play 
another song.

Sharkey Was a

side of a 
?, they cai 
cadenza of 

baton to

>

barn. Thought 
oled with glee, 
the other night 
the other hand

Set-Up, th^y chorused * in 
their childish singsong. Sailor 
they wrote cleverly and stood ba*

mirror. Sharkey Lists to

Sharkey Sunk 
ck to look at

themselves in the
Starboard, wrote a nautical captk n writer whose 
seagoing experience
Sharkeys tender midriff was compared to the 
faithful standby, th* rubber tire
deed, he was taken apart rib by rib and held up 
for the edification of a bored publi

After the S c h ip e 1 i n g fig! 
dropped like a hot

took in the Hoboken ferry.

of flesh. In-

LENOCHKA’S EYES
Chit Chat

Pert chubby Mary Carlisle was in the en
tourage of Marion Davies, when the latter sail
ed for Europe in the company of her superan
nuated paramour, William Randolph Hearst. 
Just goes to show what can happen to a girl 
when she has no mother to guide her.

Bing Crosby’s next flicker will be all—color 
and locale in Hawaii

Francis Lederer, romantic Czech heart- 
throb, presented everyone who worked in his 
current film “My American Wife”, with a gold 
mounted rabbit’s foot, a tiny golden four-leaf 
clover or horseshoe mounted on a keychain.

This column^ has just previewed a film made 
in Hollywood by a group' of technicians, on their 
own-hook. The film is titled “Millions of Us” 
and for strength of theme and lucidity of ex
pression* ,it beats all other Hollywood sluff hol
low.’ It’s a story about the man in the street, 
the unemployed who look and look in vain for 
a job—for anything. Rather difficult to explain 
in words, the story of a character who almost 
becomes a scab and sees his mistake. Impossi
ble, to convey the stirring impression verbally. 
It must be- seen. Camera work, sound, acting, 
all 100% plus. In short, a picture, we would 
much rather pay to see than a double feature 
with a dozen stars thrown in for good measure.

BY LEONID LENCH

A Hum nor ou a Soviet 
Short Story

dialectical reason, 
co-ed fell deeply in 
the Komsomol or-

Two Worlds-

PRODUCTION OF CANNED FRUITS
In the U.S.S.R., the production of canned 

fruits underwent a hundred-fold increase between 
1928 and 1935.

-------- 0--------
In the U.9.A.; the production of canned 

fruits increased' by less than Z per cent between 
1929 and 1983, according to figures of the; Bu
reau of the Census, U. S. Department of Com
merce.

0
CRIME

In the U.S.S.R., the number of persons con- - 
victed for crime decreased by 39.8' per cent from 
the first half of 1983 to the -first half of 1935.

----- —0--------
In the U.S.A., crime has Veen steadily on 

the increase. In New York State, for example, 
the number of convictions *for crime increased 
by 18.8 per cent between 1938 and 1934. The 
figure was more ihan ll times, the 1928 figure. 
(Soince: W.rW Almanac, 1»8«.

For no 
Leningrad 
love with 
ganizer of her class. He was a 
serious youth with a porcupine 
haircut. .

To be sure, he was not a 
luckless book-worm but he sim
ply had no time for romance. 
Too' much social' work !'

Not so with Lienochka—that 
was the name of our girl stu
dent—who did not permit her 
social duties to interfere with 
falling in love three or more 
times each semester.

And now, in love with the 
Komsomol organizer, Lienochka 
found herself in a predicament. 
Alas, she did not know, how to 
make her loVe known • to the 
captor of her heart.

Liena was not a party mem
ber, and Comrade Organizer 
Klirikov, when meeting her, 
spoke: only on general social, 
themes:

“Why did Liena get ‘unsatis
factory’ in the materialistic con
ception of history? Wouldn’t 
she undertake the task of dis
tributing the Komsomol bulle
tin?” a \

Lienochka never refused. She 
assented! dreamily, gazing at the 
quill-like pompadour and think
ing:

“If I could only make myself 
tell him, T flunked my history 
because I love you, Comrade 
Klirikov!’ But that is silly. I* 
might better say, T am in love 
with you, Kolya, and I will hap
pily distribute the .Komsomol 
bulletin every morning!’ O-oh, 
that sounds even worse”.

Grief afld frantic emotions 
tore the heart of Lienochka* She 
became' pale, her eyes sank deep 
and sad and looked at thtf'worid. 
with uncontrolled despair.

Her roommates plied; her with 
questions* Lienochka would de-į 
iq^dently^pl^hd;; ; > y a

a

decided that Lienochka’S sad
eyes were a Komsomol problem.n._j up

or-
She- would take the matt 
with the Comrade Komsonn 
ganizer, himself;

“Look here, Kolya,” said 
va, “something must be 
about Lienochka. The grirl is 
going to pieces.1 Here eyes!”

“Her eyes are beautiful” 
fully replied the young organiz
er.

“Her eyes are sad, Kurikov! 
Why should the 
thy, i 
girl be sad ?

s eyes of 
nineteen-year-old

;er
ol

Ri- 
done

wist-

.c.
Loqis 'was 

dropped like a hot potatoe. Ri ght ? Almost 
unanimously the boys turned their delicate nos- 

Jzk TIiam V.a f JUght U SOt-Up 
iow he’s once 

Louis will 
st ting up a has 

to stand on 
imself blue in

potatoe. R i

trils to the windwax
named Sharkey and* won.

i:e of pugilisrp.
more than

d. Then he 
Arid

more anointed prin
have to show a lot 
been before he gets yours trdly 

and cheeringchairs and shelves 
the face.

However, who can Louis fight? Will Sch- 
‘ng grant him a return bout;? That, mj 

friends, is as doubtful as hearing He: 
singing bass in a barber-shop quartet. 
Braddock ? That I: 
soon be taking chai;

meling grant him

heal- 
ISbviet 

lad eyes are a 
relic of bourgeois society”.

“Maybe it ris j some lo^e af
fair?”

“Even so, should not the col
lective commonwealth copie to 
the aid of a comrade whose ship 
of love is foundering?”

“If the ship is foundering... 
then of course”.

“Have her report to ycu and 
discuss the- matter frankl

“But I... I am not competent 
to1 handle these... ship mat
ters”. •

“It is your duty to be compe
tent”.

That evening Klirikov 
moned Lienochka. She ca 
and distraught, sat on the edge ž 
of the chair and her raised her 
sad, loving eyes to the Komso
mol organizer.
. “What beautifdl eyes”, thought

' “Of late, Liena, you seem to 
be out of spirit.! Riva hįs said 
that your eyes are too sad. The 

minds 
f your

Klirikov. He said softly:

r

y”.

mat-

sum- 
me ill

•fellows can’t keep their 
on their studies because c 
eyes. They look at them; t;nd‘be
come upset. .Thus, you seb, your 
eyes are a Social problem 
now,, tell me; what is the mat
ter? Perhaps, I can help 
; Lienochka lowered her 
her cheeks crimsoned. Of 
the gallant- Klirikov cou 
her, but. how could she tell' him ! 
I The Komsomol, organizer went

Come

That, my 
err Hitler 

And' Mr. 
rawny broth of a boy will 
ge of a tin cup 

ful of pencils. But be careful y< 
gine it in the wron 

Braddock may 
has it that it was

and a hand- 
ų don’t ima-

% hand!
really be injured, but rumor 
caused by a d stant Italian 

named Marconil Marconi is a gent
in wireless, known to American rebels as the 
radio and to Al Smith as the radio. The wire- 

an instrument parked; along 
fight and bellowed into by 

abnoxidus individualls who fortunately can’t de
cimate the population by sending their halitosis 
into the home. Braddock and Schneling are a 
bit concerned over he sum of mdney they ought 
to receive for the 
ry can do strange

in wireless, known

less, radio, radio is 
the ringside at a

who dabbled

įeiz* halitosis

broadcasting privileges. Wor- 
things, even inj are a hand. 

Braddock may worry a bit too mu 
end of the loot and break a leg.
have to shoot him;

Tr
By H. K.

.< h about fiis
Then we’d

. ... J

Entomologists have recently det *rmined by 
experiments that bedbugs can remain alive! and 
active for a whole.

The sale of p 
Ancient Greece to 
to excess.

year without food;! ,
------0-------- j
ėrfume to men wai; illegal in 

prevent them from using it

-------- 0--------
“ Dajly newspapers throughout! thę United 

States are averaging more than $H,‘“.""/$16,000,000 a 
week in advertising revenue at preseit.

During the War between the St ites,. nįote 
11 from disease than were kill
ed from wounds. !
■i------ 0-------- '
Preston, a^Wiriiito

you”.
head,

Id help ed in battle or di^d from wounds.
Union soldier* die

Kan., m
on in his! caressing tones 

■ “Now don’t ba btiBiOH

Fearlbss Ben- 
chanic, l^Wjust'; Constructed' an aUtorhobile pu

v.. M «» . « « of parts riwih W>m twenty-five
speak" frankly. I do noty popose

Liens,
wrecks that cost) tli

lib
■ ti1 ‘" - y j ' ‘ 1 r I-

that, wp
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Lienochka’s Eyes Shenandoah Žiežirbos MERMAID Worcester, mass
Gosh, oh gee! I certainly am 

quite busy on the job. It seems 
as though I’m just out of wind 
and off for a good start.

the
It

After all,

’Nough’s not being said in 
Youth-Section these days, 
certainly is pathetic to see that 
so little is happening. Come on, 
the rest of you fellows, get busy 
on the job and do some writ
ing. We’re beginning to take 
notice. '

Komso- 
in his

It looks as though we’ve lost 
another organizer. Yes sir! it 
certainly looks tough for us. We 
hope that our organizer will soon 
be well enough to resume his 
duties. Good luck, Peter. May 
you return soort again.

Students Aid Summer 
Peace DriveWell, Well, we fina' 

meeting.
pened. Who drove o;
Meetings are the thind 
provided everyone keeps quiet 
and listens to what’s going on.

ly had a 
I wonder what hap- 

s to it ?
• to have,

Boy, were Teddy a'nd Millie 
burned up when J. K. brought 
the organizer’s attention to the 
fact they they were working a 
puzzle and not listening 
was going on at the m

g to what 
eeting.

What is our district sports 
committee doing about the fall 
season? Are we going to have 
anything to do this fall? How 
about it, committee? 'Yeah, by 
the way, who’s on the district 
sport’s committee ? 
going.

ct sports

Let’s get

PHILADELPHI 
than 250 college 
given up their summer vacations 
to study and woik in volunteer 
rural units in a peace education 
campaign conducted 
Emergency Peace 
youth division, according "to Di
rector Harold Chance.

The units are 
states, bringing tljeir peace mes
sage to churches 
meetings of all kinds. ____
one, including many American 
Legionaires, is 
hearted support 
ports.

The rural educational work of 
the students is 
of the “Peace (paravan 
which has proved 
several summers 
pices of the Am 
Service Comm., widely 
for its war reliejf work, 
committee initiate 
gency Peace Cam

Adult leaders 
short training coi 
University, Grinnd 
Whittier College, 
have settled with i 
or six students in 
nities, where they will conduct 
forums and disc 
and present amatfeur plays.

Chance, a Quaker minister, 
has juęt complete! I a 6-week or
ganizing tour of 
When he dropped 
community in Denair, Calif., he 
led the Sunday 
For the past fou^ years before 
joining the Emergency Peace 
Campaign’s youth 
spring, he was executive secre
tary of the New 
tute of Internati' 
at Wellesley Colle

L, Pa.7— More 
students have

by the 
Campaign’s

active in 25

granges and
“Evėry-

ending whole- 
Chance re-

i development 
------- 1” idea 
successful for 

under the aus- 
arican Friends 

known 
This 

i ;d the Emer- 
i jaign.
have attended 
arses at Duke 

11 College and 
These leaders 

groups of five 
rural commu-

What did you say ?... A pic
nic... again... oh yes, just 
imagine, I had almost forgotten, 
our chorus is also getting ready 
for the big time which will be 
held in Pitman, New Jersey, 
September 6th, 1936. We hope 
tp see many of our old acquain
tances at this Laisves affair. 
Here’s hoping I’m right!

(Continued from page 3)
to delve into your intimate af
fairs but... perhaps it is... this 
damn ship... what am I say
ing ?... I mean, perhaps you 
have an unfortunate love affair. 
Is that it, Liena-”

Lienochka did not answer.
“Tell me, Liena.

we are members of one collect
ive. I’ll have him come here 
and we’ll all talk it over as 
Komsomols—truthfully, from the 
heart. We’ll find out why you 
two don’t get along. If neces
sary, we’ll discipline him. Is it 
necessary?”

“It’s necessary”! replied Lien
ochka and looked at Klirikov so 
affectionately that the 
mol organizer started 
chair.

“If he is not a party member, 
we can exert1 pressure on him 
through the trade-unions”.

“But what if he is a Komso
mol?” Lienochka wh'i s per e d 
faintly.

“Oh, in that case it’s much 
easier. Tell me, doesn’t the 
scoundrel even want to look 
you?”

“No—he doesn’t want to”.
“Won’t he say a kind word

you?”
“Not a kind word!” 

ka sighed).
“And are you very 

love with him?”
“Very much!”
Kolya Klirikov rose 

edly.
“How long is it since he jilt

ed you?”
Lienochka mumbled incompre

hensibly.
• “Are you going to have a ba

by?”
Lienochka blushed and shook 

her head.
“Here, now”, Kolya Klirikov 

declared seriously, “let me have 
his full name. We’ll take this 
matter up at the Bureau. What 
is his name?”

“Kolya”.
“Kolya? I’ve got that down.

His second name?”
“Klirikov!” said Lienochka, 

and burst into tears.
The Komsombl organizer drop

ped his pencil and notebook, and 
dashed out of the room. In a 
moment he was back.

They walked out of the of
fice together, shyly holding 
hands. Lienochka’s eyes danced 
with joy.

In the dining room, they met Į what I call splendid organiza- 
Riva Mukhova. She called Kli- Itional work!”

on him

at

to

(Lienoch-

much in

determin-

Most of us, seem to be in for 
a great deal of the “Knock
knock” stuff. Boy! the origina
tor of this famous “gag” should 
be complimented, but still and 
all some believe it just isn’t so. 
Many of us are getting into a 
habit of “knock-knocking” as 
soon as rehearsal begins. Isn’t 
that so-o-o ?

Katherine Rawls of Miami 
showed Nazi sports enthusi
asts that while America may 
not like the goosestep, it ap
preciates form on the diving 
board. She placed second to 
Marjorie Gestring, another 
American, in the springboard 
diving contest at the Berlin 

Olympic Games.

Till 
which 
sue.

you hear from me again, 
will be in next week’s is-

“TOOTS”

SAN JUAN, Porto Rico—Pros
perity has shown its nose aroun’ 
the corner, optimistic Porto Ri
cans thing. A year ago, when 
they .sought 100 English-speak
ing school teachers, more than 
1,000 applied. This year the 
number of teachers applying for 
jobs barely filled the quota.

and asked him in arikov aside
whisper:

“Did you
“Yes”.
“Did you
“The problem is liquidated”.
“That”, Riva exclaimed, “is

speak to her?”

Adminis-WASHINGTON, 
tration and CCC officials here 
are still worried about the dirty 
linen dragged playfully into the 
open by bad boy, John Hamil
ton, Republican National į Com
mittee chairman.

Speaking to a Boston au
dience, Hamilton charged that 
many choice jobs in the Civilian 
Conservation Corps are | doled 
out to Democratic supporters. 
He quoted as proof a letter, 
said to have been sent to an ap
plicant for a CCC job from the 
office of the Governor of Wy
oming. The applicant was ask
ed to tell what services and con
tributions he had given to the 
Democratic Party.

Embarrassed New Dealers 
could not explain that only 3,- 
600 out of the 18,000 “non
technical formen” were | from

Well, the district pi< 
be Sunday, Septemebr 
at' Maynard, 
time like we were for 
and above all, let’s do įsome work 
when we get there.

cnic is to 
6th, 1936, 

Let’s ^11 be on 
the beach

When is the music 
going to get some son 
are they sleeping?

committee 
igs? Why

Here’s the latest—the girls 
are forming a knitting circle for 
the fall and the boys are organ
izing a Knock, Knock team. That 

one can hear in the club 
or on the strejet—Knock, 
who’s there?

Bees Buzz.

is all 
rooms 
knock,

Knock, Knock, Detroit
Who’s there ?... Aįi 

Members.
Where ? 

sion.
When ?.
Why ? ... Ann R. 

there. Serve, Lillian, 
K., Ruby, Pete, and 
waiting there too. 
you ?

What for ? ... To 
salesmanship to sell 
Twenty tickets sold e 
to a free ticket, so try and stop

do Chorus

. Put-In-Bay Excur-

Aug. 30 at 8 A. M.
gonna 
Laura, 
Buck 
Why

be 
Al. 
are 
not

use your 
tickets, 

ntitles one

us.. .

congressmen’s lists. Political 
patronage is taken for granted 
by both Republicans and Demo
crats and more naive New Deal
ers were admittedly J -■*- 
the G.O.P.’s lack 
manship”.

ussion groups

the country, 
in on his own

service there.

division last

England Insti- 
pnal Relations 
!ge. '

Midwest Comm 
Makes C langes
CHICAGO,Ill.—The last Mid

west Youth Comm 
brought about a f 
the duties of its 
lieving that a shit in responsi
bilities will accelerate progress 
it was voted tha; Tex Zebrai-' 
tis assume the r 
Director, in the pl 
Pozer, who resigned, and that 
Bunni Sovetski h 
of Organizational

ttee’s meeting 
'bw changes in 
members. Be-

solve the problem ?

Sv HAROLD (V)AG(C0

jle of Sports 
ace of Walter

indie the job 
Secretary.

shocked at 
of “sports-

ARE YOU

WHAT/
YAH SAY
TWEET AN

BETTY

NAW--
ON MV

ABOUT FIX/E
MINUTES

AGO,

GALS LI AE TO BE TREATED 
IN A ROYAL WAY SO

AN' BETTY JONES WHEN
DRIVE 'EM HOME FROM 

WORK —«

IT WORK
AN' STARTED
F'R I-fbhAE

70 S-
SHORE ANO IF 

YOU1 RE
ALL RIGHT

COME ALONG
WITH MEI

MR. UPSTART?
..THIS IS 

ELIAS SNOOP!

THEY CRTEM 
EE ALON'S HEP 
5GMEVJHERE !

GLAD YOU 
CALLED!

YOU i WON 
TWEET AND 

Be.Tr 
OVER -

OUR $IDE-
OR. UUST

HOW ARE VOL) 
coming^ 

OUT?

@©(VMNOTES WGR-
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Wilkes-Barre, Pa

Puslapis Penktas
T

i
PROTOKOLAS Gandai Apie Prez. Azanos 

Rengimąsi Pabėgti

>

MADRID. — Iš čia per 
kurjerą (pasiuntinį) rugp. 
24 d. buvo perduotas prane
šimas į Hendaye, Franci ją, 
kad Ispanijos prezidentas 
Manuel Azana, kairus res
publikonas, girdi, ruošiasi 
bėgti. Jis jau pasiuntęs ke
lis trekus savo mantos į 
prieplauką Valencia.

Bet tai jau ne pirmas pa
skalas apie Azanos persi- 
gandimą fašistų. Visi tokie 
girdai iki šiol nepasitvirti
no. Juos, matyt, tiksliai 
skleidžia fašistai.

Wilkes-Barre ir Apielinkės 
Lietuvių žiniai

Dienraščio “Laisvės” piknikas 
įvyks 30 dieną rugpjūčio (Au
gust), Valley View Parke, In
kerman, Pa. Draugai, kurie 
esat išrinkti iš ALDLD! kuopų 
piknike dirbt, pribūkite anksti. 
Kviečiame visą apielinkės lie
tuvių visuomenę skaitlingai da
lyvaut šiame piknike ir išgirst 
pagarsėjusius dainininkus iš 
Brooklyno. Taipgi čia bus ir 
vietinės dailės spėkos. Čia su-
eisit savo draugus, pažįstamus, misija, 
su kuriais nesimatėt daugelį me
tų.

Visus Kviečia Komisija.

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kp. mėn. susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 30 d. rugpj., 10:30 v. j 
ryto, Lietuvių svetainėj, 29 ETidicott 
St. Visi nariai malonėkite dalyvaut, i 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Taipgi visi bandykite 
pilną mokestį užsimokėti.—Fin. sekr.

vienc-
30 d.

1.

R.

(Tąsa)
1. Lietuvių Keistučio Pašelpinis Kliubas.

Bunni Sovetski,
1. LDS. Midwest Youth Committee.

B. Salaveičikas, V. Andrulis, K. Ziksas, 
, Vilnis.

J. Stasiūnas, 
LDS. 129 kuopa.

St. Juška,
ALDLTh 187 kuopa.

Leonaą Pruseika, 
ChicagOs Lietuvių Komunistų Biuras.

. A. Dementis, 
LDS. 102 kuopa.

Mykolas Markus,
Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas.

Kleofas Jurgelonis, 
Rokiškėnų Kliubas.

Dr. A. Rutkauskas, 
SLA. 238 kuopa.

Anna Remeikienė, 
LDS. 112 kuopa, 
šniukas,

Lietuvių žagariečių Kliubas, $1.00.
A. Millerienė,

L. D. D. 4-ta kuopa, $1.00.
E. Mačiukevičiūtė,

L. D. Aido Ci.'vas, $1.00.
Euphrosine Mikuziutė,

SLA. (Jaunuolių) 313 kuopa, $1.00.
K. Valentinavičius, B. Rasimas, C. Jakubauskienė, 

LDS. 76 kuopa> $3.00.
Vincent Bogden,

LDS. 211 kuopa, $1.00.
M. Rąsimienė, K. Guzevičienė,

ALDLD. 104 kuopa, $2.00.
J. Bocunas, F. Brajus, S. Stašaitis, 

Amalgamated Clothing Workers of America, $3.00.
J. K. šarkiunas,

Marquette Manor Butchers and Grocers Ass’n, $1.00.
B. Walentinas,

SLA. 178 kuopa, $1.00.
K. Liutkus,

SLA. 260 kuopa.
Uršulė Grigienė, G. Rimkus, 

ALDLD. 146 kuopa, $2.00.
Juozas Pučkorius,

SLA. 139 kuopa, $1.00.
Josephine Rashinskaitėj

SLA. 301 kuopa.
A. DoČkienė, A. Ziksienė, 

ALDLD. 92 kp., $3.00.
J. Gudaitienė,

LDS. 109 kuopa, $1.00.
M. Slančiauskienė, M. šarkiunienė, 

ALDLD. 79 kp., Roseland, $2.00.
Z. Klibienė,

LDS. 139 kp., Roseland, $1.00.
K. Jocius,

Draugijų Komiteto.
A. Narbutas, 

Golden Star L. P. ir P. Kliubas, $1.00.
F. Žilevičius,

D.L.K. Vytauto Draugija No. 2$ $1.00.
S. Gurskis,

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas, $1.00.
K. Abekienė, 

ALDLD. 86 kp., $1.00.
E. Gasiunienė,

ALDLD. Pirmas Apskritys, $1.00.
(Bus daugiau)

Sukyla Maurai Ispaniškoj
Morokkoj Prieš Fašistus
PARYŽIUS. — Prancūzų 

laikraščiui “Oeuvre” rugpj. 
24 d. buvo pranešta iš Tan- 
gier’o, jog visoj ispaniškoj 
Morokkoj skleidžiasi sukili
mas vietinių gyventojų 
maurų prieš ispanų fašistus, 
dabar valdančius tą kraštą. 
Maurai ypatingai subruzdę, 
kad fašistai ima jų tautie
čius į armiją ir siunčia Is
panijon kariaut prieš res
publikos valdžią.

“Queen Mary” Sumušė ‘‘Nor
mandie” Greičio Rekordus

NEW YORK. — Anglijos 
naujasis keleivinis didlaivis 
“Queen Mary” rugp. 23 d. 
atplaukė nuo Cherbourgo į 
New Yorką pusketvirtos 
valandos greičiau negu 
Frakcijos didlaivis “Nor
mandie” pirmesnėj greičiau- 
sioj savo kelionėj. “Queen 
Mary” atvyko į 4 paras 7 
valandas ir 12 minučių.

EKSPLOZIJOJ UŽMUŠTA 
PENKI ANGLIAKASIAI

WILKES-BARRE, Pa. — 
Per eksploziją Clear 
Springs kasykloj, Sullivan 
Trail kompanijos, rugp. 24 
d. tapo užmušti penki mai- 
nieriai. Vieno vardas Ed. 
Makar; gal lietuvis.

Madrid. — Sušaudyta ke
turi fašistai armijos oficie- 
riai. Areštuota buvusio ka
raliaus Alfonso “spavied- 
ninkas” kun. J. F. Montana.

SCRANTON, PA.
Visos Lackawana apylinkės 

tos rengia pikniką nedėlioj, 
Augusto, ALDLD. 39 kp. parke,, ku
ri vieta jau apylinkės draugams ži
noma, kaip High Works Grove. Šio 
parengimo pelnas teikiamas komu
nistų partijos paramai ateinantiems 
rinkimams. Kviečiam visus simpati- 
kus ir rėmėjus skaitlingai dalyvaut. 
Kelrodis: High Works busą paimki
te ir važiuokite iki galui Ferdinand 
Ave.; čia išlipus eikite į kalną ir ra
site pikniko vietą. — Rengimo Ko- 

(201-202)

S

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” pikniko paskutinis visuo

tinas susirinkimas visų organizacijų 
narių, darbininkų, “L.” skaitytojų, 
dalininkų ir simpatija? įvyks 3 die
ną September (ketvirtadienį), Liau
dies name, 7:30 vai. vakare.

Draugės ir Draugai! šitas susirin
kimas yra paskutinis, ant kurio turė
sime viską susitvarkyt. Labiausiai 
visi išrinkti darbininkai būkit ant 
šio susirinkimo. Iš ALDLD kuopi? 
apsiėmė veik visi dirbti. Visi busų 
kapitonai būkit, nes gausit instruk
cijas, kaip veikti. Mums reikalinga 
virš 100 darbininkų; turime 87 dar
bininkus. Iš kolonijų draugai su bu- 
sais atvažiuos vėliau, todėl philadel- 
phiečiai ko anksčiausia turi būt ant 
parko. Suneškit išplatintus įžangos 
tikietukus. Stengkites pribūti ant 
7:30 vai. vak., 735 Fairmouht Avė. 
Mums reikia 3 mašinų prieš pikni
ką šeštadienį vykti į parką susi
tvarkyt. atsišaukit! — Komisija.

(202-205)

CLEVELAND, OHIO.
Didžiausias masinis mitingas 

rinkimų demonstracija! Už laisvą,' 
linksmą ir pasiturinčią Ameriką. Iš-! 
girskite James Fordą Komunistų! 
Partijos kandidatą į vice-prežidentus, j 
penktadienį, 28 d. rugpj., 8 vai. va-, 
Įtarė, Public Auditorium, Lakeside ' 
Ave., ir 6-tos gatvės. Visi laĮisviečiai 
ir pažangūs clcvelandiečiai dalyvau
kite rinkimų mitinge; aparį Fordo 
bus girdima Browderio translacija 
per radio. Padarykime šį mitingą 
vieną iš didžiausių clevelande. —■ 
Komisija.

ir

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras rengia linksmą 

važiavimą nedėlioj, 30 d. rugp. Išva
žiavimas atsibus pamaryj. Busas iš
eis nuo svetaines, 57 Park St., 10 | 
vai. ryto. Tikietus galima gauti pas , 
drg. Beržinį ir pas drg. E. Ramošką, 
arba užsiregistruokite pas svetainę. 
Nepasivėluokite, nes gailėsitęs. Taip
gi sugrįžtant nesivėluokite, nes galė
site būt palikti. — Komisija.

(202-203)

iš-

WORCESTER, MASS.
LDS. 57 kp. rengia dideli pikni

ką nedėlioj, 30 d. rugpj. Olympia 
parke. Kviečiam visus narius, ir apy
linkės draugus ir drauges dalyvaut, 
nes tai bus vienas iš puikiausių pik
nikų. Turėsim skanių užkandžių, gė
rimų ir gera orkestrą grieš visokius 
šokius. — Komisija. (201-202)

WILKES BARRE IR SCRANTON APIELINKES

Piknikas‘Laisv Naudai
Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys

Nedėlioj,

‘J

Yra Šokiam Salė
ir Grieš Šauni

Orkestrą

Aido Choro Sekstetas iš Brooklyn, vad. B. Šalinaites

D. M. ŠOLOMSKAS
ALDLD. Centro Sekreto
rius iš Brooklyno, sakys 

prakalbą.

Valley View Park
INKERMAN, PA.
Praddžia 12 vai. dieną.

Skaitlingai Susirinkite Išgirsti Puikią Programą
Dainuos Aido Choro mišrus sekstetas iš Brooklyno, ir Wyoming, Pa., Merginų 

Oktetas.; Bus ir daugiau dalyvių programoje.

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.
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JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

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

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pnrsamdau automobilius vestuvėm, 
purėm, krikAtynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
Į (ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. ' Juniper G-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.

Sergančių Vyry ir Moterį? 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abęlno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligą, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sci tica, 
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 iūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepy Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—
110 last 16 St, N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

mes Kalbam lietuviškai.

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

Tel. Wa. 3-9515

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

Bušai priveža prie pat parko.
Tinkama vieta visokiem parengimam, nes nereikia jieškoti « w •• v v vi • v • « • . •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 Pėtnyčioms, Subatoms ir Nedėlioms.
UŽLAIKOME VISOKIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SAVININKAS F. LASECK.

Važiuokite Liberty Avenue, kol rasite iškabas.
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F. ŠATO FOTOGRAFIŠKA STUDIJA
Worcestery—Prieinamiausią Lietuviam

Tai—VENUS STUDIO
Atskiri asmenys ir grupes fo

tografuojama tobulai ir greit.

24 Millbury St. . Worcester, Mass
a

a
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS kabaretas

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

□--------------------------------------- ------------------------<3

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svaru 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i Jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
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
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Šiandien Tikimasi 12,000 

Maliorią Streiko
Maliorių, popieruotojų ir ki

tų tos rūšies darbininkų strei
kas šaukiamas šiandieną New 
Yorke, Bronx ir Richmonde. 
Streikas palies 12 tūkstančių 
darbininkų. Reikal a u j a m a, 
kad bosai pildytų unijos su
tartį ir išmokėtų pilnas algas 
unijos nustatyta skale, po $9 
už 7 valandų darbo dieną, 
taipgi sustabdytų grąžinimo 
dalies algos raketą, kuris api- 
plėšdavo darbininkus.

Browderis Išreiškė Pilną 
Pasitenkinimą Prakalbą 

Maršrutu Vakaruose
Draugas Earl Browder, Ko

munistų Partijos kandidatas į 
prezidentus, sugrįžo iš ilgoko 
prakalbų maršruto, kuriame 
jis pasiekė net Pacifiko pa
kraštį. Maršrutu jis labai pa
sitenkinęs. Užklaustas apie jį, 
Browder pareiškė:

“Visuose Vakaruose man 
buvo smagu rasti dar lig šiol 
negirdėtą susidomėjimą poli
tiniais rinkimų kampanijos 
klausimais, o ypatingai Komu
nistų Partijos pranešimais.”

Browderis sako, kad dau
gelis vakarinių valstijų gyven
tojų jau pradeda įmatyti Lan- 
dono grąsinimą jų konstituci
nėms teisėms.

Browderis išbuvo kelyje 3 
savaites. Šį vakarą jis kalbės 
Coney Island Velodrome, o 
rugpjūčio 30 jau bus Chica- 
goj. Visą laiką nuo dabar iki 
rinkimų jis bus užimtas pra
kalbomis masiniuose mitin
guose ir per radio. Per radio 
jis gali vienu kartu pasiekti 
didžiausias mases, tad labai 
svarbu paremti rinkimų iždą, 
kad jis galėtų kuo daugiausia 
pasakyti radio prakalbų.

Lankėsi “Laisvėje”
Šiomis dienomis apsilankė 

“Laisvės” įstaigoj detroitietis 
Dr. D. M. Palevičius su žmo
na Uršule. Sykiu su daktaro 
šeimyna pribuvo jo sesuo, d. 
Rozalija Toleikienė iš Chica- 
gos ir dvi jaunos giminaitės, 
Julija ir Ona Jekelevičiutės iš 
East St. Louis, Ill. Jie visi da
lyvavo LDS Trečiajam Seime, 
Rochestery.

Atlikęs LDS reikalus Brook- 
]yne, daktaras ir visi su juo 
keliaujantieji išvyko į Pough
keepsie ir Bostoną, iš kur pro 
Albany grįš namo. Rep.

Jaunuolis praeivis Paul 
Fournier, 22 metų, tapo pa
šautas, kuomet detektyvas be- 
šaudydamas vijosi plėšiką 8th 
Avė. Šovinys pataikė jaunuo
liui į koją. Plėšikas taipgi 
pašautas ir nuvežtas ligoninėn 
kritiškoj padėtyje.

Važiuokite Rusais į “Laisvės” Pikniką 
Philadelphijoje

Jau pasamdyti busai važiavimui iš Brooklyno į 
“Laisves” pikniką, kuris įvyks 6 d. September, 
Pitman, N. J. Tai bus didysis “Laisves” pikni
kas, kurį rengia Philadelphijos organizacijos.

Kelione $2.00 į Abi Pusi
Prašome tuojau įsigyti busų bilietus, nes vėlinimasis 

įsigyti bilietus daro daug keblumų. ♦
Bušai išeis C. Brooklyne nuo

40 HUDSON AVE., 8:30 V AL. RYTO 
Iš Williamsburgho, nuo “Laisves” •

427 LORIMER STREET, 9 VAL. RYTO
•

Atsiminkite, kad po pikniko ant rytojaus bus šventė, 
tai Labor Day šventė. Bus puiki proga pasilsėti.

Išgirskit Komunistę Prezidentinio Kandidato 
Prakalbą, Dalyvauki! Šį Vakarą Masiniam 

Mitinge, Coney Island Velodrome
Jeigu jūs nuspnendėt nau

dingai praleisti dieną, tad jūs 
šį vakarą. būsite komunistų 
masiniame mitinge, šiandieną
nėra komunistui ir simpatikui 
bei kiekvienam suinteresuo
tam darbo žmonių reikalais 
naudingesnės pareigos, kaip 
dalyvavimas šiame mitinge, 
sužinojimas svarbių dalykų, 
pamatymas to revoliucinio en
tuziazmo.

Delko Jūs Privalot 
Dalyvauti ?

Pirm visko jūs privalote da
lyvauti, kad išgirsti aiškų at-

EARL BROWDER, 
Komunistų Partijos kandida

tas į Jungt. Valst. prezidentą, 
sakymą į svarbiausius dienos 
klausimus ir mokėti juos aiš
kinti darbininkams, su kuriais
jūs susiduriate kasdieną, bet 
kurie patys dar nebus šiame 
mitinge.

Jūs privalote žinoti reikšmę 
Ispanijos įvykių, kaip tas at
silieptų į Amerikos gyvenimą.

Jūs privalote pilnai žinoti 
Komunistų Partijos atsinešimą

Iškilmingai Apvaikščiojo 
Priėmimą Federacijon

Virš pusantro tūkstančio 
negrų ir dalis baltų unijistų 
dalyvavo apvaikščiojime pir
mos negrų unijos priėmimo į 
A. F. of L. Ta pirmąja buvo 
Miegamų Vagonų Porterių 
Brolija. Ceremonialis mitingas 
įvyko. Mother 'Zion bažnyčioj. 
Jame kalbėjo ir majoras La 
Guardia. Daugelis tikėjosi, 
kad jis pasakys kai ką apie 
negrų sąlygas Harleme, bet 
majoras apie tai nei neprisi
minė. Keli dideli mitingai įvy
ko kitose vietose.

Iš Lango Pasklido Lapeliai

■ Antradienį iš Macy depart- 
mentinės krautuvės lango pa
sipylė lapeliai, kurie praside
da sekamai: “Niekas nemyli 
skebų, apart Macy’s.” Lapeliai 
nurodė, kad Macy’s naudoja 
Gould Studio darbą, ir kad 
minėtos studijos darbininkai 
streikuoja.

į karą, į Darbo Partiją, į rė
mimą Ispanijos liaudies kovos 
ir kitais klausimais. Ypatingai 
svarbu žinoti ir kitiems pasa
kyti, kaip tuos dalykus aiški
na Komunistų Partijos kandi
datas į šalies prezidentus.

Jūs privalote būti dar ir 
dėlto, kad nuo šio mitingo 
daug priklausys sėkmingumas 
pravedimo rinkimų kampani
jos Brooklyne.

Ši Yra Vienatine Proga.
Earl Browder, Komunistų 

Partijos prezidentinis kandi
datas, kalbės Brooklyne tik 
vieną kartą prieš rinkimus, 
tad ši yra vienintelė proga jį 
išgirsti.

Prakalbos įvyks šį ketvirta- 
dier.4F 27 rugpjūčio, lygiai 
8:30 vak., Coney Island Velo
drome, 12th St. ir Surf Ave. 
Privažiuojama kiekvienu Co
ney Island traukiniu. Įžanga 
25c ir 35c. Rezervuotos sėdy
nės 49c. Tikietai gaunami vi
suose darbininkų knygynuose.

Mitinge dainuos 250 balsų 
choras ir grieš 80 kavalkų be- 
nas.

Tikimasi Daugybes Svieto.
Coney Island Velodrome 

talpina 16,000 sėdinčių. Kiek 
stovinčių viduj ir aplinkui ga
li tilpt — sunku pasakyt. Vei
kiausia, apie kita tiek. Mitin
gas yra garsinamas visais nau- 
joviškiausiais būdais, tad rei
dą laukt puikiausių pasekmių.

Geoghan’o Išmetimo Byla 
Pas Gub. Lehmaną

Šiandien prie gubernato
riaus Lehmano prasidės per- 
klausinėjimas Brooklyno pro
kuroro W. F. X. Geoghan. Jį 
kaltins specialis prokuroras 
Todd. Daugelis pilietinių gru
pių yra nusistačiusios prieš 
Geoghan, o komunistai senai 
reikalavo jo prašalinimo iš 
vietos, kaipo palaikančio ry
šius su gengsterių pasauliu ir 
bjauriai persekiojančio dar
bininkus. May’s streikierių 
persekiojimas gali būti ge
riausiu įrodymu.

Komunistų Partija, per 
Kings County Komiteto pir
mininką Cacchione, prašė lei
dimo dalyvauti perklausinėji- 
me su savo įrodymais prieš 
Geoghan, tačiau gubernato
riaus patarėjas atsisakė pri
leisti, aiškindamas, kad gu
bernatorius neturįs teisės pri
leisti nieko daugiau, kaip įro
dymus prie originalio skundo. 
Originaliai prieš jį yra tik 
kriminalis kaltinimas už pa- 
liuosavimą Druckmano žudei- 
kų Luckmanų.

Richter Deportavimas 
Vėl Atidėtas

Otto Richter, jaunas vokie
čių kovotojas prieš fašizmą, 
vėl tapo laikinai išgelbėtas 
nuo deportacijos per Ateivių 
Gynimo Komitetą. Jis turėjo 
išvažiuoti Belgijon šį menesį, 
bet prieš pat išvažiuosiant 
Belgija atsisakė jį įsileisti. Ko
mitetui pavyko iškovoti teisę 
jam laisvai išvažiuoti, bet jei 
nesiras kur važiuoti, yra pavo
jus, kad jis bus deportuoja
mas Hitlerio naguosna.

Jo deportacija atidėta tik 
iki 1 rugsėjo ir At. Gyn. Ko
mitetas skubiai jieško galimy
bių jam įvažiuoti kurion kid
ton šalin, ne Vokietijon/ kur 
jam gręsia mirtis.

Moterų Pikietas Prie 
Italijos Konsulato

Keletas moterų organizaci
jų ir ispanų ir meksikonų kliu- 
bai šiandien, 11 vai. ryto, pi- 
kietuos Italijos konsulatą, 
50th St. ir 5th Ave., New 
Yorke. Tai daroma protestui 
prieš Italijos fašistinės val
džios rėmimą Ispanijos fašis
tų, sukilusių prieš liaudies 
valdžią. Progresyvių Moterų 
Taryba yra iniciatorė pikieto.

New Yorkas Padarė Gerą 
Pradžią Savo Iždui

Komunistų Partijos 2 - r a s 
Distriktas N e w Yorke įnešė 
Liaudies Rinkimų Iždan $599.- 
41. Daugiausia prisidėjo Ko
munistų Partijos sekcijos, nes 
tarp komunistų yra nusistaty
mas aukauti dienos uždarbį 
rinkimų kampanijai. Viso iž
dan jau įplaukė $9,091.12. Tai 
graži suma, tačiau turint min
tyje, kad reikalinga yra $250,- 
000 bent vidutiniškam prave- 
dimui kampanijos, labai svar
bu paskubinti aukas tam tiks
lui.TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

e

Cameo Teatre, 42nd St. į ry
tus nuo Broadway, teberodo 
naujausį sovietinį judį “čigo
nai.” Judis lyriškai dramatiš
kas, jame pilna čigonų dainų 
ir muzikos. Rodomas 5-tą sa
vaitę. Iki 1 vai. rytais įžanga 
25c, po piet brangiau.

Martin Beck Teatre, 45th 
St. West ir 8th Avė, D’Oily 
Carte Opera Go. šią savaitę 
vaidina “The Mikado.” Pas
kiau vaidins keletą kitų veika
lų. Vaidinimas vakarais ir tre
čiadieniais ir šeštadieniais po 
piet.

Frank Bellafiore, 31 metų 
amžiaus, sulaikytas nužudy
me savo brolio ant Montrose 
Ave., Brooklyne. Jie ginčijosi 
apie savo žuvų biznį. Frank 
išsitraukė revolverį ir nušovė 
brolį.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

ALDLD. 81-mos kuopos susirinki
mas, kuris turėjo jvykti ši ketvirta
dieni, 27 d. rugpjūčio, nukeliamas j 
antradienj, rugsėjo 1 d. Priežastis: 
daug draugių pageidauja ir yra la
bai svarbu išgirsti Komunistų kan
didato i Jungt. Valst. prezidentus 
Earl Browderio prakalbą. — Sekr.

(201-202)

BENDRŲ PARENGIMŲ KO
MITETO SUSIRINKIMAS

šj ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d., 
įvyks Bendrų Parengimų Komiteto 
svarbus susirinkimas apkalbėjimui 
rudeninio sezono veiklos. Visų orga
nizacijų atstovai pribūkite į “Lais
vę” lygiai 8-tą vai. vakaro. #

Nekurie dar nesugrąžinote pikni
ko tikietų, tai pasistengkite šiame 
susirinkime priduoti. Tie, kurie ne
paisys šio paraginimo, bus skaitomi, 
kaipo neatsakomingi asmenys, ir jų 
vardai bus viešai paskelbti. Supras
kite, draugai, del jūs apsileidimo iki 
šiam laikui dar negalima padaryt 
pikniko atskaitos. Pasitikima, jog, 
draugai', kreips domės į ši paragini
mą. — Pirmininkas. (200-202)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienai arba dviem ypatom. Yra 
visi parankamai ir šiluma. Atsišau
kite sekamai: J. Lukoševičius, 1137 
Black Ave., East N'ew York, Brook
lyn, N. Y.

(202-203)

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C r

KIRPIMAS
SKUTIMAS 15C

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

J. Santini, 29 metų amžiaus, 
sunkiai sergantis karštlige iš
bėgo iš Bellevue ligoninės. Po
licija jieško žmogaus, kuris 
klajodamas pabėgo.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyli ai geriausių 
Lira vorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠĄ UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8520

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

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

Antrašas: 36-42 Stagg Street, • 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

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

B---------------------------------------------------------------------------------------- ra
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais. v
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