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yra tik įžeidi-
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Kraujo Ežeras Badajoze. 
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Rašo S.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Brooklyne $7.50 
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IN TWO PARTS

PART ONE

r,.

Smetonos 
neva “seimas 
mas tam vardui. Jis sudarytas 
vien iš fašistinių smogikų ir 
nei per nago juodymą neat
stovauja Lietuvos darbo liau
dies reikalų.

O -to neva “seimo” planuo
jamas fašizmo pertvarkymas 
Lietuvoj pagal Mussolinio 
kurpalį lemia dar didesnį 
smurtą ir terorą prieš visus 
fašizmui priešingus žmones.

Juodi e j i Legionieriai 
Rengės Užgrobt Ame
rikos Ginklų Sandėlius

Lietuvoj su Atsidarymu neva “Seimo” Būsiąs
Mussoliniškai Perbudavotas Visas Fašizmas

Fašistiniai Hearsto geltonla- 
piai ir to plauko lietuviški lai
kraščiai spiegia apie vadina
mus Liaudies Frontiečių “žiau
rumus” Ispanijoj.

Bet Liaudies Frontas nežu
do fašistų paprastų kareivių; 
net jų vadus baudžia tik pa
gal teismo nuosprendį. Fašis
tai gi tik Badajoze vienu ur
mu suvarė į bulių areną ir kul- 
kasvaidžiais iššaudė 4,000 nu
žiūrimų Liaudies Frontiečių.

Chicagos “Tribūne” kores
pondentas, pats tatai matęs, 
rašo, kad po tos skerdynės 
arena virto kraujo ežeru. Ap
skritai kraujo buvę tiek gilu
mo, kaip per rankos plaštaką.

Lenkijos generolai Pary
žiuje nori gauti desėtkus mi- 
lionų dolerių paskolos savo ar
mijai geriau įrengti. Jie lyg 
gerinasi Francijai, bet nepa
rodo intencijos, kad norėtų 
pertraukti karinę Lenkijos 
jungą su Hitleriu.

Francijos vyriausybė, 
prantama, apsižiūrės, kad
pinigais Lenkų fašistai neap
ginkluotų savo armiją prieš 
pačią Franciją ir Sovietų Są
jungą, kuri turi tarpsavinės 
pagelbos sutartį su Franci j a.

Patyrimai jau ne sykį ir ne 
dešimt įrodė, kad visai nega
lima pasitikėti fašistų priža
dais bei sutartimis.

sa

su
jos

Amerikos Socialistų Partijos 
sekretorius Senior savo kable- 
gramoj Norvegijos darbiečių 
partijai, be kitko, tvirtina, būk 
16 trockistų-teroristų sušaudy
mas Maskvoj “ardąs” darbi
ninkų vienybę, kurios reikalin
gumą parodo Ispanijos įvy
kiai.

Penkioms dienoms praėjus 
po tų trockistų nubaudimo 
Sovietai atsiuntė savo ambasa
dorių M. Rosenbergą Ispani
jos respublikai; ir ispanų liau- 

• dis kuo širdingiausiai jį pasi
tiko. Pačių Ispanijos socia
listų laikraščiai pabrėžė, jog 
Sovietų Sąjunga yra Ispanų 
respublikos draugė.

, Taigi “kairiai”-dešinio Am
erikos socialistų sekretoriaus 
pranašavimas pasirodė never
tas net to sklypelio popieros, 
ant kurio jis buvo surašytas.

Ispanijos darbininkai supra
to visą niekšiškumą tos troc- 
kistų-galvažudžių šaikos.

Prašom Tuojaus Grą
žint ‘1.” Philadelphijos 

’ Pikniko Tikietus
Sekantį sekmadienį įvyks 

“L.” Philadelphijos pikni
kas. Prašome draugų tuo- 
j a u grąžinti tikietus, ku
riuos turėjote platinimui, ir 
už parduotuosius prisiųski- 
te pinigus.

ATHENAI. — Graikijos 
. diktatorius - ministeris pir

mininkas J. Metaxas rugs. 
1 d. pareiškė, kad jau nie
kad nebūsianti sugrąžinta 
demokratinė tvarka toj ša-

ĮKALTINTA 64 AUGŠTI VALDININKAI KAIP 
KRIMINALIAI LEGIONIERIAI

PONTIAC, Mich. — Tei-® 
sėjas George B. Hartrick 
įžiūri, kad fašistinis Juoda
sis Legionas turėjo padaręs 
sąmokslą iššaukt ginkluotą 
sukilimą prieš Amerikos 
valdžią šio mėnesio 16 d.

Legiono komandieriai bu
vo pasirinkę s 1 a p t a ž odį 
“Lixto.” Gavę tą žodį iš sa
vo centro, juodieji legionie
riai turėjo pulti ir grobti į 
savo rankas ginklų ir amu
nicijos sandėlius ir valdžios 
įstaigų rūmus.

Vyriausiu jų karo-sukili- 
mo vadu buvo paskirtas 
brigados generolas Virgil F. 
Effinger, visašališkas ko- 
mandierius Juodojo Legio
no. Už tai jis dabar liko 
teismiškai įkaitintas.

Sukilimą turėjo pradėt le
gionierių “Geležinė Gvardi
ja,” sudaryta iš gabiausių 
Legiono narių.

Bet, matoma, atidengimas 
legionierių ž m o g žudysčių, 
bombų sprogdinimų ir kitų 
kriminalių darbų ir teismiš- 
kas jų veiklos "tyrinėjimas 
suardė tų fašistų planus, 
bent šiam laikui. Pats tei
sėjas G. B. Hartrick vedė jų 
tyrinėjimus per ištisus tris 
mėnesius.

DETROIT, Mich. — Pri
siekusiųjų teismas rugs. 1 
d. įkaitino 64 valstijos, aps
kričių ir miestų valdininkus, 
kaipo narius-veikė jus žmog
žudiško Juodojo Legiono. 
Prieš juos statoma tokie 
kaltinimai kaip: žudymas 
politiniai bei asmeniškai ne
patinkamų jiems asmenų, 
deginimas darbininkų įstai
gų ir vasarojimo vietų, šni
pinėjimas prieš unijistus 
darbininkus, komunistus ir 
kt.

Tardymuose pasirodė, jog 
svarbiausias juodųjų legio
nierių darbuotės centras tai 
General Motors automobilių 
korporacija.

Tarp įkalintų politikierių 
yra valstijos seimo atstovas 
Joseph Lang; Gordon Mac- 
Dougal, valstijinės alkoholio 
kontrolės komisijos viršinin
kas Pontiac mieste; apskri
čio prokuroras David P. 
Drain; Pontiac miesto iždi
ninkas G. C. Johnson, to 
miesto policijos galva Char
les McMillan ir kiti atsako- 
mingi valdininkai, kaipo 
Juodojo Legiono veikėjai.

Francijos Fašistai Reikalauja 
Išvyti Ispanijos Liaudies 

Fronto Karžygę
PARYŽIUS. — Francijos 

tautininkų, fašistų organi
zacijos ir politikieriai reika
lauja išvyt atvykusią iš Is
panijos didžiausią Liaudies 
Fronto karžygę komunistę 
La Pasionaria.

Su ja Francijon atsilankė 
Ispanų respublikos švietimo 
ministeris ir viešųjų darbų 
ministeris. Šį ketvirtadienį 
La Pasionaria ir j i e sakys 
kalbas milžiniškame masi
niame mitinge.

Iš Francijos jie žada ke
liauti ir į tūlas kitas šalis, 
šaukdami padėt Ispanijos 
respublikai apsigint nuo fa
šistų.

Milžiniškas Jaunuolių 
Paradas Maskvoj Pa

brėžė Karo Pavojų
MASKVA. — Tarptauti

nėje Jaunimo Dienoje rugs. 
1 šimtai tūkstančių jaunuo
lių parodavo gatvėmis. Ne
šamais paveiksliniais ir 
obalsiniais milžiniškais pla
katais buvo atžymėta sovie
tinio jaunimo nuveikimai, o 
ypač pasiruošimas ginti 
darbininkų tėvynę nuo Hit
lerio ir Japonijos. Be kitko, 
parade maršavo ištisi bata
lionai šautuvais ginkluotų 
jaunų darbininkų iš dirbtu
vių, pulkai merginų, apsivil
kusių rūbais, saugojančiais 
nuo nuodingų karo dujų ir 
su prieš-gesinėmis masko- 
mis ant pečių; taipgi paro
davo būriai parašiutistų, 
Vorošilovo šauliu kuopos, 
desėtkai tūkstančių vaikų 
Jūreiviškose uniformose ir 
kt.

Be kitų ženklų, buvo ne
šama didžiulis baliūninis 
žaltys su Hitlerio svastiki- 
niu kryžium, o tą žaltį nu
tvėrus trėškė milžiniška 
raudona ranka.

Dubinsky Apleido D. Federa
cijos Vice-Prezidentystę

ŽUVO 85,000 ISPANŲ 
NAMINIAME KARE.

Madrid. — Skaitliuojama, 
kad per penkias pirmąsias 
savaites naminio karo tarp 
Ispanijos fašistų ir respub
likos tapo užmušta apie 
85,000 asmenų iš abiejų pu
sių ir sužeista apie 300,000.

NEW YORK. — Prezi
dentas Moteriškų Rūbų 
Darbininkų Unijos, Davidas 
Dubinsky pas it raukė iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos vice-prezidento vietos, 
protestuodamas, kad Fede
racijos valdvba su Wm. 
Greenu pryšakyj suspen
duoja 10 didžių unijų už tai. 
kad jos prisidėjo prie Indu
strinių Unijų Organizavi
mo Komiteto.

KAUNAS. — Vadinamas 
Lietuvos neva “seimas” at
sidarė rugsėjo 1 d. Visi kan
didatai į to apgavingo “sei
mo” atstovus buvo paskirti 
fašistinės vyriausybės. Nie
kur žmonėms nebuvo leista 
nominuot nei vieno savo 
kandidato.

Tas apuokų “seimas” 
svarsto Lietuvos konstituci
jos pertaisymus. Yra nuro
dymų, jog Kaunijos fašiz
mas būsiąs per būdavo j amas

varžesniais, “korporaciniais 
pagrindais,” panašiai kaip 
Italijoj.

Gatves, kuriomis Smetona 
važiavo atidaryt savo šiau
dinį “seimą,” buvo kietai ap
statytos vieša ir slapta po
licija.

Associated Press praneša, 
kad ta proga buvęs planuo,- 
jamas visuotinas darbinin
kų streikas, bet jis negalėjęs 
įvykti.

DIDĖJA MOROKKIEČIU FAŠISTU SUOKALBIS 
SUKILIMAI PRIEŠ IS

PANIJOS FAŠISTUS
UŽTRAUKT NAZIUS

ANT ISPANIJOS

Amerikinis Gazolinas 
Tarnauja Ispanų Fa

šistam Prieš Liaudį
ROOSEVELTO VALDŽIA NEŽADA SUSTABDYT 

GAZOLINO VEŽIMĄ SUKILĖLIAMS.

Meksika Pateisina Savo Gin
klų Pagelbą Ispanų Liaudies 

Frontui

LISBON, Portugalija. — 
Per kelias paskutines die
nas Ispanijos fašistai visai 
negali gaut savo armijai 
naujų kareivių iš ispaniškos 
Morokkos. Diena iš dienos 
vis labiau vystosi morokkie- 
čių bruzdėjimas prieš fašis
tus.

Granados ir Cordobos 
frontuose, Ispanijoj, morok- 
kiečių pulkai atsisakinėja 
kariauti prieš Ispanijos 
Liaudies Frontą. Del to fa
šistų vyriausias komandie- 
rius Franco pavarė tris jų 
generolus. Morokkiečiu pul
kai, kaipo nelabai ištikimi, 
tapo ištraukti iš mūšių 
fronto ir- padėti į užpakali
nes, atsargines linijas.

Pačioj ispaniškoj Morok- 
koj išsivystė toks pavojin
gas fašistam judėjimas, kad 
Franco pereitą šeštadienį iš 
Sevilles nuskrido į Tetuaną, 
Morokkos vyriausybės cen
trą, idant apramini gyven
tojus. Pagal morokkiečiu 
vadų griežtus reikalavimus, 
generolas Franco turėjo iš
laisvint arabų tautininkų 
partijos galyą Abd-el Alek 
Toresą, kurį penkios savai
tės atgal buvo įkalinęs Cen
to j. Franco taip pat buvo 
priverstas sugrąžint Tore- 
sui vieta direktoriaus ma- 
hometoniškų “šventų vietų” 
tame krašte. Bet ir Toreso 
išlaisvinimas nenuramina 
morokkiečiu. v

Philadelphia, Pa.
Pastaba Delei “Laisvės” 

Pikniko Bušų
Bušai eis nuo 10 vai. ryto 

iki 2 vai. po pietų.
Iki 2 vai. po pietų eis tik 

nuo 735 ir 1011 Fairmount 
Ave. Todėl nesivėluokit ant 
busų.

Bušai eis iš šių vietų: 143 
Pierce St., 1331 Šo. 2nd St., 
735 ir 1011 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 
Melrose St., 2715 Allegheny 
Ave., 7928 Harley Ave. Už 
45c į abi puses.

Taipgi galima gauti busus 
pas City Hali arba 6th ir 
Race Sts., “Pitman”, 90c į 
abi puses.

A. J. Smitas.

MEXICO CITY. — Mek
sikos prezidentas Cardenas 
pripažino, kad jo valdžia su
tiko pagamint ir pristatyt 
Ispanijos respublikai 20,000 
šautuvų ir 20,000,000 šovi
nių kovai prieš fašistus. Ka
dangi Ispanijos valdžia yra 
teisėtai išrinkta, tai, sako, 
joks punktas tarptautinių 
įstatymų nedraudžia parda- 
vinėt jai ginklus.

ir ar-
pama- 
negali 
demo-

ko res-

LERIDA, Katalonija, Is
panija. — Federated Press’- 
os korespondentas Pierre 
van Paassen sužinojo apie 
Ispanijos fašistų komandie- 
riaus gen. Franco planą už
traukt ant respublikos gal
vos Hitlerio laivyną 
miją, jeigu fašistai 
tys,„ kad patys vieni 
laimėt sukilimo prieš 
kratinę valdžią.

Tą planą pasakė
pondentui vienas buvęs fa
šistų oficierius, paskui pa
bėgęs iš jų fronto. Jeigu' 
respublikos gynėjai galuti
nai prispirs fašistus prie 
sienos, tuomet fašistai už
puls Vokietijos ir Italijos 
konsulatus. Tada, gavę ge
rą priekabę, naziai pasiųs 
jūrininkus nuo 15 savo karo 
laivų į Ispaniją, ir jie tuo- 
iaus pradės daryt savo 
“tvarką.” Hitleris sakys, 
kad respublikos valdžia yra 
bejėgė apgint Vokietijos ir 
jos piliečių reikalus Ispani
joj. Ginkluotų fašistų lieka
nos stos išvien su hitlerinin
kais; ir tuo būdu, kaip jie 
tikisi, “taps nuversta” Liau
dies Fronto valdžia, o įsteig
ta fašistinė diktatūra Ispa
nijoj.

Lietuvių Aukos Ispanų 
Liaudies Frontui

NEW YORK. — “Daily 
Worker” skelbia, kad nuo 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos gauta $8.46 Ispa
nijos Liaudies Frontui prieš 
fašistus, nuo Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos $40.

Lietuvių Darbininkų ’Sei
mas, kaip žinoma, šiam rei
kalui paaukojo $50.

Amerikoj iki šiol sudėta 
$10,758.24 aukų Ispanų 
Liaudies Frontui paremti 
prieš fašistus. Aukoms sių
sti adresas yra: Spanish De
fense Fund, Room 507, 35 
East 12th St. '

Haifos srityj, Palestinoj; 
Anglijos kareiviai per 24 
valandas nušovė dar 4 ara
bus ir sužeidė 14. Arabai 
nudėjo du kareiviu ir vieną 
žydą.

Madrid, rugs. 2. — Fašis
tų lėktuvai naktį vėl bom
bardavo Madridą, bet greit 
buvo šalin nuvyti ir mažai 
žalos tepadarė.

Jungt. V. Lėktuvai prieš 
15,000 Giliną Raudony, 

Apgulusią Minhsieną

ū TANGIER. — Laukiama 
. Jungtinių Valstijų valdžios 

pranešimo, kad jinai sutik- 
’ tų uždraust pardavinėjimą 

amerikinio gazolino Ispani
jos fašistam tik tuomet, jei 

■ Franci ja nepardavinėtų ga- 
į žolino Ispanijos valdžiai.

Kiek pirmiau Amerikos 
užsienių reikalų ministeris 

i C. Hull pranešė Ispanijos 
• respublikai, kad jo valdžia 

nestabdys įvairių reikmenų 
. gabenimo į Ispanijos fašistų 
, valdomas prieplaukas tol, 

kol respublikos vyriausybė 
įves pasekmingą blokadą, 
kuri nepraleistų jokių {ga
benimų į tas prieplaukas iš 
visų šalių.

Kaip matome, Roosevelto 
. valdžia išradinėja priekabių 

priekabes, idant apgint sa
vo kapitalistų biznį, varomą 
lėšomis Ispanijos demokra- 

: tinės respublikos.
1 Darbininkų organizacijos 

privalo siųsti Rooseveltui 
’ protestus prieš tokią negra

žią politiką.

LANCH0W, Chinija. — 
15,000 chinų raudonarmie
čių atakuoja Chiang Kai- 
sheko fašistinius karius, su
bėgusius į Minhsien miestą, 
Kansu provincijoj. Raudo
nieji kietai apsupo miestą iš 
visų pusių.

Daugiausia prieš raudon
armiečius fašistai veikia 
amerikoniškais bombiniais 
lėktuvais. Nežiūrint to, rau
donieji neapleidžia pozicijų 
ir įnirtusiai atakuoja mies
tą dieną ir naktį. Jiems 
talkon dar galėsią ateit 50,- 
000 raudonarmiečių, kurie 
šiuo tarpu randasi ties Kan- 
su-Szechuen provincijų sie
na.

Iraną Bombardavo Na- 
ziy, Mussolinio Orlaiviai

IRUN, rugs. 2d. — Ispa
nų fašistai bombardavo šią 
Liaudies Fronto tvirtumą 
šešiais didžiuliais lėktuvais. 
Trys jų buvo Vokietijos 
“Fokkeriai” ir trys Italijos 
“Caproniai.”

Fašistai, po bombardavi
mo sausumos artilerija, ka
ro laivų kanuolėmis ir lėk
tuvais, skelbiasi atėmę iš 
Liaudies Fronto vienus ap
kasus.

Bet Liaudies Frontiečiai 
turi gana stiprių pozicijų 
neprileist priešų prie paties 
miesto.

MADRID. — Ispan i j o s 
respublika įrodinėja Ameri
kos vyriausybei, kad tai fa
šistų lėktuvas bombardavo 
Jungtinių Valstijų šarvuot
laivį “Kane.”

Ispaną Respublikiečiai 
Užimsiu Saragossą

BARCELONA. — Ispanų 
Liaudies Fronto gen. Dur- 
ruti, ncikiek neabejodamas, 
tvirtina, kad jo kariai užims 
Saragossą, stipriausią fašis
tų tvirtovę Ispanijoj. Jis pa
stebi, kad fašistų kariai ne
nori ten kariauti.

Ispaną Fašistai Skelbia
si Paėmę Escorialą
BURGOS, rugs.2d.7 

Ispanijos fašistų vadai gi
riasi, kad jų kariai jau pa
ėmę Escorialą, Toledo pro
vincijoj, apie 25 mylios nuo 
šalies sostinės Madrido.

Geneva. — Naujoji Ze
landija, Anglijai priklausan
ti savivaldiška sala, reika
lauja, kad būtų įsteigta 
Tautų Lygos armija jos nu
tarimus vykdyti.

Komunistai Išstato Sa
vo Kandidatus Illinojuj

CHICAGO, Ill. — Nors 
Illinois valdininkai darė 
kliūčių kliūtis, nors fašisti
niai “vigilantes” (sargybi
niai) terorizavo komunis
tus, renkančius piliečių pa
rašus,—vis tiek valstijos Ko
munistų Partija surinko 
reikalaujamą skaičių para
šų — 25,000 ir dar daugiau; 
ir tuo būdu išstatė rinki
mams drg. Browderį į pre
zidentus, Fordą į vice-prezi- 
dentus sykiu su įvairiais ki
tais kandidatais į rinktines 
valdvietes.
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Smetonos Seimas Susirinko
Pereitų antradienį Kaune susirinko 

smetoniškas “seimas,” kurio rinkimuose 
tedalyvavo išviso tik apie 30-40% Lietuvos 
balsuotojų, ir kurio rinkimai buvo diri
guojami fašistų valdžios. Šis “seimas” 
yra niekas daugiau, kaip Smetonos par
tijos (tautininkų partijos) seimas, ir dėl
to iš jo Lietuvos darbo žmonėms jokios 
naudos nebus.

O vistik atsiranda žmonių, kurie dar 
tikisi, būk smetoniškas “seimas” rūpin
sis Lietuvos žmonių geru. Tokiu lengva
tikiu, matyti, yra ir dr. J. Šliupas. Jis, 
drauge su dr. L. Vaineikių ir šio žmona, 
parašė Smetonos “seimui” pareiškimų ir 
įdavė jį per tūlų Kiprų Stankūnų, iš Kre
tingos Apskrities.

Laiške, be kitko, sakoma:
Lietuvos Respublika privalo būti demok

ratiška, nes gyventojų daugumą sudaro pilk- 
sermėgiai ūkininkai ir neturtingi miestelių 
gyventojai. Nė theokratijos, nė oligarchijos, 
nė aristokratijos negalime pakęsti, nes luo
mų nepripažįstame. Demokratija yra vie
ninteliai teisinga valdymosi forma. Bent 
dauguma esame kiaules ganę.

Toliau pareiškimo rašytojai reikalauja 
politiniams kaliniams amnestijos, laisves 
spaudos, žodžio, susirinkimų, socialūs ap- 
draudos, atskyrimo bažnyčios nuo vals
tybės, civilinės metrikacijos, ir t.t.

Kad Smetonos išperėtas “seimas” to 
nepadarys—aišku. Jam rūpės juo labiau 
suvaržyti jau ir taip suspaustus Lietuvos 
žmones. Jam rūpės išlaikyti tautininkų 
diktatūra, o ne demokratija.

kareivius, o respublikos 
Likusioji dalis abejoja- 
nuėjo du trečdaliai civi- 
vienas trečdalis šturmi-
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Apie Fašistą ir Respublikos 
Šalininką Spėkas

Franci j os Komunistų Partijos organo 
“Humanite” bendradarbis, gilus žinovas 
Ispanijos padėties, Paul Nizan, paduoda 
sutraukoj sekantį kovojančių pajėgų stip
rumo paveikslų:

Iš 65,000 Ispanijos kareivių sukilėliai (fa
šistai) turi 25,000 
Šalininkai 20,000. 
mi. Su sukilėliais 
linės gvardijos ir
ninku. Laivynas pasiliko lojalus valdžiai, 
išskiriafct laivus Espana ir Almirante Cer- 
vera. Su valdžia pasiliko ir laivyno orlai
viai. Vienuolika artilerijos batalionų stovi 
su sukilėliais, devyni su valdžia. Respubli
kos šalininkai turi 100 oro lėktuvų, o suki
lėliai—80. Su sukilėliais nuėjo apie 15,000 
savanorių ir 10,000 sumobilizuota Nevarro 
srityj. Respublikos šalininkai turėjo (rug
pjūčio pirmomis dienomis) 60,000 milicijos.
Technikinis pasiruošimas, nurodo Paul 

Nizan, yra pusėje sukilėlių tame, kad Mo- 
rokkos armija geriau ginkluota, o Užsie
ninis Legijonas kur kas augščiau išlavin
tas. Bet respublikos šalininkų pusėje 
randasi metaliniai fabrikai ir amunicijos 
dirbtuvės: Trubia, Toledo, Eibar ir Lu- 
gones miestuose. Be to, nurodo rašyto
jas, su valdžia eina milžiniška didžiuma 
gyventojų. Sukilėliai nebeturi atsparos

£
Montello, Mass
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Atsidaro Nauja Lietuviška 
Vaistinė ir Akinių Pririnkimo 

Vietovė
Rugsėjo 5 dienų Montclloj 

atsidaro nauja lietuviška vais
tinė ir akinių pririnkimo vie
tovė, kurios savininku yra 
provizorius (aptiekorius) J. F. 
Borisas, dirbąs vaistinėse per 
pastaruosius 20 metų. Jis 
baigė New York College of 
Pharmacy mokslą ir dirbo vi
soj eilėj žymių vietų: Mass.

IWtAV -r.

masėse, neskaitant nedidelio karlistų dis- 
trikto Navarro j.

Jei Italijos ir Vokietijos fašistai nebū
tų sukilėlių apginklavę ir finansavę, tai 
šiuo tarpu jie būtų buvę jau supliekti.

Monarchija
Kai tik Ispanijos kontrrevoliucionie

riai pradėjo savo ginkluotų sukilimų 
prieš respublikos šalininkus, jų vadai 
skelbė, būk jie nenorį jokios kitokios 
tvarkos, kaip respublika. Savo monar- 
chistiškus-fašistiškus planus jie slėpė per 
kelias savaites.

Bet štai, pagaliau, išstoja jie viešai ir 
pareiškia: jei mes laimėsim, tai Ispanijoj 
bus monarchistinė tvarka, o ne kitokia. 
Girdi, jie pirmiau “išnaikinsiu visus savo 
priešus,” o paskui leisiu “žmonėms nu
balsuoti,” ar jie trokštų sugrųžinti buvusį 
karalių Alfonsų, ar ne?

Nelaukę, kol laimėsiu valdžių, fašistų 
generolai jau dabar, sakoma, pasirinkę 
monarchistinę vėliavų savo vėliava.

Tai ir gerai. Tas padarys griežtesnį 
skirtumų tarp monarchistų ir respubli
kos šalininkų. Iki šiol, mat, buvo dalis 
žmonių, kurie dar vis manė, kad genero
lams Molai ir Franko rūpi “respublikos 
išgelbėjimas.”

Paskutinė Šią Metų Mūsų Va 
Didelė Pramoga '

Sekmadienį įvykstantis philadelphiečių 
piknikas bus paskutinis šių metų “Lais
vės” didysis piknikas. Drg. A. J. Smitas 
ir kiti rengėjai, o taipgi ir visi mūsų 
draugai mano, kad šis piknikas bus di
desnis, negu bent kuris įvykęs Philadel- 
phijoj piknikas. Būtų gerai, kad tas jų 
manymas pasitvirtintų..

Mes raginame visus mūsų skaitytojus, 
visus draugus ir prietelius pasidarbuoti. 
Laiko liko nedaug: tik trys dienos. Or- 
ganizuokim lietuvių darbo žmonių mases 
vykimui į Pitman, N. J., ir padarymui ši
to pikniko istoriniu.

Jisai, beje, ir bus istorinis, nes tai si
dabrinio jubilėjaus paminėjimo piknikas.

satine

Ispanijoje, im-

kai kapitalisti- 
tik aiškiau pa-

Apie Lenkiją
“L. Žinių” bendradarbis Varšavoj 

rašo apie vidujinę tos šalies padėtį. Jo 
nuomone, Lenkijos vidurinė politika ban
doma kreipti į kairę, o užsieninė—nori
ma atšlejoti nuo Vokietijos ir orijen- 
tuotis labiau linkui Franci jos.

Skladkovskio valdžia mananti apie že
mės reformos pravedima, kad kiek tiek 
patekinti nuskurusias valstiečių mases. 
Bet tam “daug sunkumų sudaro ende- 
kai—klerikalai, kurių rankose dvarai, 
vienuolynai, bažnytiniai turtai.” Girdi:

Pabandykit tik kiek stipriau pajudinti 
bažnytinius ir dvarininkų turtus — visa 
audra kils. Kapitalas save gins visomis jė
gomis, ligi perversmo, kaip 
tinai, jei tik sugebės.

Nenuostabu, kad dabar, 
nis Lenkijos elementas vos
juto, kad Lenkijos valstybės vairas gali būti 
pasuktas centrine, o gal kiek kairesne kryp
tim, kaip sukėlė lermą. Klerikaldešinieji 
tuoj iškėlė letargan nutrenktą gen. Halerį, 
kuris tuoj reagavo atsišaukimu, beje, spau
doj sukonfiskuotu.

Rašytojas mano, jei žemės Reforma 
nebus pravesta ir platūs valstietijos 
sluogsniai nepatenkinti, tai Lenkijoj gali 
įvykti didelių visuomeninių sukrėtimų.

Mes andai išsireiškėme, jog Lenkija 
laukia “sukrėtimų.” Jei Ispanijos liau
dis laimės savo sunkių priešfašistinę ko
vų ir Liaudies Fronto valdžia išliks, tai 
Lenkija gali būti sekanti, kur darbinin
kai ir valstiečiai, su liberališkesne smul
kia buržuazija ir intelektualija gali su
daryti Liaudies Frontų ir nušluoti dabar
tinį režimų.

General Hospital, Boston City 
Hospital, Army Base Hospital 
(laike karo), ir kt. Jo padėjė
ju vaistinėje dirbs jauna so- 
bostonietė vaistininkė Editė 
Hill-Aukštikalnaitė.

Be vaistų, Montellos ir apy
linkės lietuviai galės prisirink
ti šitoj vaistinėj ir akinius, 
nes J. F. Borisas yra baigęs 
optometrijof mokslą ir šią va
sarą Brook yna (School of Me
chanical an I Theoretical Op
tics) toj pi if esi joj specializa
vosi.

J. F. Bor sas visuomet buvo 
pažangus i mogus, tad visos

apylinkės lietuviai, beabejo, 
kreipsis pas jį, kai jiems pri
reiks, kas jo vaistinėj randa
si. Vaistinės vardas: The 
James Drug Company. Vieta: 
15 Intervale St., Montello, 
Mass.

Koresp.

Daviniai rodo, kad svaigi
nančių gėrimų pardavimo įs
taigų skaičius sumažėjo 7 nuo
šimčiais. Prieš rugpjūčio 1 d. 
buvo 23,310 tokių vietų,'New 
Yorko valstijoj, o dabar atsi
naujino leidimus tik 21,773.
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Clevelando Kronika
Pavykęs Masinis Mitingas; 
Demonstracija Prieš Evikci- 
jas; Šeima iš 10 ant Gatvės; 
Water Works Darbininkai Nu
tarė Streiką; Rinkimų Kampa

nijai įsisiūbuojant
Rugpjūčio 22 d., Prospect 

Auditorijoj, 1,000 žmonių su
dėjo virš $1,200 Ispanijos 
Liaudies Fronto paramai ko
voje su fašistais. Nežiūrint 
troškaus karšto oro, susirin
kusieji su didžiausia atyda* 
klausėsi Alfredo Chakin’o pa
sakojimų, kaip laike vienos 
nakties susiorganizavus liau
dies milicija išgelbėjo Barce- 
lonos miestą nuo fašistų.

Vienas ispanas darbininkas 
iš Lorain, O., pridavė $171, 
kuriuos surinko savo apylin
kėj. O vietos lotynų kolonija 
sukėlė $500. Likusi dalis i bu
vo suaukauta mažomis sumo
mis tame susirinkime.

šį mitingą šaukė Amerikos 
Lyga Prieš Karą ii’ Fašizmą. 
Iš šio entuziastiško susiėjimo 
susidarė platus komitetas tei
kimui skubios paramos Ispani
jos liaudžiai. Be kitų organi
zacijų, komitetan įėjo socialis
tai, komunistai ir anarchistai.

Pilietis Chakin’as buvo nu
vykęs į Ispaniją dalyvauti 
liaudies Olimpiadoj, kuri tu
rėjo būti Barcelonoj. Jis matė 
savo akimis, kaip ant pirmo 

; liaudies valdžios atsišaukimo 
per radio darbo masės liejosi į 
gatves, apsigyn imui nuo 
žmogžudžių fašistų. Palikau, 
sakė, Barcelonos miestą ir 
apylinkę apvalytą nuo fašistų 
ir pilnoj ginkluotų piliečių 
kontrolėj.
Amerikos Darbininkų Susivie
nijimo ir Mažų Namų Savinin

kų Demonstracija
Rugpjūčio 24 d., Darbinin

kų Susivienijimo Amerikoj ir 
Mažų Namų ir žemės Savinin
kų organizacijos turėjo masi
nę demonstraciją prie Miesto 
Rotužės ir kartu plačią dele
gaciją pasiuntę į Miesto Ta
rybos susirinkimą. Miesto Ta
ryba buvo priversta išklausy
ti delegacijos reikalavimo,
kad Miesto Taryba kartu su 
pavieto komisionieriais išdirb
tų programą parūpinimui tin
kamų butų ant pašalpos gyve
nantiems ir būtų sustabdyta 
mėtymas bedarbių šeimų j ant 
gatvių. Miesto Taryba, iš
klausius delegacijos reikalavi
mų, priėmė Clarence L. Youn- 
go įnešimą, kuris, nors ir ne 
pilnai, atatinka delegacijos 
reikalavimui.

Ben Gray, 
Darbininkų
E. C. Greenfield, 
Namų ir žemės 
reikalavo, kad Miesto Tary
ba imtųsi priemonių iškolek- 
tavimui mokesčių iš stambių 
žemės savininkų, tokių, kaip 
O. P. Van Sweringen ir jiem 
panašių, kurių užvilktos mo
kesčių sumos siekia milionus 
dolerių, o jų niekas neforklo- 
zuoja, nei eviktina. Jie adre
savo miesto 
imtųsi griežto 
mui bedarbių 
ant gatvių.
240 Miesto Vandens Skyriaus 
Darbininkų Reikalauja Algų 

Pakėlimo

atstovas nuo 
Susivienijimo, ir 

nuo Mažų 
Savininkų,

atstovams, kad 
žygio sustabdy- 
šeimų mėtymo

dorovich’iai atsidūrė gatvėje. 
Patsai šeimininkas dirba prie 
WPA. Tas jojo darbas nesu
daro pakankamai pinigų mai
stui ir kitiem reikalingiau- 
siem dalykam jam pačiam, 
žmonai ir vaikam, šalpos sky
rius atsisakė duoti randai pi
nigų. Apylinkės Darbininkų 
Susivienijimo organizacijos 
nariai pikietuoja ir reikalauja 
parūpinti Todorovichiams tin
kamą butą.
Komunistų Partijos Rinkimų 

Kampanija Plečiama Visu
Tempu

James W. Fordo mitingas, 
numatoma, bus vienas iš svar
biausių punktų mobilizacijos 
rinkimų kampanijai. Kiek pa
tyriau, visos vietos ALDLD 
kuopos yra aplaikiusios kupo
nus iš Centro ir išdalino na
riams, platina juos. Manau, 
kad kuopos parsitrauks iš AL 
DLD Centro lietuvių kalba Ko
munistų Partijos rinkimų plat
formos kopijų išplatinimui tar
pe vietos lietuvių darbininkų. 
Padėkime savo partijai pasiekti 
kuoplačiausias Amerikos darbo 
mases, kas centais, kas darbu.

J.

pradėtų atsimokėti skolas. Jis 
taipgi aiškino, kad pinigas 
niekeno negali būt savastis ir 
pinigas nieko nereiškia, Pra
našavo, kad Union for Social 
Justice atstatys tvarką “sulyg 
Amerikos konstitucija.” (De
magogams, tokiems, kaip Lem
ke, kun. Coughlin ir kt., rūpi 
suvaržyti Am. žmonių laisvę. 
Gražius žodžius jie vartoja pa
sigavimui balsuotojų.—Red.)

Kaip ten nebūtų, nors jis 
davė gražius (humbugiškus) 
aiškinimus, vienok jis sužavė
jo žmones. Tai reiškia, varg
dieniai žmoneliai jieško išei
ties iš savo vargų ir tokie ple- 
periai, kaip Lemke juos pasi
gauna. Tai liudija entuziastiš
ki aplodismentai.

Tai tiesiog apgailėtinas da
lykas, kad Farmerių-Darbo 
Partija neišstoja šiais prezi
dentiniais rinkimais kaipo tik
roji darbo žmonių trečia par
tija, kuri suvienytom socialis
tų ir komunistų spėkom būtų 
tikrai užkirtus kelią tokiems 
Coughlinams ir Lemkiams.

,•• į,, ^*^3?į',..
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čiams pasakojo juokus lir 
davinėjo įvairius patarimus. 
Juokdarys buvo gražiai pa
sirėdęs ir turėjo gražiai 
garbiniuotus plaukus. 
Klumpiui tie plaukai labai 
patiko ir jis užsinorėjo to
kius turėti.

Worcester, Mass.

Draugai, nepamirškite dal- 
lyvauti L. S. ir B. Draugijos 
jubilėjiniame piknike, Olym
pia Parke, Labor Day. Bus 
muzikos bei dailės lig kontes- 
tinis programas. Taipgi bus 
didelės piniginės dovanos už 
įžangos tikietus. Piknike da
lyvaus daug svieto ir galėsite 
susieiti su savo pažįstamais.

D. J.

Trečios Partijos Prakalbos
Rugpjūčio 28 d. buvo su- 

rentos prakalbos miesto Me
morial Auditoriume. Kadangi 
dar nebuvau matęs naujos 
auditorijos vidaus, tai šia pro
ga ir pasinaudojau. Worceste- 
ris dabar turi tiesiog gražią, 
visais atžvilgiais puikią audi
toriją. Dainininkams, vietoje 
piano, vargonai gaudžia.

Minėtas prakalbas surengė 
Father Coughlino partija— 
Union fob Social Justice. Kal
bėjo tos partijos kandidatas į 
prezidentus, William Lemke, 
iš North Dakota, ir O’Brien, iš 
Massachusetts, kandidatas į 
vice-prezidentus. žmonių pri
sirinko veik pilna auditorija
—keletas tūkstančių. Matyt, 
kad didžiumoje publiką suda
rė darbininkai. Apart paminė
tų kandidatų, kalbėjo dar ke
letas vietinių, kurie nieko ne
pasakė, apart tuščios, papras
tos reklamos.

O’Brien drožė prakalbą iš 
rašto, pasigirdamas, kad jam, 
nebepatinka demokratų parti
ja ir kad Mass, valstijos gu
bernatorius esąs lygus Hitle
riui. Jis sakė, kad Union for 
Social Justice Partijos 16 
punktų esą vienatinis išgany
mas Amerikai. Jis pranašavo, 
kad jo partija laimės rinki
muose, ir kad William Lemke 
bus antras Abrahomas Lin- 
colnas.

Paskutiniu kalbėtoju buvo 
pats W. Lemkė. Jis išjuokė 
demokratus ir republikonus ir 
priminė, kad šioje šalyje so
cializmas ir “Maskvos komu
nizmas” nereikalingas, vienok 
jis matąs galutiną dabartinės 
tvarkos supuvimą prie senųjų 
partijų administracijų. Jis sa
kė, kad gėda šiai šaliai, kuo
met milionai gyventojų turi 
gyventi iš $12 almužnos į sa
vaitę. Jis ir toliau radikališ- 
kai, “bolševikiškai” nukalbėjo 
apie Amerikos tvarką, val
džią ir ekonomiją. Jis sakė, 
kad pats pamatęs, kad tų vi-

Rugpjūčio 26 d. miesto van
dens skyriaus darbininkai, sa
vo# susirinkime, nubalsavo 
streiko pagelba priversti mie
sto valdžią išpildyti jų reika
lavimus: pakelti algas ant 20|sų netikslumų ir beviltingumo 
nuošimčių ir 40 valandų dar
bo savaitės. Manoma, kad 
jiem nereikės streikuoti, ponai 
valdininkai išpildys jųjų 
kalavimus.

Šeimyna Susidedanti Iš 
Išmesta Ant Gatvės

Jau antra savaitė, kaip Ste
ve Todorovich šeima, suside
danti iš 10 narių, randasi, ant 
gatvės. ^Rakandus lietus su
gadino per du kartus. Tai jau 
ketvirtu kartu bedarbiai To-

rei-
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išganymui yra Father Cougffli- 
no mokslas. Jis pabrėžė, kad 
šioje šalyje yra galybės dar
bo ir prie galutinai sutrumpin
tų darbo valandų visi žmonės 
turėtų darbo. Importai iš sve
timų šalių turėtų būti suma
žinti, bei visai panaikinti ant 
nekuriu dalykų. Pavyzdžiui, 
farmerių produktai buvo nai
kinami, o daugybė maisto ta
po atgabenta iš užsienio. Lem
ke sakė, kad jam esant prezi
dentu, kitos šalys greičiau

ŠYPSENOS

Juokdario Patarimas .
Jonas Klumpius, kaimie

tis, nuvykęs miestelin, pa
matė turgavietėje didelį 
būrį žmonių, stovinčių ap
link juokdarį, kuris kaimie-

Klumpius klausia juok
dario, kaip jis galėtų tokius 
plaukus pasidaryti. ‘

Juokdarys pastebi, būk 
visai lengva esą plaukus su- 
sigarbiniuoti; betgi jis nesa
ko, kaip tai padaryt.

Kaimietis užsispyrė pra
šyt—pasakyk ir gana, kaip 
tai padaryti. Jis net pasiū
lė primokėti už išmokymą.

Kada kaimietis įdavė 
juokdariui rublį (tas atsiti
ko dar pirma Pasaulinio 
Karo), juokdarys jam1 taip 
patarė:

“Pripilk plaukus smalos ir 
pribarstyk plunksnų. Pa
laikęs dvi dienas, iššukuok 
plunksnas ir plaukai paliks 
ant visados garbiniuoti.”

Klumpius padėkavojo už 
patarimą ir dar pasiklausė 
juokdario pavardės, kad ga
lėtų jį surast, jeigu sųgarbi- 
niavimas nepasisektų. Juok
darys pasisakė, jo pavardė 
esanti Šiokis.

Sugrįžęs namo, Klum
pius tuojau padarė sulyg 
patarimo: pripylė plaukus 
smalos ir privėlė plunksnų. 
Pusantros dienos išlaikęs, 
ilgiau nebegalėjo kęsti, nes 
kietėdama smala veržė gal
vos odą ir rovė plaukus.

Klumpius suprato likęs 
apgautas ir leidosi miestelin 
jieškoti to gudriojo melagio- 
juokdario. Supra ntama, 
miestelyje jis jo neberado. 
Tada ėmė žmonių teirautis, 
ar kas nematė Šiokio.

Kurio tik paklausia, tas į jį 
pasižiūri ir sako, — tik pir
mu sykiu dar tokį matąs. '

Taip Klumpius ir nebesu
rado to juokdario, kuris jo 
paikyste pasinaudojo.

G. Kuraitis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NEGALI GERAI ŠLAPINTIS
Drauge daktare, jūs jau 

gana daug man davėt patari
mų, ir visais pasinaudojau,— 
labai gražiai ačiū. Bet dabar 
jau daug rimtesnio patarimo 
klaūsiu per “Laisvę”, kada 
jums laikas pavelys.

Esu moteris 43 metų am
žiaus. Dar kiek perdikta, bet 
labai sunku atprast nuo tokių 
gardžių daiktų, kaip ice 
cream, cake, pie. Todėl ir esu 
perdikta.

štai mano gana rimtas atsi
tikimas. Jau visa savaitė, kaip 
negaliu gerai šlapintis. Visada 
jaučiu pilna ir noriu šlapintis. 
Kaip atsisėdu, porą lašų išva
ro, pradeda čia arti skaudėti 
—ir daugiau negaliu. Kai vai
kščioju, tai vis bėga ir šlapi
na apatinius drabužius.

Labai būčiau dėkinga, kad 
duotumėt kokį patarimą. Man 
baisu, kad kada ir visai sustos 
ir gali 
daryti.

būti blogai, kas tada

ATSAKYMAS 
galima spręsti išKiek 

sų laiško,—Jums benebus 
kokia mekaniška kjiūtis, kuri 
neleidžia pūslei gerai išsituš
tinti. Kad tįktai Jums nebūtų 
“pakrypusi gimtuvė/, pavirtu
si paskersai dubens kaulus. 
Neretai moterims panašiai at
sitinka. Anatomiškai gimtu- 
vė yra visai artima pūslės kai-

JŪ- 
tik

mynė: pūslė yra priekyj, pas
kui—gimtuvė, o už gimtuvės 
—išeinamoji žarna. Kolei gim
tuvė tebėra normalioj būklėj, 
taŲ visos šitos kaimynės eina 

lygiagrečiai
UcXIl, VWUD dlLUd 1 
vienon linkmėn, 
arba maž-daug paraleliai, ir 
nekliudo viena 
toja paskersai kelią. Jos eina 
išilgai kūną.

Toliau, jei gimtuvė ir jos 
palaikomieji raiščiai yra gero
kai pratampyti (nuo gimdy
mų ir gimimo pažeidimų), tai 
gimtuvė laikosi perdaug silp
nai savo normalioj vietoj. Ji 
tada labai lengvai gali nu
krypti tai į priekį, tai į užpa
kalį, tai perdaug žemai nu
slysti. Tokie iškrypimai vel
ka paskui save ir pūslės dalį 
ir pakrikdo šlapinimos proce
dūrą.

Kitaip Jums, Drauge, neiš- 
puls: nueikite pas vietos gy
dytoją. Gydytojas Jus išeg- 
zaminuos ir pasakys, kas Jums 
įvyko. Jei Jums gimtuvė iŠ- 
tikro būtų kaip nenormaliai iš
krypusi iš savo vietos, tai kar
tais galima dalykai atitaisyti, 
nešiojant tam tyčia gimtuvei 
palaikyt intvarą (uterine sup
porter). Kai kada ir operaci
jos keliu dalykai atitaisoma. 
Tatai priklausys nuo to, kaip 
gydytojas atras ir kaip jis pa
tars. Kol kas, Jums gerai bus 
pabūt aukštyn kojom, žagrę 
pastačius po keletą minučių 
Arba keturpėsčiai parepliot.

kitai, nepas-

....

■‘.'■X’........M /
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POISED FOR FLIGHT TO SPAIN? 1,500 Kansas Kids 
Condemned to Die!

TREECE, Kansas.—Fifteen hundred children in Che
rokee, Kansas—home state of Republican presidential 
nominee Alf Landon—are dying a slow, totured death 
from dread silicosis. ' »'

Cherokee County is in the heart of the state’s min* 
ing district. It is the same county to which Landon 
dispatched state militia last year to break a strike of 
coal miners battling for a better living.
_____ _____________________ In Treece, Frank Odell has

Tsworn an affidavit that his

MEN AND FIRE BATTLE FOR CONTROL

GIRLS FOUND EMPLOYED 
IN NEWARK SWEAT

SHOP
NEWARK, N. J.—Rugged in

dividualism found its expression 
in Newark in a dark cellar 
where six girls worked in a coal 
bin making neckties, the New 
Jersey state department of la
bor has discovered.

The state has entered charges 
of violating the sweatshop law, 
employing minors, operating a 
factory without a license and 
having no insurance on em
ployees against Mrs. Antonetta 
Ranaldi, proprietor of the shop.

The woman said she made $13 
a week on the place, and that 
she paid the girls “a few dol
lars a week”. .

“They weren’t worth any 
more”, she charged. “They were 
always falling asleep”. State 
officials suggested the reason 
was that the cellar was practi
cally void of ventilation.

The cellar, only six -feet high, 
was divided off into a coal bin, 
in which were placed two sew
ing machines and two electric 
irons. Its only air came through 
two small windows opening on 
the sidewalk level.

Ages of the girls were given 
as 16 with the'exception of one 
who said she was only 13. Three 
were_ Negroes.

$11,000,000 PAID TO 
CCC BOYS IN MAY

WASHINGTON.—The 357,002 
CCC enrollees were paid in May 
a total of $11,121,242, according 
to figures just released. The 
total number in emergency con
servation work according to the 
U. S. Department of Labor, was 
407,621 in that month, with a 
payroll of $18,610,610,345.

While May total was higher 
than either March or April, it 
was lower than any month back 
to May, 1935.

Five percent of the enrolled 
personnel got $45 a month; 8% 
got $36, and the rest, 87%, got 
$30, according to the Depart- 

" ment. Most of the pay, how
ever, is sent directly to the boys’ 
families, leaving the boys about 
$5 a month for spending money.

Hundreds of Italian planes area 
lined up wing to wing at air
ports as II Duce talks more 
boldly of his support of the 
Spanish Fascist rebels. Pilots 
have been instructed to be ready 
for instant flight.

N.J. Babies Die From 
Malnutrition

TRENTON, N. J.—New Jer
sey’s hungry infant generation, 
feeling the full weight of the 
state’s budget-balancing relief
slashing policies, will have to 
learn the technical difference 
between malnutrition and star
vation.

That seemed the outstanding 
fact of the week as Gov. Harold 
Hoffman, who gained nation
wide notoriety through his hand
ling of the Lindbergh case, 
crossed verbal swords with J. 
David Stem, Democratic news
paper publisher from Camden. 
Stem’s sheet, the Courier-Citi
zen, had laid responsibility for 
two recent baby starvation 
deaths on the governor’s’ relief 
policy.

Cases of starvation, which 
have been reported from widely 
scattered parts of the state since 
the relief burden was handed 
back to local communities, have 
been “greatly exaggerated”, the 
governor claimed. The governor, 
drawing thin distinctions, said 
the babies had not died from 
starvation but from malnutri
tion and disease.

The babies didn’t know the 
difference.

U. of Penn. ‘Purifies’ 
Minds of Book-Tearing

Stunt
PHILADELPHIA, Pa. — “You 

can’t think here!”
That seems to be the attitude 

of University of Pennsylvania 
officials, according to students 
who found large parts of copies 
of “What Is Communism”? by 
Earl Browder, red. presidential 
candidate, torn out of the bind
ings. Officials claimed that the 
parts torn out were “irrelevent” 
to the course, and hence they 
chopped them out!

BAD HOUSING FOUND 
CAUSE OF JUVENILE 

DELINQUENCY
WASHINGTON, D. C.—Inade

quate housing and poor sur
roundings are the causes of ju
venile delinquency. This is the 
conclusion of a study by the 
Federal Emergency Administra
tion of Public Works, just an
nounced.

Based on a first-hand study of 
a group of sixth-grade juvenile 
probationers in Washington as 
well as previous studies in other 
neighborhoods, the report dis
closed that while over-crowding 
affects only about a third of all 
children, over 70% of the ju
venile probationers lived in in
adequate surroundings.

Almost three fourths, or 72% 
of the white junvenile probation
ers in Washington and a larger 
proportion of Negro probation
ers (72.5%) lived in crowded 
or congested homes.

Huge forest fires sweeping across the parched timberlands of northern Minnesota 
have caused millions of dollars damage and forced evacuation of many communities. Far
mers, rangers and CCC boys joined in the battle to control ,the spreading fire. f

NYA Plans Drought 
Relief Program

WASHINGTON—The Nation
al Youth Administration may 
take its place in the parade of 
relief -agencies being used by 
the politically-minded Roosevelt 
ad ministration to help the 
drought-stricken farmers of the 
mid-west.

Anticipating that thousands of 
farm children will be unable to 
go to school this autumn be
cause of the financial distress
caused by the dry summer, the
NYA has sent Richard R.
Brown, a deputy executive direc
tor, into the affected area.

Just what the NYA plans to 
do for the younger farm gener
ation has not yet been revealed. 
It was believed in Washington, 
however, that student aid allot
ment in the drought states might 
be steeped up to care for the 
greater demand.

Special relief and vocational 
projects for young people in the 
area may also be arranged. On 
the other hand, some in the ca
pital see a possibility that the 
government may follow a pen
ny-pinching policy of using the 
NYA funds to cut relief funds 
for adults. 

three children, Alta, Grover and 
Ruth, were examined, by the 
state board of health and found 
afflicted with the disease.

But the condition in the,Odell 
family is nothing out of the 
ordinary. A. G. Gill, Commis
sioner of the Poor for the coun
ty, announced recently that 
“36% of the school children in 
;he county have silicosis. In 
Treece, where it’s worst, about 
55% of the school children are
afflicted with this disease”.

County Health Officer H. H. 
Brookhart backs him up. “Min
ers are dying at the rate of 50 
a year from Silicosis”, he says. 
“Ten years is the maximum 
time any minei* can work in the 
mines without becoming affect
ed with silicosis”.

How do the tots, who have 
never worked in the mines, con
tract the disease? Dr. D. F. 
Lazenby supplies the answer. 
“The dust blows from the great 
pile of chat”—slag waste from 
the lead mines.

The state board of health 
doesn’t call it silicosis—tubercu
losis is the word it uses. It 
advises parents of the stricken, 
children to x-ray their tots. But 
since their strike for higher 
.wages, most of the miners _aro 
blacklisted and barred from 
jobs. On the $40.50 a month 
that those who secure WPA 
jobs—< if they’re lucky—receive, 
x-rays are an expensive propo
sition, out of reach for the pen
niless workers. So their child** 
ren face death.
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Why did the indus- 
to charge the highest 
pay the lowest wage, 
the opposite?”
Gilpin points out that 

Alfred Mossman Lan-

Greetings to Bees Buzz. Keep 
up the good work and don’t let 
my column stop you.

Correspondent.
J. Sacal.

All those who have hot 
terėd for the “Laisve” t 
be held in Pitman, N. j|

were run

cabinet maker-

more.
Shurkus

James 
candidate 
speak in 
Sept. 9th 
Hall

forgotten- 
of the Roches

Worcester, Mass 
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of necessity— 
Now, however.

7th. The New 
of the united 
groups and the 
gigantic affair 
Gardner, Mass.

The Federal Theatre finally 
came to town and has so—far 
presented two productions. 
Starting this week “Class of 
’29” will be presented. This play 
portrays the “wonderful” chance 
you have of becoming a million
aire after you graduate from 
school. By all means you must 
sfee this play. Admission is only 
25 cents .

are 
1,500.

Two years ago, we had little 
sports activity. Today we have 
more sports than any othei’ or
ganization, and still it is 
enough!

Two years ago, we had a 
page sheet for bur youth section, 
which Was poor and uninterest
ing, now we have a four page 
tabloid size youth news section 
which is lively and well read.

Two years ago, we were look
ed upon by other organizations 
as a small insignificant group 
bf people. Today, we have won 
the prestige of being the great
est organization of Lithuanian 
American youth. We are looked 
upon as the most powerful Li
thuanian youth organization in 
America.

Two years ago, only slight at
tempts were made at cooperat
ing with other youth organiza
tions. Now we are looked upon 
as exponents of friendliness, and 
willingness to cooperate with 
other Lithuanian youths.

Two years ago, there was no 
great united movement of youth, 
and today there is the American 
Youth Congress with millions of 
members affiliated, and we are 
a part of these millions working 
for peace, freedom and progress.

No other organization has 
trained as many speakers, orga
nizers and activists among the 
Lithuanian Youth as we did!

No other Lithuanian youth or
ganization has been able to cam- 
pare with ours in sports, cultur
al and social activity!

Our organization was the first 
one to arrange a National Li
thuanian Track and Field Meet!

Our organization demonstrat
ed its strength last year when 
it was able to send its delegat
es to Europe to congresses and 
to study living conditions of 
youth across the sea.

Our organization won the ad
miration of America’s Lithuani
ans when it sent the largest 
youth delegation to the Congress 
for Re-establishing Democratic 
Liberties in Lithuania.

These ate otily ą few of out 
accomplishments. The r e a r e 
many more, .which no doubt the

All those in
communicate

Weyl St.,

that we shall not 
into another

(^legates themselves will report 
here. „

In our growth, we have been 
confronted by the various prob
lems which confront the young
er generation of America in ge
neral. The present depression, 
to which we are growing accus
tomed, has hindered our organi
zational growth and activity to 
a very large extent. We of the 
present generation of American 
youth have grown up during a 
time when the present society 
finds little need for us. We the 
present young generation have 
many things to face in the near 
future. These factors are con
stantly menacing our rights to 
“a useful, creative, and happy 
life, the guarantees of which 
are; full educational opportunity, 
steady employment at adequate 
wages, security in time of need, 
civil rights, and peace”. - (De- 
blhjratioh of Rights bf American 
Ybutfh).

Many youhg people do not 
have' full educational opportuni-

W. Ford, Communist 
for vice-president, will 
Worcester Wednesday, 

, 8 p. m., at Eagles 
All young people are ask

ed to atter^l. Admission—25c
and 10 cents.

International Youth Day, a 
day set aside by the young peo
ple of the wor’(l as a day of 
struggle against war and re
action, will take place on Sept. 

England district 
youth language 
YCL will hold a 
at Holmes Park, 

The arrange
ments committee calls on the 
Lithuanian youth of this district 
to demonstrate their solidarity 
with other youth in the- struggle 
for peace, freedom and progress.

photo by Al Klimas 
Here is the s pectacular girl 
champion of the'LDS Olympiad. 
She is none other than Sophie 
Waiginis, secretary of the Rich
mond Hill, N. Y. youth branch. 
This smiling lassie won every 
event that she entered.

ties and are forced out of schools 
by economic necessities. They 
do not have steady employment 
and least of all, adequate wages. 
Security in time of need is vir
tually denied to the youth. Civil 
rights are aften destroyed by 
those who hold the money bags 
and see fit to destroy them. We 
have no guarantees that we shall 
have peace 
be hamstrung 
bloody conflict where we shall 
go to fight not “to save th^ 
world for democracy”, but to 
fill up more money bags for 
those who profit by wars. Our 
stand at this convention must 
definitely be for full education 
al opportunities, for security and 
for peace. Our convention must 
pledge to fight for these aims, 
to work with all its might to 
educate youth, especially Lithu
anian youth on how to cooper
ate with other organizations and 
jointly to forstall all attempts to 
deprive the youth of thesel 
rights.

Fascism is raising its 
head not only in Europe in 
many and Italy, Spain 
France, but also here in 
United States.

At the present time, in Ame
rica, fascism is represented by 
the Hearsts, and Liberty Leag- 

(so called). They have 
in nominating their 
Alfred Landon, for

You might be late and out of 
luck if you wait for the last 
minute. The committee will be 
at the club this Friday between 
8 and 10 o’clock.

ugly 
Ger- 
and 
our

] EDITOR’S NOTE i 
This report, submitted to the 
LDS Youth Conference by John
nie Orman, Secretary of the 
Youth Committee should not be 
glanced over and forgotten. It 
is a basic, clear cross-sečtion of 
the LDS youth movement, and 
as such, should be studied by 
every member of the organiza
tion. ..Herein are outlined the 
mistakes, shortc o m i n g s and 
achievements of the LDS youth 
over a period of the last two 
yėars. However, this is pot the 
full report. We only publish the 
most important parts sipce the 
complete report would take up 
too much space.

Tn the name of the LDS Na
tional Youth Committee, I wish 
to greet the delegates gathered 
here for the National LDS Youth 
Conference, and express the 
hope that this youth conferęnce 
will be a historical one for the 
LDS youth movement and that 
it will be one of the stepping 
stones toward organizing the 
majority of the Lithuanian 
youth of America into our great 
organization. We have had much 
success already, being the larg
est Lithuanian youth organiza
tion in America.

Let us consider some of our 
accomplishments. Our organiza
tion has almost doubled its 
youth branch membership since 
that last convention. At the 
time of our last convention, we 
had some 362 youths in youth 
branches. Today, we have near
ly 600.

Two years ago, we had ap
proximately 1,000 youths in all 
LDS branches, and today we 

neighborhood of

uers 
succeeded 
candidate, 
president on the Republican Tic
ket. They have put up a so- 
called “third party” with Lemke 
leading the ticket with a more 
liberal program to draw off vot
es from Roosevelt Democrats, 
and Liberal and Radical people.

It is clear that the issue which 
confronts America today is “De
mocracy or Fascism”. We must 
work for the defeat of the fas
cist forces in America.

In Lithuania, the fascists are 
in power. They closed down all 
youth organizations so that now, 
no person under 18 can belong 
to any ‘organization; no person 
in that organization who is un
der 21 can vote; and no person, 
who is under 24 can hold of
fice in that organization, 
top of this, organizations 
exist only if they please 
Minister of the Interior. 
Lietuvos Jaunimo Sąjunga 
thuanian Youth League) 
other workers’ and liberal orga
nizations were closed down. To 
raise a protest to organize a 
strike for better conditions, 
means the firing Squad for our 
relatives across the sea. Against 
this we must protest and must 
protest more vehemently. We 
cannot allow such a thing here! 
We must work with all our 
might to bring back liberties to 
our Relatives in Lithuania, and 
to stop fascism in America. We 
must work together with other 
organizations such as the Ame
rican Youth Congress to which 
millions of youth (including the 
LDS Youth) are affiliated. In 
this federated body, we are? 
working to attain the • above 
aims in Ainerica.

We must go a step further.* 
In America today, we need a; 
party of the Workers, farmers,) 

(Continued on Page 4)

CCC Boy: What's on the menu 
tonight? ..

Cook: Oh, we have thousands 
pf things to eat.

CCC Boy: What are they? 
r^Cook: Beans!

regis- 
dc’nic to 
, please 

do so this Friday if possible. 
The bus leaves 408 Court St., 
at 10 o’clock sharp, September 
6, 1936. The fare is $1.50 round 
trip. -Register by Jean Sevins- 
ky, Patsy or Stella Počjunas.

The LDS Convention—gone but not 
given rise to a complete reorganization 
ter youth branch. Previously, things 
helter-skelter manner, and work-out 
was piled on the shoulders of few. 
things have been changed. Activities are planned and 
carried out by committees with the help, of course, 
of the rest of the branch. Out of this reorganization 
has arisen a rather ambition program, but not so am
bitious as to be impossible.

First of all, the LDS is entering a large team in a 
_____________ _______________Epcity-wide track and field meet 

sponsored by a famous gasoline 
company and the LDSers will 
meet very stiff competition. 
More will be said about this lat
er. Second, we are having one 
of our members—a darn good 

make a ping- 
pong table for us. We feel sure 
that many a fast game will be 
played on this table*. Third, we 
are going to conduct—as we 
have done in the past—a class 
in ball-room dancing for all the 
bashful, blushing beginners. 
Foui'th, we are going to hold 
a small get-to-gether for all the 
LDSers on Sept. 10th and a for
mal masquerade ball on Oct. 17.

So much for the LDS.
All of the delegates to the 

convention remember the little 
program that was put on by the 
LDS Gedemino Chorus. This pro
gram has caused -an here-to-fore 
unprecendented wave of discus
sion. Some say it was good, 
others say it was lousy. Some 
marvel at a local boy having 
written it, others wonder how 
any person could have had such 
a brain storm.

It is not, however, the purpose 
of this article to defend or cri
ticize it. It is, rather to inform 
those that liked it that soon 
copies of this play—can we call 
it a play for it was a new way 
of preparing and putting across 
an otherwise dull and drab con
cert program—shall be issued 
for general distribution. This 
will be done sometime during 
the coming month, 
terested should 
with Al. Shurkus,z 149 
Rochester, N. Y.‘‘

’S all, there ain’t no

The major events of the day—the heroic struggles 
of the Spanish people, the youth-bait offered by Gov
ernor Alf Landon, the feats of Jesse Owens and Joe 
Ixftris, the maneuvres of the Steel Barons, the opening 
of school, the attempts of the Rėv. L. K. Smith to fas
cistize American youth—<all are covered in snappy, au
thoritative articles in the September issue of The 
CHAMPION of youth, out on September 1st. The 
issue contains in addition, two'short stories, (one of 
them a love story), youth and sports news, girls’ col
umn, movies and other features.

In his extremely significant _______________________ 
article on the Spanish situation,{•) —— 
Hairy Eliher Barnes, historian 
and Scripps-Howard columnist, 
declares:

‘‘If the Loyalists win, the Fa
scist rebels will . have little 
come-back if they hre backed 
against the wall and face the 
firing squad. They had their 
opportunity to live under a con
stitutional liberal government...

“American readers need to be 
on their guard against the vi- 
cious propaganda e manating 
from the reactionary press in 
.this country.- It is akin the pro
paganda stories circulated 
against Germany in 1914-1918. 
It is also similar to the “Red” 
nonsense circulated by these 
same papers relative to every 
decent movement in the United 
States.

‘‘The gravest danger is that of 
a European war. The stakes in 
Spain are those of Europe and 
.the Modem World—Fascism and 

democracy
The is-

,the Modem World— 
exploitation versus 
and economic justice. 
Sue may be so closely drawn 
that neither side will wish to see 
the other win in Spain, for fear 
of loss of prestige to the system 
It ’represents”.

A dramatic eye-witness ac
count of the fascist insurrection 
in Barcelona is given by Alfred 
Chakin, coach of the American 
athletes delegated to the Peo
ple’s Olympiad ip Barcelona.

Harvey O’Connor, author of 
“Steel Dictator” raises and an- 
swers some interesting questions 
in his article “Steel Sovereigns”. 
Asks he:

could the American peo- 
ple’ famed for their industrial 
actimen, their educational appa
ratus, their impatience with in
efficiency, have tolerated the 
Morgans, the Taylors, Schwabs, 
and Weirs? Why was it O. K. 
fof the steelmasters to carry or- 
gahization to the nth degree in 
the one-price monopoly system, 
but wrong for their workers to 
organize ? 
try strive 
price and 
instead of

De Witt 
Governor .... _______  ___
don is making a special appeal 
to youth, he has been giving 
them a raw deal in his 
State, Kansas.

“What’s Wrong With Our 
Schools?” is the title of timely 
article by Paul Morris of the 
Progressive Education Associa
tion. *

Roger Chase, former editor of 
the “Columbia Spectator”, re
veals the fascist character of 
the youth movement being laun
ched by the Rev. L. K. Smith, 
Huey tong’s successor, and Fa
ther Charles Coughlin.

The odds against which Jesse 
Owens and Joe Louis had to 
fight and the general discrimi
nation of Negroes in athletics is 
brought out in an article based 
on first-hand investigation. Pa
trick Cush, verteran of the 
Homestead and 1919 steel strik
es tedds about the activity of 
youth in the Homestead struggle 
pf 1892.
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which the youth 
his courtyard.
I can state just 
must inform you 
In a Lithuanian

A bullet from a United States military rifle 
leaves the muzzle with a velocity of thirty-one 
miles a minute.

Due for sales shelves shortly: Rum-flavored 
cigarettes and wine in tin cans.

farmer
In the hall we

as public menace No. 1 to 
What about the players in 

What of the

At least ten American colleges couldn’t 
stand the depression’s gaff and ^folded during 
the past six tough years. .the./ other 

forth' with a roaring-
Thus, a 

of Black smoke shoots
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The Rockefeller Institute observes that mo
dern medicine iprotects man against infections 
that kill rapidly, būt leaves him exposed to ths 
slower diseases and to brain deterioration. *•
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LDS GIRLS IN ACTION AT OLYMPIAD
Į

Their drink

The fig newton, a cookie sold the world 
over, is named in honor of Boston’s high-hat su
burb, Newton,

In the Ukraine, it’s the maidens who do thd - 
homes .of then* boy friends for an evening’s 
necking.

STEEL PRODUCTION
* In the U.S.S.R., production of steel increas

ed from 4,854,000 tons in 1929 to 9,565,000 tons 
in 1934—an increase <rf 97 tier cdrit.

Ill the U.S.A., (according 'to statistics of the 
Bhreau of Mines, U. S. Department of Čonty- 
merce), steel production decreased from 56,- 
433,473 tons in 1929 to 26,055,289 tons in 1934 

, a decrease of 53.8 per cent.

to another house apd with the 
help of a length of rope we fas
tened a door (which opened in
ward) to ąri outside fence. When 
the familyf awoke next morning, 
they found that the door did 
not open. (P. S. They had to 
climb out through the windows).

In Lithuania people have as 
their source of water supply a 
well, which is /found in almost 
every courtyard.
ing water also comes from this 
well. We threw a couple bars 
of sacchrjne into a few wells. 
Saccharine is three ? hundred 
times sweeter than cane sugar 
and hence the water becomes 
sickly sweet. (

After aimlessly roaming 
around .we settled down under 
the bedroom window of the 
daughter^ of .the village black- 

(Continued onPage 4)

, . . photo by Joe Dobrow
The above ęs an action photo of the qualifying heat for the girls’ 
60 yard dash. From left to right are: Mary Gates (Clevdland)^ 
Mildred Jamison, (Newark, N. J.), and the winner of the event— 
Sophie Waiginis, of Richmond Hill, N. Y.

Oh for the tang of the clear, cold, autumjx 
air! Always as seasonable as he is seasoned, 
your favorite columnist again hits the topic of 
the moment squarely on the head.

And with that tang we’ll have a nice hot 
frankfurter, with plenty of mustard—and a 
game of football.

Yep, football. How I ache for the sight of 
a gang of noodle massagers sliding through 
muddy fields on their bruised pans! Some of 
the youngsters reading this may even remem
ber the graceful arc the pigskin etches in the 
sky at the kick-off.

There’s something colorful about football 
that big league baseball has never been able to 
match. Even the uniforms of the apple-knock
ers can’t match the flamboyant jerseys sported 
by be-helmeted behomaths of the turf. Football 
promoters are, beyond the shadow of an*ele
phants eyebrow, much greater showmen than 
the demons of the diamond. They shape and 
mold rah-rah in a way to make a Svengal.^ 
lower his hair in shame. Bands, cheer leaders, 
clowns between the halves, all combine to. give 
football a glamour all its own.

But why must we wait until the fall to 
shiver in grandstands ? Why not a longer sea
son for feotball? 
would like to see.

Heat is listed 
summer football,
the south in the fall seasons? 
gents who hy from California’s sunny clime? 
They play football, but good. In fact, the boys 
there have adopted a silkish pantaloon and other 
lightweight equipment designed to kill and maim 
without any discomfort caused by a roving tem
perature. Think how exciting a game would be 
if played in a 100 degrees hothouse replete with 
only the best in humidity, with the ball con-| 
taining a sack of iced water! < What a batt|H 
that would be,'it would satiate even the most 
blood thirsty of the bleacher yodelers.

The argument that football is a college 
amateur’s game we can dispense with by a 
shrug of our heroicly-formed shoulders and a 
wrinkle of our just-as-heroic nose. The boys can 
be' assigned to;open the windows in summer 
school, just as they close them at other sessions.

Fpqtball is a one-day a week game anyway. 
If it Weren’t, our highways would be even more 
unsafe for innocent pedestrians, what with 
twittering specimens of our national sport run
ning amok and bucking trolleys.

Certainly, the Ice' Deleverer’s Union would 
bless summer football. Think of all the col
legiate linemen who deliver ice during the sum
mer to keep “in training”. Absent husbands 
might not mind an exodus of handsome foot
ball-icemen to the playing fields.

Come to think of it, that clinches it. To 
make our homes and firesides safe, to elimi
nate unemployment among bona-fide icemen, 
to relieve the countryside from the breed of 
football magnates, let’s have summer football... 
next summer.

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

vegetables underwent a fourfold increase between 
1928 and 1935.

In the U.S.A., the production of canned ve
getables ahd soups declined by 22 per cent be
tween 1929 ahd 1933, according to figures of 
the Bureau of the Census of the U. S. Dept, 
of Commerce.

. —§—§------§—
COAL PRODUCTION

In the U.S.S.R., coal production increased 
from 18,100,000 tons in 1925 to 112,200,000 tons 
in 1935—an increase of 520 per cent.

In the U.S.A., (according to figures of the 
: U.S. Bureau of Mines),'coal production decreas- 
• ed from 581,870,000 tons in 1925 to 415,563,000 

tons in 1934—-a decrease of 28.6 per cent.

By GRAF ERNEST

Some of my readers (who 
have survived while reading 
through my first installments) 
have requested that I “write 
up” some of the pranks which 
the youth of Lithuania occasion
ally indulge in. I do suppose, 
that some of the readers have 
heard their parents relating a 
few escapades which Pop and 
Mom staged during their youth 
in Lithuania. In a few respects 
most of the pranks practice 
nowadays are the same 
which our parents played 
ago.

I will attempt to relate 
what transpired during
evening of such tomfoolery. Of 
course many of these incidents 
ate purely nonsensical. You,' 
dear reader, might think that 
only adolescent youngsters in
dulge, but it is not so—for mahy 
“youngsters” of about twenty-six 
and at times, twenty-eight, join 
the “expedition” 
to roll.

This particular 
of about fifteen 
we laid our plans for an event
ful evening. We went to our 
respective stables, saddled our 
best horse and rode to the pre
arranged location. Our first 
victim was a farmer, who did 
not even come out to investi
gate the rows 
often raised'in

Now, before 
what we did, I 
of a few facts, 
peasant-farmer’s house one finds 
an oven built in one corner of, 
his “kitchen”. This oven is a 
very monstrous heap of bricks 
and clay and is usually four 
feet in height, and so broad— 
that four or five people can,' 
sleep in it ! It is used to bake 
bread and it also furnishes the 
heat in winter. Every morning 
it is lit (be it winter or sum
mer) and the family’s meal is 
prepared. Some farmers also 
bake the mash for pigs along
side of their own breakfasts.

But to start an oven requires 
quite an amount of. dry twigs 
and logs. When the twigs are 
ignited, 
bursts 
flame, 
amount 
out of the chimney. It' is a very 
quaint sight when one comes out 

■ into the morning light and finds 
all the neighbors’ houses pour
ing smoke from chimneys—al
most resembling a fleet of 
tramp steamers ‘burning soft 
coal . It was the chimney which 
our “expedition” decided to at-; 
tack.

About fifty yards ‘away from 
the farmer’s gates, we dismount
ed and left the horses tied to 
fence posts. Ab We crept for
ward thru’ the darkness, ą vote? 
was taken as to which rascal

would fall the lot of scaling the 
roof and stuffing the chimney. 
Yours Truly was nominated and 
elected (because he was equip
ped with a pair of long agile 
legs).

No dog was present to bark a 
warning and I was thrown up on 
the roof by my comrades-in- 
deeds. I scampere<d up over the 
sloping straw roof and reached 
the peak. I almost tore off half 
of the roof and stuffed the 
chimney . with the straw. Just 
as I finished I lost my foothold 
and down I skidded until I flew 
off into a bed of flowers. The 
next moaning we had the satis
faction of seeing the nightshirt- 
ed farmer and his children come 
flying out of the house. They 
had beeni in bed while the moth
er had lighted the twigs inside 
of the oven. Imagine their 
“feelings” Wh’en the thick smoke 
rolled into the house instead of 
up the chimney.

That same night we rode to 
another .yillage. There we went 
to the trouble of dismantling 
one farmers’ wagon. We took 
all the parts into his houses 
hall. (Incidently—the
was not home), 
assembled the wagon and found 
that it dould never go through 
the door because the door was 
less than half the wagon’s width.

The situation in this prank is, 
that when the farmer returns, 
he would have to dismantle the 
wagon to: get it out of his hall
way. It J took our large group 
about fifteen minutets, but he 
alone, would have to work many 
hours.

After assembling the wagon 
we whnt to. 'his stables and led 
out one of his horses (stables 
are rarely locked in Lithuania), 
also securing a complete set of 
harness. We led the horse into 
the hall and hitched him to the 
wagon. After rolling up a bail 
of hay, left the horse await
ing his master’s return.

Fifteen minutes later we went

American Nut Loose In Lithuania

Big Pictures
Movie goers going to see “Anthony Ad

verse” which runs for more than two hours 
are advised to take their lunches along. The 
trend of the movie moguls towards longer and 
more boring pictures that started with the late 
lamented “Midsummers Nights Dream” ir gain
ing with the advent of the not-so-hard-to-stand 
Romeo and Juliet and the pretty-hard-to-stand 
Anthony Adverse.

Evidence that the big-boys are going to ram 
larger doses of movie fare down the throat of 
John Q. Public is easy to get. Beginning on 
September 1st the movie industry will change 
over to the 2,000 foot reel. Already projection
ists trade union locals have entered a kick on 
the larger reels.

Much Ado About Nothing
Bans and censors who have been doggin'g 

the Czechoslovakian film “Ecstasy” have simply 
given the film much undeserved publicity. „The 
film, which is now pretty old, features a nude 
some where’s in the film and that fact ha^ 
brought down the official stick on its head.

Some Fun, Kid!
Mary Astor’s famous diary gives Holly

wood’s even-more-famous practical jokers a new 
instrument of torture. Jittery big-shdts get a 
phone call, saying they’re in the diary and a 
reporter will be around to interview. One di
rector blew town after the phone call, evcfu 
though his name wasn’t mentioned in the diary.

Seamoan Seemoan, as you probably know if 
you’te within reach of a publicity man, is the 
newest of the budding stars. Tagged Simone 
Simon she was suddenly elevated to what the 
boys playfully call “stardom” by a paid rjdl 
campaign. Herbert Marshall .finds himself far 
down on the bill compared to her. In her next! 
picture she’ll co-btar with 45 lions and tigers, 
12 elephants and 200 lesser animals.

Chit Chat
In chse you care, since 1915 there have been 

110 different pictures with the word “Girls” or 
“Girl” leading the title. Pictures whose titles 
begin with a figure run into the dozens. They 
run from 6 in the picture “6 Day Bicycle Ride”, 
to 70,000 in “70,000 Witnesses”. They include 
such fancy figures as 49-hyphen-17, 9 and three- 
fifths, 20, 24, 30 and 39. *

Expecting fireworks around Gibralter, news
reel companies have planted cameramen there tai 
wait for the blow-off, Variety says. . ?

Boycott on all Hearst radio stations, papers, 
magazines and newsreels was declared by the 
American Federation of Teachers’ convention in 
Philly. It seepis they don’t like Willie.

He didn’t write it for money, but “It Can’t 
Happen Here” is earning a neat sum eveity 
week for Sinclair Lewis. MGM bought and 
paid for the book, but later shelved it. Now* 
with the Federal Theatre Project touring it in 
28 cities, Lewis will get $50 a week royalties 
for each stage unit—a measly $1,400 a week.

c- . > ■:
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By BEN MEDLEY

issue,

On to Philadelphcan

and

we

this

to haul his water 
the wells of the

Phila. Lyros Chorus

WASHINGTON—Weekly wag- 
es of $5.65 or less were receiv
ed by half the Negro iwomen 
laundry workers in Tennessee in 
Fall, 1935, according to the U. 
S. Women’s Bureau. The high
est “median” weekly earnings of 
women in that state were $12.55 
for white women employed in 
department stores.' *

She hadn’t quite
yet . but thethe chance to nelive 'the'*week:

with great 
them.

have at
Waznic,

Billy: There’s one word in the 
English language that’s always 
pronounced incorrectly.

Tilly: What’s that?
Billy: Why, incorrectly, of

Bingo 
planning 
dance at 
Johnny’s 
has been 
dancing, 
dance will be made in a later

more 
could

LDS Youth Branch No. 223 
Picnic

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7.00
5.00

chorus it was apip. It proved 
to be the convention song. 
Everyone knew it by the time 
the convention ended. EVen the 
adults.had it taught to them in 
public session.

I am sure if someone started 
to write on the ‘ pleasures deriv
ed by the; delegates at this con
vention, it would - take chapter 
upon chapter to fully record the 
experiences we all had. < Pleas* 
ure combined with seriousness, 
I am sure no one would i .shun

First of all there are the 
ruses from various cities 
will perform part of the

that was spent at the LDS con
vention in Rochester. If this 
past convention is a guage for 
our future work, it can be best 
assured that our movement is 
going to grow. And in two 
years when the time comes to 
convene In Pittsburgh, it will be 
found that -the: enthusiasm will 
be far■» greater and • the .conven
tion-much larger than , this- last 
one. -» We- will then; be able - to 
look back upon the splendid work 
done in. Rochester and see how 
much- weJwve grown. * * «*■ - ’

makes one 
A wonderful 

with uni
great or- 
LeaDerS 

uniforms, 
and girls 

The

Speaking 
picnic, that 
Sunday, at 
man, N. J. 
Lithuanian

members fuel was added 
there were too many (?— 
chorus members. Even at 
time not much could be 
because of the weakness of

their aid it will be 
to have a “kugelis” 
This is a favorite Li- 
dish.

BINGHAMTON YOUTH 
BRANCH TO HOLD 

TWO AFFAIRS

of the “Laisve’s” 
will be held this 
A Icy on Park, Pit

hy the Philadelphia 
Organization’s, re

minds mė of the story of the 
small boy telling his comrade 
what' he saw at the circus. For 
this Sunday there will be 
many things to see, hear,

jSaberdasher—I can recom
mend these shirts as especially 
strong. They sifnply laugh at 
laundries.

Mrs. Crabshaw—Yes; I know. 
They come out of the tub with 
their sides split..

Halloween Dance
Sat., Oct. ^31, 1936 the 

LDS youth branch is 
to hold a masquerade 
the Lithuanian Hall.

Captivators Orchestra 
engaged to play for 
further report on this

the larger 
organization 
total of all 
and organi- 

We call upon all orga- 
to begin discussing 

the possibility of becoming one 
large organization of Lithuanian 
Youth where we would certain
ly be powerful and strong. 
When such unity can be achiev
ed, it must be done under th'ė 
most democratic methods possi
ble. If we had a strong united} 
Lithuanian Youth organization 
we would be able to do much to
ward bringing about perpetual 
peace in this world, we would 
be much stronger, cooperating 
with all of America’s youth in 
obliterating tendencies toward a 
fascist dictatorship in America, 
and towards bringing about a 
society wherein man would not 
be exploited by man, but would 
be free to enjoy the fruits of 
his labor.

Departing Holiday-maker: 
“You’ve left something out of 
this bill, Mrs. Benson”.

Seaside Landlady: “Good gra
cious, what is it, sir?”

Departing Holiday-maker: 
“You’ve forgotten to charge us 
for last week’s .fine weather”.

It seems to me, judging from 
the chorus news printed in the 
Youth Section that Choruses in 
general, those organizations that 
just a few short years ago were 
so strong, active and numerous, 
have dwindled to a mere few 
and these have only a feeble 
spark of life left that only oc
casionally glimmers.

I have noted with interest the 
rise of the Phila. Lyros Chorus. 
Their feeble spark was at one 
time all but quenched—only a 
few members were left of that 
great fire that once was one of 
the finest choruses. These few 
members barely managed to 
weather the gusts and squalls of 
the depression years. To these 
few 
until 
Ed.) 
that 
done 
the voices. In time the poorer 
Voices dropped out and the 
others improved, incredibly. When 
Liaudies Chorus disintegrated 
and some of the voices were at
tracted to our chorus, it did not 
take long for us to become am
bitious. As a result we have 
for your approval a selection 
from the score of an operetta 
which we are now rehearsing. 
This selection will be offered at 
the “Laisve” picnic next Sunday, 
at Pitman, N. J. If you like it, 
come to the “opening night” of 
the operetta and hear the “hit” 
song.

AN AMERICAN NUT 
LOOSE IN LITHUANIA

group disbanded I 
Here I found that 

someone was equally as prank
loving. When I hf|’. rode out of 
my courtyard I had left the gate 
wide open and one can imagine 
my chagrin tp come galloping 
into a closed gate being almost 
thrown over the horses head in
to a puddle.

session.
Lillian Brown impressed me 

as being a very strong girl. Her 
bicep development is something 
to wonder about. She played the 
piano in accompaniment to the 
singers at the concert and awed 
the audience in the way she han
dled the -trumpet she played so 
well.

Cleveland’s bunch 
proud of the LDS. 
group, well equipped 
forms, representing a 
ganization in their 
branch. Speaking of 
the Rochester boys! 
have some dandy sweaters, 
big LDS lettered across 
front makes a wonderful sight.

It was Saturday night when 
Amelia Yeskevich came running 
into the hall exclaiming she had 
a new LDS song. Telling how 
she made it up on the way to 
Rochester, she started right in 
on the song.

finished the verse

thuanian Americans fdr sports 
activity in thb most important 
games. We must develop tour
naments which aim to become 
National in scope. But they 
must be conducted on a more 
systematic basis than the one 
which was conducted last year. 
National Basketball Tourneys 
are easiest to conduct and must 
be taken up and followed thru’.

(To be Continued)

smith. Here we began to tease 
the girls as they cautiously 
peeped between the curtains.

The finale to this act was 
quite abrupt for the father came 
out and emptied his shotgun at 
us. In the wild dash towards 
entrenchment, a few fellows 
stumbl į I into a bed of nettles 
(dilgeles). Poison Ivy is quite 
nasty but only evidences itself a 
few days later. Nettles are far 
different and from them one 
does not flow into serious com
plications, but nettles react in
stantly. The parts of your body 
which fondled the nettle are in
stantly covered with small blis
ters accompanied by a very ge
nerous smarting. * (Ask your 
parents if they remember the 
dilgėlė).

Everybody wanted to attempt 
staging a prank at one rich far
mer’s house. This farmer was 
not liked by his neighbors due 
to his jealousy and selfishness 
towards the neighbors.

In this farmer’s ya^l 
found a well with a can 
milk suspended in the water. 
The can’s contents were being 
kept cool by the waters of the 
well. We immediately hauled up 
the can and emptied the milk 
into the well. In the coui-se of 
a few days the water showed 
that some type of fermentation 
was in progress. The water’s 
stench could not be endured nei
ther by man nor beast. The 
farmer had 
supply from 
neighbors.

When the 
rode home.

“Dad, it says here thaat a 
certain man was a financial ge
nius. What does that mean?”

“That he could earn money 
quickly than his family 

spend it.”

and small business men which 
will really represent the people 
of America. We need a national 
Farmer-Labor Party, which will 
fight not only for general de
mands of the people for peace, 
security, and freedom from fas
cism, but which will also include 
the acceptance of the American 
Youth Act, and other demands 
of the youth. We are certain 
that all of us favor such a par
ty. It would be our party, and 
we must welcome the formation 
of Farmer-Labor groups. We 
must cooperate with other orga
nizations building up farmer-la
bor youth groups. /

Another important point which 
must be brought out, is the ne
cessity of unity among Lithua
nian youth. Until now, the youth 
organizations of Lithuanian 
Americans have been loose and 
widely scattered. A movement 
must be started to unify smaller 
organizations 
ones, so the 
would be the 
the individual 
zations.
nizations

ELIZABETH VANGUARDS 
CARRY ON MEETING 

MINUS OFFICERS

that 
pro

gram. Next the A.A.U. Lithua
nian wrestlers from Philadel
phia will put on an exhibition. 
Next the winning of 17 cash 
prizes.

The Lyros Chorus of Philly 
will sing a few songs of their 
opertta that will be. given 
season entitled “Reunion 
Spain” which will interest 
the public.

A double orchestra was 
ganized to play because of 
large dancing floor. A beautiful 
lake for boating and swimming 
is within the picnic grounds. If 
anyone is coming by horse-and- 
buggy you can have the oppor
tunity to 'race it on the large 
race-track.

Philly ball-team still remem
bers the trimming it gave She
nandoah two years ago. I won
der if they will come to avenge 
this defeat. Well, Philly is 
ready. Felix Olekis, Jr.

At the regular meeting of the 
Bingo LDS youth branch it was 
decided to hold, a picnic Sun
day, Septemebr 13, 1936 at Stro- 
les farm. Since the ladies of 
the LDS .branch No. 6 have vo
lunteered 
possible 
dinner, 
thuanian

The picnic is scheduled to 
gin early Sunday morning 
last throughout the day. 
those who do not have cars 
asked to arrange transportation 
for themselves with friends who 
have cars. There will be re
freshments and entertainment.

NEW HAVEN, Aug. 31.—The 
convention is over. I don’t think 
I’ll ever forget this one. The 
other two were all right, but 
this last one had more... some
thing to it. Somehow, it 
pressed me much more than 
previous one.

im- 
any

Total
Ben Medley, 

Conn. Comm, on to
Rochester, N. Y.

with 
final
sum 
clubs

Problems of Our Organization
The problems before our or

ganization a^e many, but they 
are of a different nature from 
those which we have discussed 
in our previous conventions. Be
fore, we had as our main prob
lem, the task of getting new 
members into our organization, 
in reality, the forming of an or
ganization. In view of attract
ing new members, our task was 
to build systematic activity to 
attract young people. Our only 
aim in creating activity until 
now, was not to make members 
enjoy themselves so much as it 
was to create publicity for our 
organization, to attract other 
youths to it. We have succeed
ed in this to a large degree'. 
What we have missed up on, is 
taking full advantage of the 
prestige we have in various 
membership drives and attempts 
to enlarge our membership. Now 
our job is to create organized; 
activity for our members.

One of the main features in 
our organization is sports ac
tivity. It is true, we have more 
sports activity than any other 
organization. We have had bas
ketball leagues, softball leagues, 
track and field meets, and other 
sports, but today, we must look 
towards having this activity 
more organized,- having our 
teams better equipped, and our 
tournaments more systematic. 
With everyone’s cooperation, we 
are certain to achieve even 
greater results than we have 
until now. We must set our
selves certain sports which out 
organization must conduct on 
nationwide scale. Softball, bas
ketball, track and field, hiking 
are suggested. Other sports 
such as ping pong, calesthenics, 
baseball, and the like, are im
portant. But our Sports De
partment of the National Youth 
Committee must specially con
centrate its efforts in building 
up a movement among the Li-

and Mrs. were returning 
one moonlight night after 

a strenuous day’s shopping.
Wife .-(exclaiming suddenly): 

Oh, John, dear, what a lovely 
moon!

John (absently): All right, I’ll 
buy it; How much is it?

that was awarded her 
nition of her feats.

It was inspiring to 
the convention Anna 
from Rumford Me. and E. Ro- 
sevitz from Los Angeles, Calif. 
To know, that our organization 
lives on both the Atlantic coast 
and the Pacific coast and that 
it can be brought together at a 
time like this. It makes us stop 
and think ,of the great expanse 
between these two distant LDS 
youth branches. And both offi
ciated in the convention. Ed. 
Rosevitz as chairman of the 
youth session, and Anna Waznis 
as vice-chairman of t!ie adult

ELIZABETH, N. J.—The 
monthly meeting of the LDS 
Vanguards was held August 25, 
1936 with complete success. 
Without officers present, except 
one, the meeting went on with 
temporary officers. i Certain 
members did not appear be
cause they were tired,t it was 
voted to provide beds for them 
at the next, meeting. Perhaps 
we’ll hire a famous orchestra to 
sooth the tired hearts. Serious
ly comrades, if other members, 
equally tired, can appear and 
hold a meeting then the only 
conclusion that can be derived 
is laziness.

We were given a vivid and in
spiring report of the Rochester 
Convention by Charles Kwarren. 
At the meeting it was decided 
that fencing- and boxing be add
ed to the sports for the year. 
There were other vitally im
portant subjects brought up 
which need immediate attention. 
A special meeting was called for 
and voted to be held Tuesday, 
Sept. 1st. All members and 
members-to-be are urged to at
tend because of the importance.

Stan.

1 of the or
ganizations, both adįult ■ and the 
youth, for the splendid .coopera
tion that was given to me in 
trying to send a youth delega
tion to Rochester. The outcome 
was more than was expected, 
and will not be forgotten.

The adults especially helped. 
They deserve a greater amount 
of praise than can be expressed 
here. There can be no doubt 
that they want to work with us. 
The youth should realize this 
and work on along with them. 
That is the only way that we 
can progress forward*.

With the end of the 3rd LDS 
Convention, the youth of Con
necticut should try to repay the 
debt to the adults, by making 
the Connecticut one of the 
strongest in the movement.

Below are listed the names of 
the donors. Again 
appreciation I thank

New Haven adult
New Haven ALDLD
ALDLD Conn. Dist.
Waterbury LDS adult 
Bridgeport LDS adult 
Hartford LDS yohth 
Ben Medley

For the first Olympiad, 
thuanian. Olympiad, our LDS 
proudly boast of a real accom
plishment. - With 50 athletes 
participating, it was a howling 
success. We found that we have 
champions in our own LDS. Don 
Brown, Vitty Palskis, Sophie 
Waiginis. All stellar athletes 
Especially Sophie, that outstand
ing girl athlete from the new
ly formed Richmond Hill Branch. 
She won every event she enter
ed, and deserved the j gold medal 
that was awarded her in recog-
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PROTOKOLAS
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO

(Tąsa)
Siūloma ir dauguma balsų užginama, kad jei Ameri-

>

20.
kos lietuvių, organizacijos pritars, siųsti delegaciją į Lietuvą 
politinių kalinių padėties ištyrimui, kviečiant į tokią komisiją 
ir atstovą nuo Francijos socialistų partijos arba Anglijos Dar
bo Partijos.

21. Rezoliucijų komisija pasiūlo ir vienbalsiai tampa pri
imta sekama

“Lietuvoje
Tarp jų yra 
priešais. Jų

1934 m. buvo virš 500 tokių kalinių. Areštuota dar 342 ir 
daug jų nuteisti. Anti-fašistinių politinių kalinių skaičius 
padaugėjo ypač prasidėjus ūkininkų kovoms prieš valdžią.

Dabar jau yra arti 1,000 tokių politinių kalinių.
Amerikos Lietuvių Kongresas, birželio 20 ii’ 21 dd. 1936 

m., Cleveland, Ohio, susidedantis iš 364 delegatų, nuo 412 
draugijų, su 80,326 narių, griežtai protestuoja prieš Lietuvos 
fašistinės valdžios žiaurų persekiojimą Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių ir reikalauja paliuosuoti politinius anti-fašistinius 
kalinius.

Kongresas taip pat ragina būsimą savo Nacionalį Komitetą 
surasti praktiškus būdus remti Lietuvos kovojančius darbinin
kus, patekusius fašistų valdžijos nelaisvėn.

Kongresas ragina savo Nacionalį Komitetą:
1) Sukurti fondą materialiam rėmimui Lietuvos politinių 

anti-fašistinių kalinių.
2) Pasiųsti, jei bus galima, bent du atstovu patirti Lietu

vos politinių kalinių padėtį ir surasti juo geriausius būdus jų 
ir jųjų šeimynų šelpimui.

Bet pirma vykdant tą tarimą, leist kolonijų draugijų komi
tetams ir konferencijoms pasisakyti savo norus tuo klausimu.”

22. Rezoliucijų komisija siūlo ir vienbalsiai .tampa priimta 
Vilniaus lietuvių klausimu sekama rezoliucija:

“Kadangi Lenkijos imperialistinė valdžia žiauriai perse
kioja pavergtus Vilniaus krašto lietuvius, uždarinėja jų mo
kyklas, varžo organizacijas ir spaudą, areštuoja ir ištremia 
tuos, kurie pasirodo neištikimais pavergėjams, ir

Kadangi šitas teroras ypatingai skaudžiai paliečia Vilniaus 
krašto lietuvius valstiečius ir darbininkus, kurie, apart rūpi
nimosi lietuvių kultūros reikalais, dar organizuojasi ir kovoja 
už savo ekonominės būklės pagerinimą, todėl

Lai būna nutarta, kad šis Amerikos Lietuvių Kongresas 
Lietuvoje Demokratinei Tvarkai Atsteigti, atstovaudamas 80,- 
326 Jungtinių Valstijų organizuotų lietuvių griežčiausiai pro
testuoja prieš šitą Lenkijos imperialistinės valdžios teroriza
vimą Vilniaus krašto lietuvių, ir, toliau,

Lai būna nutarta, kad šis kongresas siunčia Vilniaus krašto 
lietuviams giliausią užuojautą ir pasižada moraliai remti jų 
kovą už laisvę ir būklės pagerinimą”.

23. Del tęsimo kongreso veiklos pasiūlyta ir vienbalsiai pri
imta sekama rezoliucija:

“Lai būna nutarta:
1. Kad Amerikos Lietuvių Kongresas Lietuvoje Demokrati

nei Tvarkai Atsteigti pasilieka kaip pastovi organizacija.
2. Kad šio pastovaus Kongreso tikslas bus:
a) Teikti Lietuvos žmonėms medžiaginę ir morališką pa- 

gelbą jų kovoje už prašalinimą tautininkų diktatūros ir at- 
steigimą demokratinės tvarkos bei pagerinimą savo būklės.

b) Rūpintis bendrais Amerikos lietuvių kultūriniais reikalais.
3. Kad prie šio kongreso gali prisidėti visos organizacijos 

bei draugijos ar kuopos, kurios pritaria virš nurodytiems tiks
lams ir užsimoka nuo vieno dolerio iki penkių dolerių me
tams kongreso darbams finansuoti.

4. Kad kongresas išrenka Vykdomąjį Komitetą iš 7 narių 
iš vienos apylinkės arba kolonijos, šis komitetas:

a) Rūpinsis Kongreso tarimų pravedimu gyveniman.
b) Suras praktiškus būdus teikimui Lietuvos žmonėms pa

geltos.
c) Suras būdus įtraukti į darbą kolonijų ir nacionalines or

ganizacijas.
5. Kad Amerikos Lietuvių Kongreso Lietuvoje Demokrati

nei Tvarkai Atsteigimo buveinė bus Chicagoje ir kad Chicagos 
apylinkės turi būti rinktas Vykdomasis Komitetas.”

(Bus daugiau)

rezoliucija:
pilni kalėjimai politinių anti-fašistinių kalinių, 

daugelis vien tik įtarti esant fašistinės valdžios 
materiale ir dvasinė padėtis labai sunki.

PmSBURGHO IR AP1EUNKĖS ŽINIOS

kuriose plieno dirbtu- 
pląčiai kalbama apie 

C a r n egie-Illnois 
išstatė 

reikalavimus kompani-
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Plieno Darbininkai Veda Kovą
Kai 

vėse 
s t r e i k
kompanifna unija irgi 
savo 
jai. Tai didelis žingsnis pir
myn, kuomet kompaničnos 
unijos atstovai pareiškė, kad 
jie kooperuoja su Industriniu 

u. Kompanija baisiai 
i ir susirūpinusi. Ji-

bus /priversta su darbinin- 
reikalavimais skaitytis.

Atlaikyta daugelis masinių 
mitingų pereitą savaitę. Dau
gelis plieno darbininkų prisi
rašė prie unijos. Pašelpinės 
organizacijos irgi pasisakė už 
pagelbą organizavimui plieno 
darbininkų. Konrerencijoj iš
rinktas komitetas atsidarė 
raštinę 316 Fourth Ave., Pitts
burgh, Room 1209. Rengiama
si prie didelės masinės kon
ferencijos spalio 25 d.

Iš lietuvių organizacijų, tai 
APLA, LDS ir ALDLD užgyre

tą darbą ir pasižada visokiais 
būdais pagelbėt. APLA atsto
vas yra komitete organizavi
mui plieno darbininkų.

Kailiukų Apdirbėjai 
Streikuoja

Moteriškų drabužių kailiu
kų apdirbėjai Pittsburgho 
apielinkėj paskelbė streiką. 
Paskelbimas paliečia visas de
part men tines (didžiąsias) 
krautuves, taipgi daugelį ma
žesnių. Streikieriai kovoja už 
pripažinimą unijos ir pageri
nimą darbo sąlygų. Visiems 
reikia kooperuoti su streikie- 
riais, kad jiems pagelbėjus 
streiką laimėt. j

Greyhound busų kompani
jos darbininkah irgi paskelbė 
streiką. Reikalauja pripažinti 
uniją ir suteikti geresnes dar
bo sąlygas. Republikonai pa
sirodė atviri streikierių prie
šai. Važiuodami į Landon pra
kalbas lindo per pikietų lini
jas. Vienas streikieris repor
teriui išsitarė: “Jeigu Landon

B:

mitingus, 
bet dabar 
400 orga-

nuo 
muzikalė 

Penna gu- 
senatorius 

unijos dis- 
Fagan, in- 

komi-

BINGHAMTON, N. Y. [priduoti tlkietų galiukus ir pinigus 
'šiem draugam: Olympia parko gas- 

Komunistų Partija rengia prakal- padoriui, šiupenui; N. Kudarauskui, 
bas, kuriose kalbės drg. Brilo, ket- Capital Market, ant Millbury St., 
virtadieni, 8 d. rugsėjo. Taipgi at-'arba V. Motiejaičiui, 10 Randall St.

radio

laimėtų, tai mes neturėtumėm 
teisės ir pikietuot.”

Maisto gamybos darbinin
kai irgi organizuojasi. Nese
nai pradėjo šaukti 
Iš sykio buvo maži, 
susirenka po kokius 
nizuotų unijistų.

Pavykę ir Nepavykę 
Parengimai

Rugpj; 23 lietuvių 
piknikas buvo sėkmingiausias
iš visų kitų šiemet rengtų 
Pittsburgho apielinkėj. Virš 
tūkstantis lietuviškos publikos 
dalyvavo. Rinkta Pittsburgho 
lietuvių gražuolės. Viena lie
tuvaitė, kurios vardo nepame
nu, laimėjo gražuolės vainiką.

Lietuvių prekybos buto 
(biznierių) piknikas, laikytas 
tą pačią dieną, taipgi pavy
kęs. Tik negerai, kad jie ren
gė tą pačią dieną savo pikni
ką, nes tai dalinai pakenkė 
radio piknikui. Jie gerai žino
jo iš anksto ir buvo ypatiškai 
prašyti, kad nerengtų tą die
ną, bet vistiek rengė.

Rugpj. 16 North Sides lie
tuvių darbininkų organizaci
jos turėjo pikniką. Nepavyko 
gerai. Viena, buvo mažai iš
garsintas, antra—visą dieną 
buvo taip apsiniaukę, kad ro
dos bile minutę lis. Pelno to
dėl mažai bus.

Prakalbos apie Lietuvą ir 
Ispaniją

Rugpj. 26, Liberty svetai
nėj, įvyko prakalbos. Kalbėjo 
drg. Gebert apie plieno darbi
ninkų organizavimą, S. Baka- 
nas apie Lietuvą ir Ispaniją, 
J. Gasiunas apie rinkimų 
kampaniją. Pirmininkavo 
taipgi kalbėjo P. Norkus.

Delei didelio tą vakarą lie
taus publikos buvo skystai. 
Pasekmės tačiau neprastos. 
Parduota šiek-tiek literatūros, 
surinkta aukų padengimui lė
šų, du plieno darbininkai pa
siėmę aplikacijas pasižadėjo 
vnijon įstoti.

S. Bakanas labai teisingai

ir

mas South Park, netoli 
Pittsburgh©. Bus 
programa. Kalbės 
bernatorius Earle, 
Guffey, mainierių 
trikto prezidentas
dustrinio organizacinio 
teto pirmininkas Murray.

Rengia Jungtinė Mainierių 
Darbininkų Unija ir Pitts
burgh© Centralinė Darbo Uni
jų Taryba. Prasidės lygiai 2 
vai. po pietų. Visi kviečiami 
ten dalyvaut ir bendrai tą die
ną apvaikščioti.

Fraternalių Draugijų Komi
tetas organizavimui plieno 
darbininkų irgi kooperuoja su 
tos dienos apvaikščiojimo ren
gėjais. Taipgi prisideda ir 
daugiau įvairių organizacijų.

Reporteris.

važiuoja ir drg. Minor iš New Yorko, 
jis čia bus 2 dienas — 18 ir 19 dd. 
rugsėjo; jam yra rengiamas pokilis 
19 d. rugsėjo Lietuvių svetainėje. 
Įžangos tikietas 50c. Prašome drau
gų iš anksto įsigyti tikietus, kad 
vėliaus nesigailėtumėte. Vieta ir lai-j 
kas drg. Brilo prakalbos bus vėliaus 
paskelbta. Koresp.

(208-209)

Komisija.

DETROIT, MICH.
Komisija Apgynimui civilių 

rengia dideles prakalbas d e 1 Tom 
1Mooney, pirmadienį, Labor Day, 7 d. 
rugsėjo, 1 vai. po pietų, Bell Island,

šalę vietos, kur miesto benas visuo
met būna. Tai yra gražiausias ir 
didžiausias parkas, čia kalbės bu
vęs miesto majoras ir dabartinis ma
joras reikale Tom Mooney klausimo. 
Tad kviečiam visus darbininkus ir 
simpatikus ateit ir išgirst jų prakal
bų. Komisija.

'■f
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teisių

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Dom. Krūčiui, Elizabeth, 

N. J.—Drg. įspūdžiai tilpo an
tradienio (rugs. 1 d.) “L.” 
laidoj.

Kongreso Delegatui, Toron
to. Kanadoj.—Neverta apie 
tą žmogų (Jankauską) ir jo 
“išmintį” užimti laikraštyje 
vietą. Nesinaudosime.

Alex Harkey, 50 m.
Clay St., Brooklyn, nukrito 
nuo troko ir smarkiai susižei
dė.

5O'/2

SEKMADIENĮ,
6 Dieną Rugsėjo (Sept.),

Bušai Eis Į Laisvės Pikniką 
Pitman, N. J., iš Sekamų

Vietų:
BROOKLYN, N. Y.

Nuo 40 Hudson Ave., 8:30 
vai. ryte; nuo “Laisvės” sve
tainės, 427 Lorimer St., 9 vai. 
ryte. Kelionė į abi pusi $2.00.

BAYONNE, N. J.
Bayoniečiai draugai jau tu-

pabrėžė, kad šiuo laiku, kuo-'ri sudar? važiavimuiJ
1 > m m
met fašizmas kėsinasi visur 
demokratiją užgniaužti, vi
siems demokratijos šalinin
kams reikia vienytis ir ben
drai kovoti prieš fašizmą. Pa
našiai kalbėjo ir kiti.

Kas Remia Kompartijos
- Lietuvių Biurą

Šioj vietoj kiek pirmiau bu
vo skelbta organizacijų var
dai, aukojusių padengimui lė
šų siuntimui delegatų į “Lais
vės” suvažiavimą. Dabar pri
dėsime dar sekančias: ALDLD 
236—$2, brodakieciai-wilmer- 
dingiečiai—$5, APLA 7 kp.— 
$1, Courtnės draugai—$2.78, 
P. Martinkus surinko $1.60 ir 
APLA 2 kuopos susirinkime 
surinkta $3.45. Aukavo seka
mi: APLA 2 kp., $1, M. Jur
gaitienė $1, J. Purtikas ir J. 
Kvedaras po 25 centus. Kiti 
smulkesnes aukas.

Biuras jau apmokėjo dele
gatams į “Laisvės” suvažiavi
mą lėšas. Bet dabar vėl ran
dasi skoloj, nes siuntė tris de
legatus į Lietuvių Komunistų 
Nacionalį Suvažiavimą, Ro
chester, N. Y. Todėl finansi
nė parama labai reikalinga ir 
toliau.

Pastaruoju laiku pittsbur- 
ghiečiai gerai parėmė “Lais
vę” ir “Vilnį” pardavinėdami 
tikietukus. “Laisvei” pasiųsta 
jau $16.49, “Vilniai”—$16.18. 
Dabar pardavinėjama tikie- 
tai “Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks rugsėjo 6. Taipgi apie 
dešimkė susidarys. Labai ačiū 
visiems tiems, kurie pasidar
bavo pardavinėdami tikietu
kus. .

Drg. Joe Kaževa, geras vil
nietis, paaukojo vieną dolerį 
Komunistų Partijos radio va
landai. Jis nuolatos paaukoja, 
tai Lietuvos politiniams kali
niams, tai spaudai, tai kitiems 
naudingiems reikalams. Tokių 
draugų daugiau reikia.

Darbo Dienos Minėjimas
Rugsėjo 7 (Labor Day) 

rengiama didelis apvaikščioji-

“Laisves’’ pikniką, Pitman, N. 
J., rugsėjo 6. Kelionė į abi pu
si $1.75. Busas išeis nuo M. 
Panelio, 347 Avė. E., 9 v. ryto.

Norintieji važiuot greitai už
siregistruokite pas M. Panelį, 
nes laikas jau trumpas.

Komisija.

ELIZABETH, N. J.
Turi sudarius busus važiuot 

į “L.” pikniką nedėlioj® 6 d. 
rugsėjo (Sept.) Bušai išva
žiuos nuo L. D. P. Kliubo, 408 
Court St., 10 vai. ryto. Kelio
ne į abi pusi — $1.50. Norin
tieji važiuot užsiregistruokite 
pas šias drauges: S. Pociunai- 
te, J. Šivinskaite ir E. Pociu- 
naite, visas galite matyt po 
num. 408 Court St. Paskutine 
diena registracijos tai 4 d. 
Sept. Nesivėluokite, nes pas
kui negavę buse vietos gailėsi- 
tės. Komisija.

NEWARK, N. J.
Newark, N. J. išeis 2 bu-
Philadelphiją, į “L.” pik-

Iš 
sai į 
nikų, 9 vai. ryto, nuo Jurgines 
svetaines, 180 New York 
Kelione į abi pusi $1.75.

Avė.

CHESTER, PA.
Du dideli busai po 32 paca- 

žierius važiuos į “Laisves” 
pikniką, kuris įvyks 6 d. Sep
tember, Alcyon Park, Pitman, 
N. J. Už busų komitetą V. Gi- 
žauskas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

Lyros Choras kviečia visus j srvo 
metinį pikniką, kuris įvyks nedėlioj’, 
6 d. rugsėjo Mačiutos darže, prie 
Green Rd. Pradžia 11 vai. ryto ir 
tęsis iki vėlumai. Bus visokių pa- 
marginimų ir gera orkestrą šokiams. 
Įžanga tik 20c. Lyros Choras kvie
čia visus skaitlingai dalyvauti.

Or g.
(208-209)

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 6 d. rugsėjo, 9 
vai. ryto, Draugijų svetainėje, 40971 
Porter St. Bus išduotas raportas iš 
trečio seimo, ir eilė kitų svarbių ra- į 
portų. Tad visi nariai (Jalyvaukite, 
ii’ atsiveskite savo draugus ir drau
ges prisirašyti prie kuopos.

Sekr. J. Butkus.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kp. men. susirinki

mas įvyks penktadienį 4 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, 3014 Yemans St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi draugai nepamirškite ir me
tines duokles užsimokėti. A. V.

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas! Visi Liet. 

Sūnų ir Dukt. Draugijos nariai tu
rinti jubilėjaus tikietus del pikniko, 
kuris įvyks 7 ‘d. rugsėjo, malonėki
te grąžinti galiukus ir pinigus pirm 
laimėjimų. Pasistengkite parduoti vi
sus tikietus. Del parankumo galite

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

JOHN C. BALTUS
REAL ESTATE

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

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

me ir biznių vietas.
Kreipkitės sekmadieniais ir 

šeštadieniais.
Telefonas 1825-R

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS- : X
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Say, 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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS) •

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

-ta
Telefonas: Humboldt 2-7964

H-

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
<2

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA
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.

R}--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

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.

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

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 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jisų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

y t

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

1 I I •,i.' I * . • ., ,
hmS
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Liet Meno Sąjungos Centro 
Komiteto Nariams

šeštadienį, 5 rugsėjo, 4 v. 
po pietų, “Laisvės” name, 
įvyks Lietuvių Meno Sąjungos 
posėdis.

Visi Centro Komiteto na
riai kviečiami dalyvauti.

P. Pakalniškis, L.M.S. Sekr.

Lietuvės Moterys Vėl
Rengiasi Mokyklai

Pereita žiema ALDLD mo
terys Williamsburge palaikė 
lietuvių kalbos ir rašybos pa
mokas. Grupė draugių moki
nosi ir, pertraukiant pamokas, 
išreiškė pageidavimą tokios 
mokyklos ir šį sezoną. ALDLD 
Moterų 81-ma kuopa savo su
sirinkime, 1 rugsėjo, svarstė 
šį klausimą ir nutarė organi
zuoti mokyklą ant platesnės 
skalės, negu pereitą metą. Mo
kyklos palaikymo reikalams 
bus rengiamas smagus vaka
ras, apie kurį bus pranešta 
vėliau.

Kuopa taipgi rengs masinį 
mitingą paminėjimui 20 metų 
sukaktuvių nuo pirmo Liet, 
moterų suvažiavimo, kur taip
gi bus kalbama ir rinkimų rei
kalais.

Narė.

Didysis “Laisvės” 
Piknikas

’Phil adei ph i jos organizacijų 
rengiamas didysis “Laisves” 
piknikas įvyks sekantį sekma
dienį, 6 d. rugsėjo (Sept.), 
Alcyon Park, Pitman, N. J.

Krušaičių Dukters Vestuvės
M. Kružaičiutė, 56 Ten 

Eyck St., apsivedė su svetim
taučiu jaunuoliu. Abudu jau
nieji yra bažnytiniai, tad šliū- 
bas buvo šv. Jono bažnyčioj, 
197 Maujer St.

Vestuvių vaišės buvo svetai
nėj, 16 Manhattan Avė. Abie
jų jaunavedžių giminių ir 
draugų buvo apie trys šimtai. 
Svečiai visi buvo gražiai pri
imti ir pasitenkinę. Giminai
čiai ir svečiai iš abiejų pusių, 
velydami jaunajai porai lai
mingo gyvenimo, atnešė dova
nų daiktais ir pinigais.

Kružaičiai turi dar vieną 
dukterį ir sūnų nevedusius.

“Laisvės” Reporteris.

<
Šiame piknike kalbės drg. 

R. Mizara, “Laisvės” redak
torius. Jis aiškins svarbius die
nos įvykius.

Čia bus puiki dailės progra
ma; dalyvaus net iš penkių 
miestų chorai; bus šimtai sve
čių iš toliau ir tūkstančiai vie
tinių. Tai puikiausia proga 
pasimatyti su daugeliu pažįs
tamų ir bus patogu įsigyti nau
jos pažinties.

Alcyon Parke, kur įvyks 
piknikas, yra didelė svetainė 
šokiams ir yra daugiau įvai
rių pastogių, tai jei ir lytų— 
piknikas vistiek įvyks.

Važiuos Pamatyt Sovietus 
19-kos Metą Sukaktyje

“Tai yra svarbiausias nuo- 
tikis gyvenime pamatyti, kaip 
aš mačiau, virš miliono darbi
ninkų, kareivių, valstiečių 
bangą besiliejant Raudonojon 
Aikštėn, Maskvoj, masiniai su
siformavusią, lydimą milžiniš
komis iškabomis ir baliūnais, 
kuriuose atvaizduojama to 
meto atsiekimai.”

Taip pareiškė J. N. Golos, 
pranešdamas, jog šį metą už 
vis didžiausia grupė turistų 
užsiregistravo per World Tou
rists, Inc., dalyvavimui didžia
jame 19-kos metų sukaktuvių 
minėjime 7 lapkričio, Mask
voj.

Tąją turą vadovaus World 
Tourists atstovas. Ji turės So
vietų Sąjungoj 14 dienų. Ap
lankys Leningradą, Maskvą, 
Kharkovą, Kievą. Iš New Yor
ko išplauks 21 spalio (Oct.), 
nauju jūrų milžinu Queen 
Mary. Grupė sustos Londone 
dviem dienom. Grįš per Len
kiją ir Franci ją.

Automobilistams

Bildingų Darbininkai 
Remia Maliorius

Užsitikrinkit Vietą
Visi, kurie norit užsitikrin

ti geras vietas Aido Choro di
džiajame parengime, įvyks- 
tančiame 4 spalio, Labor Ly
ceum svetainėje, 949 Willou
ghby Ave., Brooklyne, N. Y., 
įsigykit tikietus dabar.

Tikietai numeruoti, todėl 
svarbu iš kalno pasipirkti. Ti- 
kietų jau galite gauti “Lais
vės” raštinėje.

Tikietų kainos žemos: $1.00 
ir 75 centai, šokiams — 50 
centų.

Aido Choro Rengimo
Komisija.

PATAISA
Vakar dienos “Laisvėj”, 

rašte “Padėka Budraičio ša- 
pos Darbininkams”, įsibriovė 
klaida. Ten minima d. Naz- 
veckas, o turėjo būt: “Surin
kimu aukų' gėlių pirkimui rū
pinosi ' d. K. NeČiunskas.”

WPA Prieš-Unijinėj Rolėj
Vakar dienos Vietos žiniose 

buvo pranešta, kad Sąmatų 
Taryba padarė kontraktą su L. 
K. Comstock Kompanija suve
dimui telefono ir signalų vietų 
naujose subvėse už $266,000. 
Tuomi Sąmatų Taryba atmetė 
kitos kompanijos pasisiūlijimą 
padaryti tą patį darbą už $46,- 
000 mažiau, nes ji buvo neuni- 
jlnė kompanija.

Dabar WPA direktorius Ar
thur S. Tuttle pranešė, kad 
WPA atsiima $83,000, kurie 
buvo duoti budavojimui sub- 
vių todėl, kad Sąmatų Taryba 
atmetė tą neunijinės kompani
jos pasiūlymą.

New Yorko Bildingų Ama
tų Taryba, kurios žinioje’ yra 
19 bildingų amatų unijų, su 
šimtu tūkstančių narių, išlei
do oficialį pareiškimą, kad 
Taryba pilnai remia maliorių 
streiką. Pareiškime praneša 
streikieriams ir perspėja bo
sus, kad bile pasikėsinimas 
vesti skobus į maliorių už- 
streikuotus bildingus iššauks 
visų bildingo darbininkų sim
patijos streiką.

Antradienį vėl įvyko ketu
riose streiko sekcijose masinio 
pikieto paradai. Viename iš 
tų, ant Park Ave. ir 5th Avė., 
New Yorke, maršavo 3,000. 
Buvo pusėtinai ilga eilė pikie- 
tų, kuomet išsirikiavo po du 
greta. Po du jie paradavo 
del to, kad neturėjo paradui 
leidimo. Visi ėjo nešini iška
bomis ant krūtinės ir pečių.

Streikuoja už unijines algas 
ir panaikinimą “kick back”, 
tai yra, kad nereiktų nuolat 
bosam grąžint iš savo algos po 
kelis dolerius už leidimą dirb
ti.

Puikus Ir Naudingas 
Sumanymas

Nesenai kas nors spaudoje 
iškėlė svarbą organizuoti po 
namus Browderio radio pra
kalbos klausytojų grupes. Į 
jas suinteresuoti žmonės su
kviečia būrelį savo pažįstamų, 
Šapos sandarbininkų bei kai
mynų.

Pasėkos būna džiuginančios. 
Prakalba suįdomina klausyto
jus ir sukelia juose norą dau
giau sužinoti apie Komunistų 
Partiją ir jos programą. O 
daugelyje vietų draugams jau 
pavyko gauti paramą partijai. 
Šiomis dienomis ateinančių 
rinkimų fondui aukų didžiu
mą sudaro radio klausytojų 
grupių aukos.

Sekama prakalba bus 7 rug
sėjo, 10:15 vakaro, iš stoties 
WJZ.

Su pirma diena šio mėnesio 
New Yorko valstijoj įėjo ga
llon naujas važiuotės “saugu
mo” įstatymas, sulyg kurio 
bus daug didesnės pabaudos 
už bile kokius važiuotės pra
sižengimus, ypač pergreitą va
žiavimą.

Pagauti kriminaliam apsi
lenkime važiuotės įstatymo 
bus sulaikyti po areštu iki 
praves tyrimą. Prasikaltimai 
bus įrašomi draiverio leidi- 
man, kad bile atsitikime ga
lėtų matyti draiverio pirmesni 
rekordą. Visi automobilistai 
turės pritaisyti reflektorius 
užpakalyje mašinos.

Atsitikime nelaimės, paei
nančios iš nepaisymo, draive- 
ris bus kaltinamas žudystėje 
ir bausmė gali būt iki 5 metų 
kalėjimo. Numatoma $1,000 
piniginės baudos.

Už pergreitą važiavimą, 
nors be įvykimo nelaimių, pir
mam prasikaltime bauda iki 
$100 arba 30 dienų kalėjimo. 
Už antrą—nemažiau $50 iki 
$200 baudos arba iki 90 die
nų kalėjimo. Už trečią bėgiu 
18-kos mėnesių prasikaltimą 
nuo $100 iki $500 piniginės 
baudos arba 180 dienų kalėji
mo, kartais baus abiem: pini
gine bauda ir kalėjimu.

Iškilmingas Bazaras
Dar niekad nebuvo New 

Yorke tokio bazaro, kokiu bus 
šį metą rengiamas Komunistų 
Partijos New Yorko Distrikto 
bazaras. Jis prasidės 16.-tą ir 
baigsis 20-tą šio mėnesio.

Bazaras bus ne tik turtin
gas visokiais daiktais, bet ir 
gražia programa. Skirtingų 
tautų menininkai pildys tau
tinių vakarų programą. Taip
gi bus vaikų diena, kurios 
programoj dalyvaus cirko 
grupė ir juokų bei šposų ro
dytojai.

Ten pat kas vakarą tęsis 
šokiai. Svečius vilios kavinė su 
visokiais valgiais ir simfonijos 
orkestrą, taipgi gražinimo ša- 
lionas. Tai kiekvienam įdomi, 
smagi ir naudinga programa, 
tad visi turėtų jau dabar prie 
jos rengtis ir taupinti centus. 
Įžanga nedidelė, tik 25c, o 
šeštadienį—45c. Visom pen
kiom dienom bendras tikietas 
—85c.

1100 Myrtle Avė., 17-tą rug
pjūčio. Jie reikalavo tuojauti
nės pašalpos, bet vieton pa
šalpos Miss Becker, biuro ve
dėja, įsakė juos areštuoti, kal
tinant netvarkos kėlime.

Paliuosavo Melviną 
Iš Kalėjimo

Jauniausias Now Yorko 
darbininkų kalinys, Murray 
Melvin, tapo išleistas iš kalė
jimo pereitą antradienį. Jis 
paliuosuotas ant taip vadina
mos “paroles” dviem ir pusei 
metų. Melvin išbuvo Rikers 
Salos sunkiųjų darbų, kalėjime 
6 mėnesius.

Melviną pasitiko delegacija 
iš 15-kos unijistų ir asmeniškų 
draugų. Pasirašęs reikalin
gus dokumentus, Melvinas pa
reiškė :

“Aš tęsiu organizacinį dar
bą, kol kiekvienas spaustuvės 
pagelbininkas bus organizuo
tu. ši byla buvo sufrėmavi- 
mas, išdirbtas stambiųjų spau
stuvininkų. Kova už manęs 
išteisinimą yra dalis kovos už 
suorganizavimą ‘spaustuvių 
velniūkščių’ (spaustuvių gize
lių, pagelbininkų).”

Melvin yra Spaustuvių Pa- 
gelbinihkų Unijos vice-prezi- 
dentas. Jis buvo suareštuo
tas ir sudaryti prieš jį kalti
nimai laike buvusio unijos 
streiko, kuriame jis kovingai 
vadovavo. Minėtos unijos pre
zidentas, Frank Cremonesi, 
buvo pasitikimo grupės vadu.

Visų Trijų Apskričių Bendras 
Susirinkimas Brooklyne

A.L.D.L.D. 2 apskr., L.D.S. 3 ap
skričio xir L.M.S. 3 apskr. komiteto 
nariai dalyvaukite bendram posėdžio 
(susirinkime penktadienį, 4 d. rusė
jo, “Laisvės” svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Čia bus išduotas raportas 
iš “L.” naudai surengto pikniko, ku
ris įvyko 16 d. rugpjūčio, New Jer
sey valstijoj. Apart to turim ir kiti? 
svarbių reikalų užbaigt. • -

Sekr. G. A. Jamison.
(207-208)

IŠRANDAVOJIMAI
Apšildytas fornišiuotas kambarys, 

vienos šeimos name, arti Fulton St. 
eleveiterio, Boyd Ave. stotis. Renda 
žema. Atsišaukite sekamai:
I. A., 108-02—86th Str., Ozone Park, 

L. L, N. Y.
(208-209)

Pasirandavoja fornišiuoti kamba
riai. Viskas naujai ištaisyta ir nau
jai išfornišiuoti. Užlaiko lietuviai. 
Kambariai porom arba pavieniam; 
garu apšildomi; kaina labai prieina
ma. Labai patogioje vietoje, arti 
prie subway ir eleveiterių, arti res
tauracijų. Del kitų informacijų kreip
kitės sekamai:
202 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

(208-214)
Pasirandavoja Storas, geras del 

bučernes arba grocernės. Turi visus 
įtaisymus ir ledo mašina, ir kitus 
reikalingus įtaisymus. Del platesnių 
informacijų kreipkitės sekamai:— 
Joseph Proncek, 100 Steamboat Rd., 
Great Neck, L. I., N. Y.

(207-209)

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

Panaikino Bedarbių Bylų
Pirmadienį teisėjas Swee

ney panaikino bylą prieš 12 
Brooklyno bedarbių, kurie bu
vo areštuoti šalpos stotyje,

■ z

Aidas Kviečia Vestuvėsna Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA *

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

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

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS ’
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Brooklyn© Aido Choras, 
kaip žinia, susideda iš jauni
mo, todėl nenuostabu, kad jie 
retkarčiais sumano šaunias 
vestuves.

Nemanykit, kad tai bus pa
prastos vestuvės—visai ne- 
taip! Vestuvės bus su nepa
prastom iškilmėm 1 Josna ren
giasi Brooklyno Aido Choras 
visais garais, šiose iškilmėse 
dalyvaus William Norris or
kestrą, susidedanti iš geriau
sių, pąrinktiniausių muzikų. 
,Ši orkestrą akompanuos, pri
tars Aido Choro lipšniems bal
sams. Pirma smuiką grieš 
Endziulis.

Dabar, žinoma, visi nori ži
noti, kasgi vesis, kas bus jau
navedžiais ?

Jūsų korespodentas viską 
išpasakos, tik kantrybės, tam
stelės !

Sekmadienį, spalio 4, Labor 
Lyceum svetainėj, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne, bus 
perstatyta garsaus kompozito- 
rio J. Sebastian’o Bach’o “Ka-J 
vos Kantata”. Virš minėtoj 
kantatoj jaunikiu bus Anta
nas Navikas, nuotaka—Biru- 

f I
ta Kalakauskaitė. Tai ganat 
jauna pora, šiose vestuvėse 
bus baletas, kurio dalyvių ne
teko sužinoti jūsų korespon
dentui.

Kas gi nenorės atsilankyti 
į aidiečių vestuves? Visi ren
giasi jose dalyvauti, 

Rengiantiesiems dalyvauti 
šiame pokilyje patartina įsigy
ti tikietus iš anksto.

Vienas Iš Jūsų.

Sally Rubin, 23 metų, dirbo 
apatinių fabrike, 1 Chester St. 
To fabriko keltuvas buvo apy- 
tamsioj fabriko dalyje, o Sal
ly norėjo juo užvažiuoti iki ki
tų aukštų. Ji žengė į keltuvą, 
bet jis jau buvo pakilęs, tai 
mergina nupuolė 20 pėdų ir 
smarkiai susižeidė.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkai prie sal

dainių, kietų saldainių mazgytojai ir 
pagelbėto jai; vien tik patyrusių. At
sišaukite:

SCHARF BROS. CO., INC. 
609 N. 51 Str. New York City.

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS

25c
15c

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobiliu^ vestuvėm, 
parėm, krikfitynom iri kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

ANTANAS KASMOČIUS-
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8529

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čiclų 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.




