
KRISLAI
Roosevelto Silpnybe. 
Thomas Giria Landoną. 
“Teise Organizuotis”. 
Generolas Uborevičius.

Rašo S. LAISVIETIS

Drg. Earl Browderis, komu
nistų kandidatas j prezidentus, 
radio kalboj praeitą pirmadie
ni atžymėjo Roosevelto silpny
bę; jis perlengvai nusileidžia 
Hearsto - Liberty Lygos fašis
tinei saikai.

' / Bet jeigu susidarytų gana 
galingas Farmerių-Darbo Par
tijos judėjimas, galėtų priversti 
Rooseveltą padaryt didesnių nu- 

> sileidimų darbininkam ir far- 
meriam.

90 iš kiekvieno šimto Ame
rikos laikraščių darbuojasi už 
fašisto Landono išrinkimą į 
Jungtinių Valstijų prezidentus.

Landonui netiesioginiai pade
da ir Socialistų Partijos kandi
datas j prezidentus Norman 
Thomas. Savo kalbose ir raš
tuose jis perstato Rooseveltą 
net “pavojingesnių” už Landū
ną.

Pereitą antradienį Norman
* Thomas per kapitalistinę spau

dą vėl pagyrė Landoną, kad jis 
esąs “nais vyrukas.”

* Sunku, rodos, net įsivaizduo
ti, kaip socialistų vadas galėtų 
panašiai pilti vandenį ant Lan
dono malūno.

Landoną pastatė kandidatu į 
prezidentus purviniausias fašis
tas Hearstas, laikraščių leidė
jas. Neginčijamais dokumen
tais įrodyta, kad Hearstas pa
diktuoja, ką dabar Landonas 
turi kalbėti, o ką užtylėti.

Taigi ir pastarieji Landono 
veidmainiški pareiškimai, būk 
jis “stojas prieš mokytojų išti
kimybės prisiekas” ir už darbi
ninkų “teisę organizuotis” yra 
Hearsto pakuždėti. Bet tai tik 
meškerė pasižuvauti daugiau 
balsų Landonui iš darbininkų ir 
pažangesnių inteligentų. O pats 
Hearstas, Landono patronas, 
buvo ir tebėra aršiausias darbo 
unijų priešas ir progresyvių 
mokytojų persekiotojas.

Landono valdomoj Kansas 
valstijoj jo pasiųsti milicinin
kai kriušino kiekvieną didesnį 
darbininkų streiką. Landoniš- 
kiai gengsteriai tik keletas sa
vaičių atgal išdaužė darbo uni
jų centrą Cherokee apskrity j, 
Kansase. Landonas, prasilenk
damas su valstijos įstatymais, 
leidžia silicosio dulkėmis ma
rinti tūkstančius mainierių ir jų 
vaikų.

Bet vadinamas socialistų 
“kairusis” vadas Norman Tho
mas nepaiso Landono darbų 
nei jo istorijos, o glosto jį už 
demagogiškus žodžius.

Ar reikia pavojingesnio iš
sigimimo Socialistų Partijos 
viršūnėse ?

Vyriausio republikonų par
tijos komiteto pirmininkas 
John D. M. Hamilton rugs. 8 
d. Chicagoj iškeikė Industri
nių Unijų. Organizavimo Ko
mitetą ir jo pirmininką Johną 
L. Lewisa. Kodėl? Todėl, kad 
jie stengiasi suorganizuot į 
didžias pramonines unijas mi- 
lionus dar neorganizuotų dar
bininkų.

Dieną gi pirmiau republiko
nų kandidatas į prezidentus 
Landon krokodiliaus ašaromis 
raudojo, kad Industrinių Uni
jų Komitetas būk “skaldąs 
darbininkų judėjimą.”

Matote, kaip Landon su sa
vo partija “pripažįsta“ teisę 
darbininkam organizuotis!

Jeigu jau didžiuotis lietuvių 
tautos didvyriais, tai tikrai 
galima pasididžiuot lietuviu 
Sovietų ’ Raudonosios Armijos 
generolu I. P. UboreviČium, j 
kuris dabar vadovauja svar-1 
blausiems iki šiol Sovietų apsi
gynimo manevrams Baltarusi- 

jj, Lietuvos kaimynystėj.
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Reikalauja Atmest Jungtinių 
Valstijų “Globą”

GENEVA. — Pietų Ame
rikos respublika Perų reika
lauja, kad Tautų Lyga ne
pripažintų Jungtinių Valsti
jų vadinamos “Monroe teo
rijos”, pagal kurią Wash- 
ingtono valdžia dedasi vie
natine “globėja” Centrali- 
nės ir Pietinės Amerikos 
respublikų.

4 Mil. Francuos Unijis- 
tii Remia Ispanu Liaudį

PARYŽIUS. — Francijos 
Generalės Darbo Konfede
racijos komitetas rugs. 8 d. 
vienbalsiai pareiškė pilną 
pritarimą Ispanijos Liau
dies Frontui kovoj prieš fa
šistus. Darbo Konfederaci
ja turi 4 milionus narių.

Francūzų Kom. Partijos 
organas “l’Humanite” rei
kalauja, kad soc. B huno va
dovaujama valdžia tuojaus 
atšauktų uždraudimą par
duot ir vežt ginklus Ispani
jos respublikai prieš fašis
tus.

Sukaktis H. Barbusse, 
Kovotojo prieš Karą
PARYŽIUS.—Sukako vie- 

ni metai nuo mirties Henri 
Barbusse^didžio rašytojo ir 
kovotojo prieš karą ir fašiz
mą. Sukakties proga Pa
saulinis Komitetas Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą išlei
do pareiškimą, kuriame sa
ko:

“Milionai žmonių giliai 
gerbė ir mylėjo Henrį Bar- 
bussę ne tik kaipo autorių 
nemirtinos knygos ‘Ugnyje’ 
ir kitų veikalų, bet taipgi 
kaipo vieną iš pačių žymiau
sių kovotojų už taiką ir lai
sve.”

Barbusse sykiu su kitu 
garsiu francūzų rašytoju 
Romain Rollandu buvo su
manytojai 1932 m. Amster
damo Kongreso prieš Impe
rialistini Karą; o iš to kon
greso toliau išsivystė Pasau
linis Judėjimas prieš Karą 
ir Fašizmą.

N. Y. Gubernatorius Stengias 
Sutrukdyt Pieno Streiką
ALBANY, N. Y.—Valsti- 

jos gubernatorius Lehman 
paskyrė žemdirbystės komi- 
sionierių Ten Eycka tyrinėt 
pieno gaminimo lėšas ir 
kompanijų mokamas už iį 
kainas farmeriam, ir tarpi- 
ninkaut derybose tarp pieną 
gaminančių farmerių ir tų 
kompanijų. Tuomi tikisi su
laikyt gręsiantį visuotiną 
pieninių farmerių streiką.

Patys galite daryt išvadas, 
kaip patinka Hitleriui ir Var- 
šavos ponams, kad raudonar
miečių manevrams šioj kaimy
nystėj vadovauja būtent lietu
vis sovietinis generolas. Gal šis 
faktas taipgi dalinai gadina jų 
svajones apie Lietuvos pasida
linimą tarp Lenkijos ir Vokie
tijos?

ANGLŲ UNIJISTA1
UŽ 3-jų ŠALIŲ BLO

KĄ PRIEŠ HITLERĮ
Sako, Anglija, Francija ir 
Sovietai Susitarę Sumuštų 

Nazių Karo Planus

PLYMOUTH. —Padarius 
tarpsavinės pagelbos sutar
tį tarp Anglijos, Francijos 
ir Sovietų Sąjungos, galima 
būtu sumušt visus fa
šistų karo planus Europoj, 
pareiškė Anglijos darbo 
unijų kongreso prezidentas 
A. H. Findlay savo kalboj, 
atidarydamas kongreso pir
mą sesiją rugs. 8 d.

Jis sakė, kad Anglijos 
“darbininkų judėjimas turi 
priešintis bet kokiai politi
kai, kuri tik laikinai užtik
rina taiką Vakarų Europoj, 
o tuo tarpu palieka Hitle
riui laisvas rankas Rytinėj 
Europoj ir prieš Sovietų Są
jungą.”

Iš antros pusės, tačiaus, 
Findlay apgailestavo Mask
voj sušaudytų 16 žmogžu
diškų trockistų ir išstojo 
prieš bet kokį bendrą fron
tą tarp Anglijos Darbo Par
tijos ir Komunistų Partijos, 
aštriai atakuodamas komu
nistus. šiuomi jis suteikė 
dvasinės paspirties aršiau
siems priešams taikos ir So
vietų Sąjungos.

200,000 Darbininkų Mitingas Pittshrghe
Uzgyre Veiklą Industrinių Uniją Komiteto

Gubernatorius Earle Pasižadėjo Nenaudot Milicijos 
prieš Streikierius

PITTSBURGH, Pa.—Pa
gal Plieno Darbininkų Or
ganizavimo Komiteto pa
šaukimą suplaukė 200,000 
darbininkų į South Parką, 
Darbo Dienos šventėje, pri
tardami Industrinių Unijų 
Organizavimo Komitetui ir 
sykiu išreikšdami pasmer
kimą geltonajai Darbo Fe
deracijos valdybai, kuri su
spendavo 10 stambiųjų uni
jų už tai, kad jos priklausė 
prie Industrinio Komiteto.

Į šį didžiausią Amerikos 
istorijoj pramonės darbinin
kų mitingą suvažiavo ir su
ėjo ne tik plieno fabrikų 
darbininkai, bet taipgi mai- 
nieriai ir įvairių amatinių 
unijų nariai, tūkstančiai su 
žmonomis ir vaikais.

Mitinge, be kitų, kalbėjo 
ir demokratas Pennsylvani- 
ios gubernatorius Earle, 
duodamas iškilmingą priža
dą, kad jis niekada nenau
dos milicijos prieš streikuo
jančius darbininkus.

Kada tik buvo suminėta 
vardai republikonų kandi
dato į prezidentus fašisto 
Landono arba Hooverio ar
ba Hearsto, kiekvieną sykį 
pakilo audra paniekos šauk
smų ir baubimų tiem reak
cininkam, užkeiktiem prie
šam darbininkų judėjimo.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo pirmininkas Phil
lip Murray pranešė, kad

PORTUGALU JŪREI
VIAI SUKILO PRIEŠ

TALKĄ FAŠISTAMS
Prieš Revoliucinį Darbinin
kų Subruzdimą Įvesta šalyj 

Karo Stovis

LISBON, Portugalija. — 
Paaiškėjo, kad tai prieš 
Portugalijos fašistų žiaurią 
diktatūrą sukilo jūrininkai 
karinių laivų “Alfonso de 
Albuquerque”, 2,100 tonų, ir 
“Dao,” 1,282 tonų, rugsėjo 
8 d.

Sukilėlių laivus tuoj pra
dėjo bombarduot kanuolės 
iš sostinės Lisbonos forto 
Almados. Laivai greit bu
vo taip sužeisti, kad jų jūri
ninkai turėjo pasiduot. Tai
gi jiem nepavyko išplukdyt 
tuodu laivu net iš Tagus 
upės į atvirą jūrą. Du jū
rininkai liko užmušti ir 7 
sužeisti. Jūrininkų sukili
mas įvyko ne tik prieš mi- 
nist. pirmininko O Salaza- 
ro fašistinę diktatūrą, bet 
vpač prieš jo valdžios duo
damą talką Ispanijos fašis
tam. Ale jūrininkų atviras 
išstojimas prieš tokią politi
ką tai dar ne viskas. Visoj 
Portugalijoj taip subruzdo 
darbininkai, kad diktatorius 
Salazar įvedė griežtą karo 
stovį ištisoj šalyj.

kompanijos stengėsi pri
verst savo vergus dirbti 
Darbo Dienos šventėj, idant 
negalėtų susidaryt toks ga
lingas mitingas, bet bosų 
pastangos nepavyko.

Be šio mitingo, dar 12,000 
plieno darbininkų demonst
ruodami maršavo palei Ohio 
upę, už kelių mylių nuo mie
sto. Kompanijų gengsteriai 
grasino jiems net kulkasvai- 
džiais, idant atbaidyt dar
bininkus nuo maršavimo; 
bet jie nepaisė tų grasini
mų.

Sovietai Pavaro Nelem
tus Fabriką Vedėjus
MASKVA. — Sovietų vy- 

riausybė pavarė iš vietų 
vedėjus daugelio fabrikų, 
kurie gamino perprastus 
kasdieninio naudojimo daik
tus arba nepagamino tiek, 
kiek būtų galėję.

Be kitų, tapo paleisti iš 
tarnybos audimų fabrikų 
vedėjai, kurie per savo 
prastą vadovybę nepagami
no nustatyto audimų dau
gio.

Sovietų pramonė per pir
mus šešis mėnesius šiemet 
apskritai pagamino apie 
34 nuošimčius daugiau dir
binių kaip pernai per tą pa
tį pusmetį. Darbininkų al
gos pakilo apie 33 nuošim
čiais.

15 Amerikos Delegatų Pa
saulio Taikos Konferencijoj

BRUSSELS, Belgija. — 
Dabartinėj Pasaulinėj Tai
kos Konferencijoj dalyvau
ja ir 15 delegatų nuo Ameri
kinės Sąjungos prieš Karą 
ir Fašizmą, su D r. H. F. 
Wardu pryšakyje.

Berlynas. — Žydai bijo, 
kad dabartinis nazių parti
jos kongresas galėsiąs apdė
ti žydų biznius tokiais augš- 
tais taksais, kad jie turėsią 
bankrutuoti.

Ispanu Respublikiečiai 
Užkariavo Huescą

MADRID, rugs. 9. Ispa
nijos respublikos kariai at
ėmė iš fašistų Huescą, pro
vincijos sostinę j pietų-rytus 
nuo fašistų lizdo Pamplo- 
nos. Šiuom respublikiečiai 
užeina už nugaros fašis
tams, veikiantiems San Se- 
bastiano-Iruno srityje.

Fašistai Išžudysią San 
Sebastiano Gynėjus

Hendaye, Francija, rugs. 
9.—-Ispanijos fašistai prane
ša, kad jie jau įsilaužė į San 
S e b a s t i ano priemiesčius. 
Bet pačiame mieste yra 8,- 
000 Liaudies Fronto milici
ninkų, kurie mirtinai pasi
ryžę apginti San Sebastia- 
na.

Buvo kilę kivirčių tarp 
anarchistų ir kitų milicinin
kų San Sebastiane, bet jie 
susitaikė ir išvien kovoja 
prieš visų bendrą nepriete
lių.

Civilis San Sebastiano gu
bernatorius A. Ortega buvo 
per tarpininkus užklausęs 
fašistų vadus, ar jie sutiktų 
nebausti Liaudies Frontie- 
čius, jeigu miestas pasiduo
tų. Fašistai atsakė, kad ne
bus jokio pasigailėjimo nei 
vienam, kuris prieš juos ko
vojo. Vadinasi, jie pasinešę 
išžudyt suimtus miesto gy
nėjus. Šia proga fašistai 
pasiskelbė, būk jie esą “tik
rąja šalies valdžia.”

Fašistai giriasi, kad pa
ėmę Pasajes šioj srityj; bet 
pasigyrimas dar nepasitvir
tina.

Talaveros Mūšiai
BURGOS, Ispanija.—Fa

šistai garsinasi, kad jie at- 
mušę Liaudies milicininkus 
už 5 mylių į rytų-šiaurius 
nuo Talaveros de la Reina 
ir pagrobę daug ginklų ir 
amunicijos.

Bet, respublikos valdžios 
pranešimais, tai fašistai 
patys čia tapo sumušti.

NANNING. — Praneša
ma, kad chinų Kwangsi 
provincijos vyriausybė ne
žada pasiduoti centralinei 
Chiang Kai-sheko valdžiai 
Chinijoj. Galėsiąs kilti tarp- 
savinis karas.

So v. Armijos Manev
rai Rodo Pasirengimą 
Atmušt bi Užpuoliką

Raudonosios Armijos Manevrams Minsko Srity j Vadovauja 
Lietuvis Generolas I. P. Uborevičius; Vakarinė Sovietų Sie

na Apsaugota Galingomis Požeminėmis Tvirtovėmis
MINSKO srityje, Sovieti

nėj Baltarusijoj, Raudonoji 
Armija rugs. 8 d. pradėjo 
keturių dienų manevrus, 
kuriuose dalyvauja virš 30,- 
000 karių. Manevrai veda
mi vyriausioj komandoj lie
tuvio generolo I. P. Ubore- 
vičiaus, kuris yra Sovietų 
armijos komandierius Bal
tarusijoj.

Manevruose sutelkta ga
lingos karinio mechanizmo 
jėgos: traktorių traukiamos 
kanuolės, tankai, ilgos nau
joviškos kanuolės priešų or
laiviams šaudyti, tankai, 
lėktuvai ir kiti moderniški 
įrengimai.

Manevrus tėmija specia
liai pakviesti kariniai atsto
vai iš Francijos, Čechoslo- 
vakijos ir Anglijos. Jokių 
kitų užsieninių tėmytojų 
Sovietai neprileidžia. Su 
Francija ir čechoslovakija, 
kaip žinoma, Sovietai turi 
tarpsavinės pagelbos sutar
tį. O Anglija jie taipgi nori 
patraukti taikos palaikymo 
pusėn. 4

Šiuos svarbiausius iki šiol 
manevrus stebi Sovietu ap
sigynimo komisaras Kl. L. 
Vorošilov ir Raudonosios 
Armijos maršalai Jegorov, 
Tuchačevski ir Budionnyj. 
Kaukaziečių kariuomenės 
divizija drg. J. Stalinui su
teikė vardą savo “eilinio 
garbės kareivio.”

Manevrai vedami tokio
mis sąlygomis, kaip tikru
moj reikėtų kariaut, jeigu 
Hitleris užpultų Sovietus.

Manevruojanti armija 
paskirstyta į dvi dalis— 
“priešai” ir Sovietų gynėjai. 
Geriau nutėmyt, katrų šū
viai kur lekia, tai šoviniai 
yra užtaisyti chemikalais, 
duodančiais spalvuotus dū
mus. Lėktuvų šovinių dū
mai raudoni, tankų geltoni, 
sunkiosios artilerijos juodi 
ir lengvosios artilerijos bal
ti.

Sovietų apsigynimo komi
saras Vorošilovas atvirai 
pareiškė, kad Sovietų vaka
rinė siena yra apsaugota to
kiomis galingomis požemi
nėmis tvirtovėmis, kaip 
Francijos tvirtumų vadina
ma Maginot linija, Vokieti
jos pasienyj. Be to, Sovie
tai turi išvedžiotą tinklą 
strateginių gelžkelių ir vie
škelių šioj srityj. Ir bendrai 
Sovietai yra taip prisiren
gę, kad atmuštų bile užpuo
liką.

Miestelių ir kaimų gyven
tojai labai iškilmingai priė
mė atvykstančius manev- 
ruot raudonarmiečius, visi 
išeidami jų pasitikti, mėty
dami jiems gėlių vainikus, o 
drg. Vorošilovą ir kitus 
maršalus vaišindami saldai

niais ir vaisiais. Be to, įvai
riose vietose žmonės ant ke
lių ir gatvių pastatė puoš
nias “bromas” pramaršuo- 
jantiems šalies gynėjams.

Žymėtina, kad šiuose ma
nevruose dalyvauja ir Dono 
ir Kubanės kazokų nesenai 
suorganizuoti vienetai, ku
riuos žmonės ypač šauniai 
ir karštai pasitiko. Jie dar 
pirmą kartą dalyvauja So
vietų armijos manevruose.

Generolas Uborevičius sa
vo kalboj pareiškė:

“Mes pradedame šiuos 
manevrus, puikiai aprūpinti 
augščiausios rūšies savais 
technikiniais įtaisais, pasi
rengę sumušt ir išvyt bile 
priešą, nežiūrint kaip jis 
būtų skaitlingas, kuris tik 
drįstų užpulti mūsų tėvy
nę.”

EXTRA!
< _____
ISPANŲ RESPUBLIKIE-
ČIAI UžėMe ALCAZARĄ

LISBON, Portugalija, 
rugs. 9.—Ispanų Liaudies 
Fronto milicijai pradėjus 
vėl bombarduot fašistų tvir
tovę Alcazarą, 1,200 fašistų 
karių, pagaliaus, iškėlė bal
tas vėliavas ir pasidavė.

Taigi ir čia nepavyko fa
šistams, kurie visomis pas
tangomis briovėsi linkui To
ledo, norėdami paliuosuot 
savo sėbrus iš Alcazaro.

CHINAI UŽMUŠĘ DAR 
VIENĄ JAPONĄ

TOKIO.—Japonijos spau
da kaltina chinus, kad jie 
užmušę japoną Junzą Na- 
kaną, Pachoi mieste, Chini
joj. Valdžia rengia naują 
grūmojantį pareiškimą Chi- 
nijai. Nakana esąs jau tre
čias japonas nužudytas Chi
nijoj per dvi savaites.

Berlynas, rugs. 9.—Hitle
ris reikalausiąs sugrąžint 
Vokietijai kolonijas, kurias 
jinai turėjo Afrikoj ir kitur 
pirm pasaulinio karo.

500,000 Hitlerio Agentą
Nazių Kongrese

NUREMBERG, Voldeti- 
įa.—Į hitlerininkų partijos 
kongresą suvažiavo apie 
500,000 jų valdininkų, juo
dųjų policininkų, smogikų, 
fašistinių jaunuolių ir kitų 
Hitlerio agentų.

Šis nazių kongresas laiko
mas svarbiausia jų karinės 
mobilizacijos “šventė”.



i

t

Ketvirtad., Rugsėjo 10, 1936 ■j'
Puslapis Antras

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year................. $7.50
Foreign countries, per year............ $7.50

Canada and Brazil, per year........ .. $5.50
United States, six months ............... $3.00
Brooklyn, N. Y.» six months.......... $4.00
Foreign countries, six months........ $4.00

Canada and Brazil, six months .... $3.00
Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.» under the Act 

of March 3, 1879.

streikieriai liko pavaryti iš darbo, o jų 
vietos užpildytos skebais. Tiem darbi
ninkam, kurių didelė dalis mirtinai serga 
silicos'iu, neduoda jokios pašalpos, nors 
Landono valdomoj valstijoj bedarbių pa
šalpa ir taip mizerna—tik apie $8 šeimy
nai per mėnesį.

Bet ši kriminale Landono politika Che
rokee apskrityj tėra tik menkas pavyzd 
dys tos fašistinės giltinystės, kurios susi
lauktų desėtkai milionų Amerikos darbo 
žmonių, jeigu Landonas taptų išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezidentu.

MOKSLAS IR TECHNIKA

Darbininką ir Ją Vaiką Giltinė — 
Al f. Landon

Al. Landonas, republikonų - Hearsto 
kandidatas į Jungtinių Valstijų preziden
tus, yra tikras darbininkų giltinė Kan
sas valstijoj.

Landonas, bebūdamas Kansas guberna
torium, jau numarino 500 švino ir cino 
kasyklų mainierių ir 400 darbininkų vai
kų silicosis žiauria liga vien Cherokee 
apskrityj.

Silicosis pareina iš titnago ir kvorco 
dulkių tose kasyklose ir artimoj jų kai
mynystėj. Įkvėpuojamos į plaučius, tos 
aštrios, krištolinės dulkės suraižo, su
pjaustė plaučius ir paleidžia juose krau
ją. Silicosio aukos, tuo būdu, užtroški- 
namos pačiu savo krauju.

Kansas valstijos įstatymas reikalauja 
laistyti švino, cino kasyklas ir tam tik
rais įtaisais jose saugoti darbininkų svei
katą ir gyvybę nuo baisingo silicosio. Pa
gal to įstatymo patvarkymus, silica dul
kės ir uolos, išverčiamos iš kasyklų, turi 
būt taip sužiūrėtos, kad negręstų pavo
jum tų vietų gyventojam.

Sveikatnamio savininkas gydytojas D. 
F. Lazenby, buvęs kompanijos daktaras, 
sako, jog vykdant valstijinį įstatymą ga
lima būtų bent pusiau sumažint sirgimus 
ir mirimus nuo silicosio. Bet kaip tik jis 
pakėlė savo balsą prieš tą darbininkų ir 
jų kūdikių plėgą, tuojaus kompanija iš
metė jį iš tarnybos.

Ką, tačiau, daro Kansas gubernatorius 
Landonas, fašistinis republikonų kandi
datas į prezidentus? Jis, susiderėjęs su 
kasyklų savininkais, apeina visas valsti
jos įstatymo taisykles prieš silicosį. Lan
donas nereikalauja, kad kompanijos nau
dotų bet kokią apsaugą nuo silicosio ryk
štės. Jis leidžia silica dulkėmis nuodyti 
ne tik pačius mainierius. Landonas nie
ko nesako toms kriminalėms kompani
joms net prieš nuodijimą tūkstančių apy
linkės gyventojų ir jų vaikų. Ir todėl 
matome šitokį reginį:

Prie pat Treese miestelio, Cherokee ap- 
* skrityj, suversta kalnai silica dulkių ir 

uolų. Pradžios mokykla stovi tik už vie
no bloko nuo to mirties “dumpo.” Vietoj 
paprasto grindimo, net keliai apie moky
klą yra apipilti šilica griozdais ir dulkė
mis. Taip su kiekvienu vėjo pūstelėjimu, 
su kiekvienu automobilo pravažiavimu 
pakyla debesiai mirtinųjų dulkių, ėdan
čių darbininkam ir jų vaikam plaučius, 
paplukdančių juos kraujais.

Šitaip silicosiu yra užkrėsta dar 5,000 
suaugusių darbo žmonių ir 1,500 jų vai
kų, ir visiem jiem grūmoja labai skaudi 
mirtis, kaip matyt iš rekordų daktaro H. 
H. Brookharto, apskričio sveikatos valdi
ninko. Tatai puikiai žino pats Lando
nas, kaipo sveikatos komisijos narys; bet 
jis nei piršto nepajudina, kad bent atei
tyj sustabdyt tą išvengiamą marą.

Dar daugiau. Kada pernai sustreika
vo švino, cino kasyklų darbininkai, reika
laudami saugumo nuo silicosio ir sąlygų 
pagerinimo tame savaimi pavojingame 
darbe, gubernatorius Landonas atsiuntė 
miliciją; išdaužė streiko pikietų eiles; 
sukišo į kalėjimus darbininkų vadus, ne
leidžiant jiem teisme turėti net savo ad
vokatų.

Po to, kasyklų savininkai, slapta pasi
kalbėję su Landonu, suorganizavo taria
mą “piliečių armiją,” sudarytą iš pasku
čiausių nenaudėlių ir vadovaujamą pa
garsėjusių piktadarių Mikes Evanso ii 
Joe Nęrlano, nepersenai išėjusių iš kalėji
mo.

' šitaip ir buvo sukriušinta mainierių 
kova del pačios gyvybės. Beveik visi

Suskaldė
ADF Veik. Taryba suskaldė Darbo Fe

deraciją, suspenduodama dešimts stam
biųjų unijų, sudarančių CIO. Tai buvo 
padaryta šeštadienį. O sekmadienį ir 
pirmadienį užkinkyta Hearsto spauda ir 
ADF reakcininkai vadai puolimui tų, ku
rie organizuoja neorganizuotus, tų, ku
rie stoja už pramoninį unijizmą. Hears
to “New York American” padaro John 
L. Lewisą komunistu; tą patį padarė ir 
William L. Hutcheson, kalbėdamas Chi
cago]. Visus, kurie stoja už pramoninį 
unijizmą, tas žmogus pakrikštijo komu
nistais, prakeikė Rooseveltą ir iškėlė į 
padanges republikonų - Liberty Lygos- 
Hearsto kandidatą p. Landoną.

Dabar reikia tikėtis ir daugiau pana
šių puolimų ant tų, kurie organizuoja ne
organizuotus.

Plieno kompanijos, be abejo, labai 
džiaugiasi p. Greeno žygiu. Bet šimtai 
tūkstančių plieno pramonės darbininkų, 
norinčių būti organizuotais, p. 
keikia.

Ką dabar išmestosios unijos 
Greita ateitis parodys. Labai
daiktas, kad bus organizuojama nauja 
Darbo Federacija.
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Greeną

darys ? 
galimas

į Apie Išsigimėlius
“yilnyj” d. L. Prūseika rašo:
jTūli socialistai dar vis bado mums akis Zi- 

ndvjevais ir Kamenevais. Girdi, “bolševi
kai žudo bolševikus.”

i

JĮ ką būtų panašu, jeigu mes prikištame 
socialistams Mussolinį tik todėl, kad praeity- 
je^Mussolinis buvo stambus socialistas? So
cialistai juk neatsako, kad Mussolinis išsi
gimė fašistu.

Arba, jeigu mes afieravotume socialis
tams Pilsudskį tik todėl, kad jis kadaise 
buvo socialistas!

'Zinovjevai ir Kamenevai jau senai nebu
vo bolševikai. O savo dviveidišką “karjerą” 
jie užbaigė kaipo raketieriai ir kriminalis
tai. Už tai jie ir atsiėmė, kas jiems pri
klausė.

Teisinga pasakyta. Išsigimėlių atsiran
da visur: socialistuos ir komunistuos. Pa
sitaiko, kad net iš gan “gerų veikėjų” iš
sivysto didžiausi judošiai, niekšai,—žmo
nių, kurie kada tat atrodė teisingais, at
sidavusiais, gerais. Mussolinis, Pilsuds
kis, Trockis (nekalbant jau apie Zinovje- 
vo-Kamenevo kliką)—geriausi to pavyz
džiai. Prie jų galima pridėti ir Doriotą, 
buvusį Franci jos Komunistų Partijos vei- 
kėjį . ■

Kadaise jis buvo komunistų sąrašo iš
rinktas parlamento nariu ir užėmė eilę 
kitų atsakomingų vietų. Paskui sudarė 
opoziciją prieš CK vienybę būk tai dėlto, 
kad Francijos Kompartija nedaro bend
ro fronto su socialistais. Iš karto socia- 
listai džiaugėsi Doriotu, bet kai FKP 
sudarė bendrą frontą su socialistais ir 
liaudies frontą su liberalais ir socialis
tais, tai tas pats Doriot pradėjo kovoti 
prieš visas jėgas, sudarančias Liaudies 
Frontą!

Šiandien Doriot yra atviras fašistas, 
veikiąs išvien su kitom fašistinėm gru
pėm. Jeigu Francijoj kada nors fašiz
mas laimėtų, tai Doriot būtų didžiausis 
budelis, kapojąs galvas komunistams ir 
socialistams be atsižiūrėjinlo.

Ar Amerikos socialistuos (žinoma, ir 
komunistuos) neatsiranda išsigimėlių ? 
Aišku, taip! Paaštrėjus klasių kovai, jie 
išstos aiškiau ir griežčiau prieš darbi
ninkų judėjimą.

Laisvę mylinčių žmonių pareiga tokius, 
kaip: Mussolinis, Pilsudskis, Trockis, Ži
no vjęvas-Kanlenevas, Doriot, etc., etc., 
pasmerkti, o ne užtarauti. Deja, tūli so
cialistai daro kaip tik atbulai: ažuot 
smerkus, jie gina Trockį, jie apverkia iš- 
sigiiūėlius-teroristus Zinovjevą-Kamene- 
va ir kt. •

Didelė “Akis”
Jungtinės Valstijos pasi

gamino New Yorke didelį 
astronomams stiklą. Jis tu
ri 508 centimetrus diamet- 
riškai. Šį stiklą kaip išliejo, 
tai metus laiko jis turi po- 
valiai ataušti, kad nesutrūk- 
tų. Paskui tris metus bus 

! šlifuojamas, o po to nuga
bentas į Kaliforniją, kur 
bus įtalpintas į astronomų 
žiūroną.

Tai bus didžiausias astro
nomų stiklas, kokį bent kas 
turi pasaulyje. Mano, kad 
jo pagelba bus galima ketu
ris kartus daugiau matyti, 
negu dabartiniais žiūronais. 
Per šį stiklą bus galima ma
tyti toki dangiški kūnai, 
nuo kurių iki žemės per mi- 
liardą metų eina šviesa. Tai
gi, galimas daiktas, kad 
mokslininkai matys ir tų 
kūnų šviesą, kurie jau yra 
dausose išnykę.

Didelis Planetarium
Dabar Jungtinėse Valsti

jose yra pagaminti du nau
jos rūšies planetariumai, 
kur moksliškai sutaisyta 
gamtos kūnų kelionė. Vie
nas iš jų yra Los Angeles 
mieste, o kitas New Yorke. 
Ten įrengta ir dideli žiūro
nai, per kuriuos galima ma
tyti įvairius dangaus dides
nius kūnus.

Mokslininkas Peter Bit
terman išdirbo^ planą paga
minimui labai didelio plane
tariumo. Jis bus pagamin
tas New Yorke ir užbaigtas 
pirm 1939 metų, kada 
bus surengta pasaulinė 
rodą.

Tiltas per Bosforą
Turkijos < valdžia išdirbo 

planą budavoti tiltą per 
Bosforo perlają. Šis tiltas 
bus lygus Brooklyno tiltui. 
Jis turės iš abiejų galų po 
9 tarpstulpinęs spragas. Til
to pakabinimas bus per vi
są perlają, kuris turės 770 
metrų ilgio. Viso tiltas su 
kraštutiniais pribūdavo ji- 
mais turės 2,400 metrų ilgio.

Šis tiltas bus taip augštai 
išbudavotas, kad pro jo apa
čią galės praplaukti didžiau
si laivai. Tiltas bus trijų 
augštų: žemutiniu važiuos 
gatvekariai ir traukiniai, 
afitru — automobiliai, o tre
čiu (viršutiniu) eis pėsti 
žmonės.

Raketa — Parašiutas
Jau laike pereito imperia

listinio karo buvo naudoja
mos raketos — parašiutai. 
Iššauta raketa į orą užside
ga ir ją laiko nedidelis išsi- 

. skleidęs parašiutas. Rake
tos — parašiuto iššovimui 
naudoja specialį šautuvą ar-

v ba revolverį. Ją į orą iššau
na bent 50 metrų, kur išsi
skleidžia parašiutas ir užsi
dega iki 30,000 žvakių jėgos 
raketa.

Karo metu raketas nau
dojo padavimui signalų ben
dram užpuolimui arba ap
suptos armijos dalys, prašy
damos pagelbos. Bet tas ra
ketas dabar naudoja ir ant 
jūrų nelaimei ištikus, kada 
artimai randasi kitos valtys 
ar laiveliai. Pagelba tų 
šautuvų gali nušauti ant de
gančio laivo šniūrą ir juom 
užtraukti storą virvę žmo
nių išsigelbėjimui.

Jamalo Kanalas
Sovietų Sąjungos laivai, 

plaukdami šiaurių keliu nuo 
Archangelsko į Obi upės 
įtaką, yra priversti api-bar už Šiuos metus dar tik

plaukti didelį Jamalo pussa- 
lį, kuris turi virš 400 mylių 
ilgio.

Iš vakarų pusės prie Ja
malo pussalio prieina Bai- 
daracka užlaja. Sovietų in
žinieriai padarė planą, kad 
prakasti apie 100 mylių il
gio kanalą tarp Obi upės ir 
Baidarackos užlajos. Pra
kasus tą kanalą, laivams 
bus bent 1,000 mylių arti
mesnė kelionė į Obi upę, ku
ri yra labai didelė ir tar
nauja jūriniams laivams 
vadens keliu giliai plaukti į 
Sibiro gilumą.

Antra nauda bus ta, kad 
Obi upės iš pietų plaukian
tis šiltas vanduo galės ištar- 
pinti ledus ir atstumti juos 
nuo krašto bent 70 kilomet
rų atstos.

Didelis tai planas, bet So
vietų Sąjunga kas metai at
lieka didelius darbus, ji pra
plečia upes, prakasa kana
lus, išbudavoja miestus, 
tvarko savo kraštą, kaip so
dininkas numylėtą sodą, ge
rina, tobulina greta su bu- 
davojimu socialistinės tvar
kos.

Apvalumas ir Greitumas
Apvalumas, gražus nute- 

kinimas, nulyginimas maži
na oro ir vandens pasiprie
šinimą. Žuvys sklandžiai 
plaukioja, nes jos lygios, 
tartum nušlipuotos. Paukš
čiai gražiai skrajoja, nes jų

plunksnos lygios, į uodegą 
sugulę.

Iškarto tą net mokslinin
kai, inžinieriai nepastebėjo. 
Būdavo j o lėktuvus kaip pa
kliuvo. Bet greitai įsitikino, 
kad iškilus lėktuvui į orą ir 
įtraukus jam ratus, jis jau 
gali bent 15 mylių į valandą 
greičiau lėkti. Paskui paste
bėjo, kad kuo mažiau yra 
stačių kampų, kuo daugiau 
nudailintas, nulygintas lėk
tuvas, tuo jis gali greičiau 
skristi prie tokio pat kuro 
sueikvojimo, prie tokios pat 
motoro arklių jėgos. Prasi
dėjo lėktuvų nudailinimas, 
kraštų apvalus būdavo j i- 
mas, ratų įtraukimas.

Tas patsai ir su automo
biliais. Iš karto būdavo j o 
augštus, kampuotus, su ma- 
tikais priešakyje. Buvo pa
tirta, kad tokis automobilis 
greitai važiuojant daugiau 
yra oro laikomas, daugiau 
jam reikia kuro, labiau jį 
vėjas “mėto” ant kelio. Da
bar automobiliai budavoja- 
mi nuolaidūs 
lined).

Tas patsai yra ir ant jū
rų. Pastebėta, kad kuo 
daugiau laivas yra jūrose, 
tuo daugiau vanduo jį sulai
ko. Dabar mokslininkai ei
na prie planų, kad laivus 
būdavo jus tokius, kurie bus 
dideli, tvirti, galingi, bet 
tuom pat kartu jie plauks 
jūrų paviršium.

(stream-

“Šviesos” No. 3 jau bai
giamas, už savaitės ji bus 
gatava ir išsiuntinėta vi
siems nariams. Reiškia, 
Centro Komitetas savo pa
reigas atlieka. Tą dar ge
riau galėtume atlikti, jeigu 
nariai atliktų savo būtines
nę pareigą—laiku pasimo- 
kėtų duokles.
Remkite Partiją ir Unijas

Mūsų kuopos ir nariai 
privalo energingiausiai pa
sidarbuoti šių metų prezi
dentiniuose rinkimuose, kad 
pagelbėjus Komunistų Par
tijai jos kampanijoj. Platin
kite kuponus, rinkite aukas, 
padėkite komunistams pla
tinti literatūrą, guzikėlius 
ir kitą rinkimų medžiagą.

Dabartiniu laiku yra susi
daręs nuo daugelio unijų 
Komitetas Industrinio Or
ganizavimo (C.I.O.). Jis im
asi vyriausiai darbo organi
zuot plieno-geležies sunkaus 
darbo darbininkus. ALDLD 
narių daug dirba toj indus
trijoj. ALDLD Centro Ko
mitetas užgyrė C.I.O žygius. 
Mes kviečiame visus mūsų 
narius ir kuopas padėti ta
me darbe. Darbo unija yra 
geriausias darbininkų apsi
gynimo įrankis prieš išnau
dotojus. Organizuokitės ir 
kitus organizuokite!

D. M. šolomskas
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Jie Pasiryžę Mirti
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ALD.LD. REIKALAI
Dr. John L. Rice 

New Yorko Miesto Sveikatos 
' Komisionierius.
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Knyga ir Narių Duoklės
Jau mes turime rugsėjo 

mėnesį. Reiškia, 8 mėnesiai 
1936 metų prabėgo, o dar 
yra ALDLD 46 kuopos, ku
rios nei už vieną narį nepri- 
siuntė duoklių! Sarmata 
toms kuopoms ir nariams! 
Taip nepaisyti apšvietos ir 
kultūros darbo!

Centro Komitetas jau iš
leido tris numerius “Švie
sos”. Jau atspausdinta ir 
šių metų viena iš geriausių 
knygą — “Gamta ir žmo
nės.” Visa tai reikalavo ir 
reikalauja pinigų. Ką gi 
mano tie dfaugai ir drau
gės, kurie iki šiol dar nepa- 
simokėjo duokles? Iš kur 
Centro Komitetas ims pini
gų knygos apdarymui ir iš
siuntimui? Nesinori tas 
kuopas skelbti spaudoj, bet Į 
prisieis tas padaryti, jeigu 
jos greitai nepasimokės.

Laiškai
Su rugsėjo 2 diena Centro 

Komitetas išsiuntinėjo vi
soms kuopoms laiškus, ku
rios yra nemokėję, arba ku
rios labai mažai dar mokė
jo už 1936 metus. Kartu iš
siuntinėjome' atskaitą ir ap
skričių sekretoriams, paro
dant kiek kuri kuopa turėjo 
narių 1935 metais ir kiek 
yra pasimokėjusių į centrą 
1936 metais.

Vienuoliktas apskritys, 
Illinois valstijoj, dar nėra 
prisiuntęs nei vieno nario 
duoklių. Pirmas apskritys, 
Chicagos apylinkėje, kuris 
1935 metais turėjo 676 na
rius pasimokėjusius duok
les, o dabar dar turi tik 430. 
O ten gauta nemažai naujų 
narių. Tas patsai ir su ki
tais apskričiais.

Kanadoj pereitais metais 
mes turėjome 571 narį pasi
mokė jusį duokles, o iki da-

308 pasimokėjo. Kur kita 
pusė narių?

Mass., ALDLD 7 Apskri
tys, pereitais metais turėjo 
569 narius pasimokėjusius 
duokles, o šiemet dar tik 
383 pasimokė j ę. ,^k Bosto
no 2 kuopa gražiai pasirodė, 
jau pralenkė pereitus me
tus.

Virš 2,000 senų narių dar 
nėra mokėję duokles! Rei
kia atminti, kad šiemet mes 
jau gavome apie 250 nau
jų narių. Iš LDD susivie
nijo 258 draugai ir draugės. 
Taigi, mūsų organizacija 
jau turėjo paaugti ant 500 
narių. Bet senų narių vilki
nimas duoklių smarkiai ap
sunkina centrą.

Kaip tūlos kuopos silpnai 
moka duokles, tai reikia ste
bėtis. Labiausiai atsilikę 
didžiulės kuopos. Blogai 
moka duokles Montello, 
Binghamtono, Grand Ra
pids, Detroito 52 kuopa, 
Philadelphijos 10 kuopa, 
Toronto, Worcesterio abi 
kuopos, Waterbury ir dau
gelis kitų. Vis tai didelės 
kuopos siekiančios arti 100 
narių, tūlos ir arti 200.

Mes pasitikime, kad po 
šio paraginimo nariai pasi

skubins mokėti duokles, o 
kuopų valdybos nelaikys 
pas save sumokėtus pinigus, 
bet juos siųs į centrą.

Knyga ir “šviesa”
Šių metų labai svarbi 

knyga—“Gamta ir Žmonės”. 
Jeigu pinigų turėsime už
baigimui ir išsiuntinėjimui, 
tai ją kuopos gaus šio mė
nesio pabaigoj.

Gavus knygą, nepadėkite 
ant lentynos, bet skaitykite 
ir kitiems darbininkams pa
sakykite kokią naudingą 
knygą pagamino mūsų or
ganizacija. Parodykite ją 
mūsų pritarėjams. Pakal
binkite juos stoti į ALDLD.

Dr. Rosenau vėliausioje laido
je jo gerai žinomos knygos 
“Preventive Medicine and Hy
giene” sako, kad “sifilis yra 
priežastimi daugiaus protinio ir 
fizinio kentėjimo, negu bile ko
kia kita liga, nepaisant kokia 
baisi ji nebūtų. Liga yra nu
kreipiama, galima ją išgydyti, 
bet nė viena kita liga taip bai
siai nekankina ir nenaikina 
žmoniją.”

Suv. Valstijose suvirs šeši mi- 
lionai žmonių užsikrėtę šita li
ga. Bet mes bijomės apie ją ką 
nors sužinoti — pasiryžę mirti, 
o ne pripažinti, kad kenčiame 
nuo šito užkrėtimo.

Ar tai sunku susipratusiam 
žmogui įsivaizduoti, kad sifilis 
yra liga, kaip ir bile kokia kita 
liga — ir kad ji reikalauja tin
kamo gydymo taip pat, kaip ir 
kitos ligos? žmonės niekad vie
šai nevaikščioja sirgdami dif- 
terija arba karštlige. Jie gerai 
žino, kad turi pasiduoti gydyto
jui. Bet jie visur vaikščioja si
filiu sirgdami, prašydami pata
rimų nuo draugų, arba dar ar- 
šiaus — jie kreipiasi pas šun
daktarius.

Laikas pabusti. Mos neturime 
leisti šitai ligai išnaikinti šim
tus tūkstančių mūsų žmonių; 
jau negalime pavėlinti jai plė
totis be jokio sulaikymo. Sifilis 
yra greitai perduodama liga. 
Skaitydami ją kaipo limpančią 
ligą, manytume, kad tai lengva 
ją kontroliuoti. Bet patyrimas 
parodo, kad kitaip yra. Užtekti
nai žinome apie sifilį, kaip su
laikyti jo išsiplėtojimą. Pažįs
tame gemalą, kuris užkrečia 
žmones, mes žinome kaip persi
duoda nuo vieno asmenio kitam, 
mes žinome kaip jį išgydyti.

Pasirink gyvatą ir sveikatą 
sau is savo šeimynai,.vykdamas 
pas gerą, teisingą gydytoją ar
ba į kliniką (tam tikslui), jei
gu tik manai, kad esi ta liga 
užkrėstas. Tinkamas gydymas 
pradžioje ligos po geru išegza- 
minavimu išgydo daugumą'atsi
tikimų.

Nepaisyk šundaktarių ir ne
vartok patentuotų vaistų. Jie 
gero neatneša.
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NEW WAR MONSTROSITY

ony because they are mi-

uckiest of all these Peers

the other hand, the Earl of

the report 
Emergency

20 days before the cere- 
and so earns his place, 

young peer is the successor

of the realm will not take 
places in Westminster Ab- 
n May 12th to pay homage 
swear allegiance to King 
rd the Eigth. They are

old or younger, according 
Department of 
mentioned in

.00,000 odd youngsters in 
teens. If not for them, 
would be in a very

cers 
shift, 
sued 
of b 
state
vaded by an “enemy” force from 
Pennsylvania. Twenty-five thou
sand: men will take part in the 
maneuvres.

FRIENDLY VISIT

SECOND PART

No. 213

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Although final figures have 
not been released, it is believed 
that over 45,000,000 youth are 
represented here. And looking t. 
around, seeing every kind of . 
clothes from London’s West End. 
best to turbaned chaps from far- - t 
off India, one would not be 
wrong in saying that the esti- , 
mate is correct.

No one expects that world
shaking decisions or acts will 
come out of this Congress the ’ . 
morning after it closes, the de
legates say. What they expect 
to accomplish is a tightening of 
the connections between youth' ‘ . 
organizations, an exchange of 
ideas, and the building of a 
front of the young generation 
against war. The real work of 
the congress will not occur in 
Geneva; it will occur in the de- ' v 
legates native lands after they 
pack up and leave for home, thė 
delegates insist.

“We emphasize that our move
ment is not anti-religious nor 
anti-Catholic. We are not bum- ‘ 
ing churches. It is the enemies 
of free conscience who are trans
forming them into citadels of 
war”.

The American delegation, 
headed by tall, stocky Joseph 
Cadden, secretary of the Nation
al Student Federation of Ame
rica, proposed that the World 
Youth Congress send an impar
tial delegation to Spain “to pre
pare for the youth of the world 
an impartial report on the fas
cist rebellion”. The American 
delegation is composed of 51 de
legates from many youth groups.

A full Soviet delegation, re
presenting officially 25,000,000 * 
young Soviet citizens, is another 
center of interest here. This is 
the first time they have attend- • ' 
ed a congress of this sort. Their 
presence has been advanced as 
the reason for the non-participa
tion by Fascist youth groups.

Organizers of the League of 
Nations Society, under whose 
auspices the congress is being 
held, are busy and almost dizzy 
taking care of every practical 
care.

YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES
.. ■ ..J----------—............................................ ...........

Vol. XXVI, Daily XVIII
. .. ■ I ............  . . --------- --------

Half of CCC Boys are 
Under 18 Years old

WASHINGTON, D. C.—More 
than half of the boys enrolled in 
the Civilian Conservation Corps 
are under 18 years of age.

Of the 238,846 enrollees in the 
period 
and J^ily 31, 1936, 75% were 20 
years 
to the

Not 
was the fact that Emergency 
Conservation Works authorities 
and Ajrmy officers in charge of 
the camps owe their thanks to 
the 
their 
they 
harassing position.

Aut .... . __ __ ____
quite hble to reach the full quo
ta of ‘enrollees in the corps. Ex
tensive desertions, far more than 
the public is allowed to realize, 
has decimated many pf the 
camps. Companies very seldom 
maintain even a 50% of their 
original strength.I

At ;the offset enlistment in 
the CCC was limited to those 
between 18 and 25 years of age. 
Only ^Cyear ago, the authorities, 
alarmed by lack of interest of 
unemployed young men and de
sertions by enrollees, let down 
the bars to those between 17 and 
28 years of age. Had it not 
been for that move the camps 
would be almost empty today as 
shown by the Department of La
bor figures.

Raw youngsters have since 
flocked to the camps by the 
thousands. Most of them are 
scarcely out of school. Had it 
not been for the “baby army” 
that replenished the empty CCC 
ranks, 
been forced to attract new mem
bers >y raising wages and liv
ing standards in the camps.

17 PEERS WON’T MEET 
KING EDWARD

LONDON, England—Seventeen 
peers 
their 
bey o 
and ; 
Edwa
barred from taking part in the 
ceren 
nors.

w,x:
Youth Groups Spon 

sor Free Library
CROTON, N. Y.—Croton-on- 

Hudson, N. Y. will have a free 
public library, at last—and the 
young people of this community 
cheerfully accept the responsi
bility. Organized in a four-week 
old club, young people have be
come a new force in this com
munity and at the same time 
they are establishing an impor
tant precedent for youth clubs 
everywhere. The enthusiasm of 
the young people was aroused by 
a plan put forth by a repre
sentative of the New York State 
Department of Education, by 
which the club could provide for 
a library fir its village and at 
the same time obtain jobs for 
Crpton youth. Even the experi
enced representative was 
prised with the response.

The plan, to be widely used 
throughout the country, calls for 
the sponsorship of a local or
ganization in a community lack
ing a library, for National Youth 
Administration jobs at librarian 
training and practice and for 
backing by the community itself. 
In many cases the sponsorship 
will be provided by just such 
youth organizations as the Cro
ton Recreation Club, although 
the NYA jobs created will rare
ly exceed two per library. The 
club here is sure to get the 
backing of the town, for Cro
ton has always felt the need of 
a library, lacking only a driving 
force to secure one.

Recognition of the importance 
of such youth work was given 
in the acceptance of the local 
high school principal and of the 
district director of the NYA of 
invitations to speak at public 
meetings in the name of the 
club. The club is not more than 
a month old and as yet un
heralded in the town. Neverthe
less these two men immediately 
gave encouragement to the club 
and agreed to speak in public 
under its auspices.
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This new war machine, which looks like a picture out of*a horror book, is the surcouf, un
dersea craft built for the French navy. The ship carries a hydroplane in a special com
partment on her deck and is equipped with powerful turret guns.

MK•;

sailor
and midshipmen are seeing the 
sights of New York City durr 
ing a tour of the world. Here’s 
a picture of their ship, the Ya- 
kuma, as it anchored in the 
harbor with the flag of the ris
ing sun in the foreground.

HIGHER EDUCATION 
MORTGAGED

NEW YORK—New York Uni
versity owes all to the Guaranty 
Trust Company of New York.

Consolidating all its debts, the 
university now owes the bank a 
total of $5,000,000. Of this, 
$4,500,000 is in a first mortgage 
bearing 4į% interest, due from 
February 1, 1940 to August 1, 
1956, and the other half million 
in notes due prior to August 1, 
1939. The mortgage secures 
bonds which are held by other 
insurance companies.

World Youth Peace Congress Meets; 
45,000,000 Youth Represented

Oil on Troubled 
Waters?

GENEVA—The World Youth Congress to Prevent 
War and Organize Peace is on.

Five hundred delegates and two hundred alter* 
nates from thirty-six countries, representing all but two 
important youth movements, are taking part in this, the first in
ternational meeting of its kind. Only Germany and Italy are not 
represented. Their delegates were withdrawn after they had taken 
part in preparations for the congress.

Delegates arrived by every train; even after the congress
■.....— .-.started they kept on coming. At

the hotels one saw young people 
from every land arriving, check
ing their baggage, holding last- 
minute conferences. As dele
gates register at the congress* 
headquarters, one could see 
which delegates are the center 
of attraction.

Antonia Munoz, secretary of 
the Front of Youth in Spain and / 
a leader of the Young Left Re
publicans down in the peninsula, 
is the center of an excited buzz 
of questions on the general sub
ject of Spain. Later, when the 
Congress got under way, Manuel 
Nogueras, president of the Span
ish delegation received an ova
tion when he declared:

NEW YORK—Here’s to 
old Yoil!

That’s the way a famous com
mentator greeted the news that 
Yale University has sold to the 
Atlantic Rbfining Company the 
rights to broadcast six football 
games to be played in the Yale 
Bowl at New Haven.

The oil deal won much inter
est and many jibes. The uni
versity will drag down $20,000 
for the half-dozen broadcasts; 
the oil will be poured on during 
intermissions only. The oil spon
sor won out, although the uni
versity heads are said to have 
a manufacturer’s offer; a liqour 
firm’s bid was ruled out. Ci
garettes were O. but cosmetics 
or beauty creams which would 
detract from the manliness of 
the games were taboo.

Newspapermen had 
day when the deal was 
ed. One enterprising

a field 
announc- 
cartoon- 

ist pictured a Yale coach in a 
dressing-room pep talk urging 
the boys to “go out and die for 
Yale and Atlantic Refining”. 
One columnist urged that “The 
games at Duke ought to have a 

Although other colleges have 
not as yet followed Yale’s lead, 
it is expected that the move will 
serve to clear the way for other 
colleges to offer their football 
games to sponsors.

Un 
who will miss the coronation is 
the Marquess of Townshend, he 
was born on May 13, 1*916, and 
will thus be on day short of his 
majority on May the 12th, 1937.

On
Oxford and Asquith will be 21 
just 
mony 
This 
of the late Mr. Asquith, the 
well-known Liberal politician of 
war years.

CAMP DIX, N. J.—Reserve 
officers attending summer 2-wk. 
manebvres will get as real a 
taste I of war as the master minds 
of tlje army can devise. Offi- 

will work on a 12-hour 
and orders have been is- 
indicating that the state 

ew Jersey has been in a 
of war since February, in-
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American Nut Loose In Lithuania SSSSi? J LDS YOUTH COMMITTEE REPORT
By GRAF ERNEST

Of my maay hobbies I list Ar
cheology as one of my favor
ites. I “picked it up” in Li
thuania in a most extraordinary 
manner imaginable.

In Lithuania the best high- 
• ways are made of loose stone 

and are usually cared for at the 
government’s expense, whilst the 
lesser roads must be cared for 
by the peasant farmers. The far
mers build the lesser roads and 
also coat them with a layer of 
fine gravel. In accordance with 
the amount of land which the 
farmer owns, a certain number 
of •meters is measured off and 
the farmer must keep that 
stretch in repair. Negligent 
farmers are fined for failure in 
obeying the repair orders.

I did reside on a farm, and 
therefore, I did have a stretch 
of road which I would play 
nurse to. A team of horses hit
ched to a stout wagon were the 
means by which I transported 
the gravel from the beds to the 
road.

The 
on a 
midst

, simply a few holes hollowed out 
in the face of the hill. One 
would stop his wagon at the 
brink of the hole and jump into 
the depths amongst the gravel. 
Here the gravel was thrown 
(via a spade) unto the level 
ground above your head, and 
then another man would scoop 
it up 
gon.

One 
on a 
When I saw a vein a very ex
cellent gravel. It wras in the 

. face of a cliff and about three 
feet beneath the turf on the 
Surface. I saw that three mid
dle-sized boulders were wedged 
into the vein. Not caring to be' 
more than lazy, I did not dig 
this vein. About five minutets 
later another farmer 
ed the .cliff and slid 
boulders.

profs often scurried around with 
spades and magnifying glasses. 
Therefore in a few weeks I al
so dragged my shovel down to 
the river front.

“Bones to the right of me, 
bones to the left of me, bones 
all around me”. That’s what I 
say whenever anyone asks me 
as to what I saw.

fers me a mummy to dig up or 
to explore through some old cas
tle or fortress. Has anyone 
mummy to show me?

a

Idle Chatter

gravel beds were high up 
hill, which stood in the 
of marshes. They were

and dash it into the wa-

bright day I was walking 
ledge of the gravel pit.

approach
aside the

A moment later I saw that 
the farmer was approaching me 
with quite a quick step. He 
pointed at the hole which he 
had scooped out and there, by 
Jove!—lay 
skull!

A shout 
mers and 
few more

4 mination disclosed that the skull 
: and other bones were unusually 
large. Brittleness and other 
characteristics helped us guage 
the number of years since burial 
at about over,.(me hundred. Lat
er consultation of history books 

' brought to light that in 1812 
Napoleon and his army beat a 
hasty retreat from Moscow and 
chanced 

. regions.

a human being’s

summoned other far- 
they soon dug up a 
bones. A close exa(-

I questioned the farmers as 
to where I could find old foun
dations of buildings and other 
old landmarks, 
a spot where 
stood about 
ago.

In blasting 
the foundations I ran into many 
difficulties. I had to use a pick 
quite frequently. The Lithua
nian of old certainly knew how 
to cement the huge boulders to
gether! My only interesting 
find was a bent iron rod which 
the old grandpops of my village 
identified as holders for slivers 
of wood. They explained, that 
in the old days kerosene lamps 
were unknown (speak not of 
electricity!) and that candles 
were a luxury, therefore the 
farmers would split out thin 
slivers of wood and insert them 
in the iron holders. A child of 
the family usually had the duty 
of lighting the slivers to serve 
as a source of artificial illumi
nation. When one sliver was 
gone another was lighted in the 
first’s waning flame, etc.

One night, a friend ( and I 
were hunting in a forest when 
we came upon a stone building 
which did not have any win
dows. We thought it was some 
building used for storage of 
forestry implements. We saw a 
broken window which led to the 
basement. In through the win
dows we crawled in search of 
rabbits. A ten foot drop and wįe 
stood in a remarkably dry base
ment. Our flashlights revealefl 
a stone floor and large heaps 
of debris. Closer inspection re
vealed that we were in a burial 
crypt! The flashlights revealek 
row upon row of plugged holers 
in the walls, in which were stori
ed the coffins with their dead. 
About two thirds of the niches 
were empty showing that the 
space had not been used. The 
building belonged to a family of 
minor nobility, 
chiseled out on 
each hole. The 
companying data 
Polish or Latin and the last bu
rial was in 1898! A minute lat
er we were through the win
dow and out in the open. (P.S. 
We never cared to find that 
building again).

Since then I only follow up 
archeology in the scientific pe
riodicals. I read the articles 
which describe the “diggin’s” in

I was shown to 
some building had 
a hundred years

the stonework of

Names were 
a stone beside 
names and ac- 
were either in

By DON RODIN
After hearing so much about 

Don Rodin I really don’t know 
if it’s wise, to continue my col
umn oi’ not. Some of the com
ments were favorable, and 
others, needless to say—unfavor
able.

But—here goes...

First about the LDS Conven
tion held in Rochester... As 
you know, Connecticut sent five 
delegates, Waterbury—3, Hart
ford and New Haven—one each. 
The convention, as I gather, was 
the best ever held. The beach 
parties, picnics and dances were 
simply grand. Three A. M. was 
an early hour to 
our delegates, but 
is a convention, 
wonder how they
vention keeping such late hours

turn in for 
a convention 
I sometimes 
hold a con-

This report, submitted to the 
LDS Youth Conference by John
nie Orinan, Secretary of the 
Youth Committee should not be 
glanced over and forgotten. It 
is a basic, clear cross-section of 
the LDS youth movement, and 
as such, should be studied by 
every member of the organiza
tion. Herein are outlined the 
mis takes, shortcomings and 
achievements of the LDS youth 
over a period of the last two 

the 
the 
the 
up

years. However, this is not 
full report. We only publish 
most important parts since 
complete report would take 
too much space.

(Continued from last week)
Our sports department must 

be congratulated for their one 
supreme effort; The National 
Track and Field Meet. There 
were shortcomings in this too, 
which there is no need to men
tion because they were small. 
The effect which the meet had 
on Lithuanian Youth of Ameri
ca, was tremendous.
first event of such a nature in 
the history of the Lithuanians

It was the

Ben Medley had a marvelous of America, and we can be just- 
He even found a new Proud that our organizationtime, 

love, 
elected vice-president.
luck to you, Clem. By the way 
—the Strausses are getting up 
in this world. Thew are now 
the proud owners of the great 
“Northway Tavern”. Don Ro
din was also well discussed at 
the convention, but $2 is $2, ha 
folks? Beatrice Kukanskis spent 
her vacation at the convention. 
Al Strauss and Adele Ramoška 
seemed to be doing nicely to
gether again.

Clem Strauss was re
Lots of

Torrington, Conn, just gave 
birth to a new chorus directed 
by Clem Strauss. They’re do
ing very well for beginners, es
pecially when they serve lunch- 

I hear they’re really hospi- 
Just a warning—

careful how you all act at 
Hartford Picnic Sunday, as 

be there watching you all.

es.
table folks.
be
the
I’ll

hear Connie Jegela is noI
longer a 5 and 10 cent store girl. 
She is now an office grind. Lots 
of luck to you, Connie, 
probably need it.

You’ll

noticed
Rodin”.

Several weeks ago I 
an article signed “Don 
As I didn’t write that week, I’m 
beginning to wonder if I’m not 
twins. Wouldn’t that be funny! 
I had a “hot tip” last week so 
I’m on the right track. I’ll 
know who my twin is.

soon

pay

in the future, not 
English language, 
Lithuanian. <

only in the 
but also in

members inThere are many 
our organization in every city 
who play instruments. But which 
branch has thought of organiz
ing a brass band? Which branch 
has thought it advisable to main
tain singing groups and any 
number of other cultural activi
ties. We must have them.

was the one to put it over! 
Youth everywhere are talking 
about it. Everyone, even sports
men who were not members of 
our organization wrote to the 
National Office asking to par
ticipate. We had to reject them 
according to the rules, unless 
they became members, but it is 
a sign of the widespread inter
est whith it has created.

For the really hard work, of 
the meet, credit must go to the 
new Rochester Youth Branch. 
But with the fine cooperation 
which we expect 
today, when the 
take place, we 
better organized 
ger one.

In Sports, just as everywhere 
else, the plea is for more or
ganized activity. Only thru’ well 
planned and organized activity— 
plus fullest cooperation will our 
organization be able to progress 
in this field more rapidly.

of a branch recently 
in «Bingharhton which 
astronomy professor to 

them on the stars and 
at their midnight hike.

two years frbm 
next meet will 
hope to see a 
one, and a lar-

Cultural Activity 
is hard to convince 
our youth organization as

some

to pass the gravel bed 
We therefore thought 

, Ithat the man was one of Nap’s 
His thick skull and 

' large bones even brought up 
į the. theory that he might have 

been a French Colonial from 
'Africa. He was buried at an 
unconventional depth of three 
feet as if by soldiers in haste. 

/ ,The bones were crushed to piec- 
? 'fi8 under the onslaught pf the 

farmer’s spades as they tested 
leach for brittleness. Somebody 
iecooped them up and threw 

' them in with the gravel in a 
wagon. The wagon emptied bon- 
Jea and gravel out on the road. 
An hour later other wagons had 
ground the bones to dust. From

> duet unto dust...
’My neighbors revealed that 

■ . nbdut fifteen miles away I could 
human bones in thousands. 

J, Jt'was a sandy bank of a river 
Inland here was fought a battle 
prOfeitween the fleeing Frenchmen 
k ’5nnd the Russians. Many French- 

$ J®* here and at low tide 
$■ ■■vfiwfr bleached bones are aften 

in the wet sand. Small 
tions of foreign college

Customer: It’s tough to 
fifty cents a pound for meat.

Butcher: Yeah, but it’s tough
er when you only pay twenty- 
five cents.

It 
that 
it grows older and more mature, 
needs more and more cultural 
and educational activity. We 
have carried on some of this 
type of work but not nearly 
enough! Many of our branches 
lose members precisely because 
they do not have activities—they 
do not know what to do to oc
cupy their membership.

How' about dramatics ?
can interest many people in 
this Yield, and the Activities De
partment must be in a position 
to supply a whole list of plays

We

We have had a number of 
schools in several districts. There 
is no need to enumerate them, 
but it must be stated that there 
too, organization is lacking dis
pite the good results which the 
schools bring us.. The schools, 
in the future, must take on a 
new and broader character which 
would train the young students 
in them to do real LDS work.

About six months ago, we be
gan a little half heartedly, to 
conduct a campaign to install 
Lithuanian language courses in 
public schools where there were 
enough Lithuanian students at
tending to warrant it. This 
movement is developing, and we 
expect to see before long, the 
language taught in several 
schools thru’ out the country. 
But that does not minimize what 
I want to bring out... that the 
Youth branch must organize 
classes in the Lithuanian lan
guage fox* their members.

Our branches are a little 
backward in arranging lectures 
of various sorts. I like the at
titude 
formed 
got an 
lecture 
planets
The same can be done in re
gards to health,. sports, peace, 
social and political problems. 
There .are doctors, professors, 
teachers, etc., in every city who 
would be glad to give their ser
vices free of charge to your 
branch.

Besides all this, every so of
ten the National Youth Commit
tee sends a speaker on a tour 
of the branches, to lecture on 
certain ‘topics confronting our 
organization, or the youth in ge
neral Branches must utilize 
these speakers to the greatest 
possible advantage.

Social activity must be more 
organized. The National Youth 
Committee must put out more 
material like the “April Fool So
cial” outline early this year. It 
will be able to do so, only if 
the incoming National, Youth 
Committee functions well. We 
must remember that the only 
way we can get more intimate
ly acquainted with the member
ship in our branches is by hav
ing interesting socials. Without 
that intimate acquaintance, we 
will not 
ganized 
must be 
sible by
ings must be held.
tention must be paid to get the 
new members of our branches 
acquainted with the older ones, 
and we are bound to 
and develop them in 
of our work.

have a strong well or- 
organization. Meetings 
followed whenever pos- 
a social. Social meet- 

Special at-teoldiers.

course

and many 
about

keep them 
the

the 
re

SEEK STAMP FOR 
SHAY

Old Daniel Shay, who led a 
rebellion against the constitut
ed authorities of Massachusetts 
in 1786 in behalf of the poor 
debtor farmers of the Western 
part of the Bay State, hasn’t 
been forgotten. Here’s a New 
York group which is circulat- 
ing petitions asking the Post 
Office Department to issue a 
stamp to commemorate 

H50th anniversary of the 
bellion.

Leadership
Much can be said, 

theories can be evolved 
building up a better leadership 
for our organization, from the 
National Youth Committee, thru’ 
the districts and all the way 
down to the branches. This is 
important, as you have seen 
from the shortcomings which I 
have mentioned in the report 
until now. How do we propose 
to do this?

We must become a part of the 
LDS organization as a whole. 
First, we must change whatever 
separate youth districts there 
are today, into sub committees 
of the LDS District committees

(Continued on Rage 4)
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THE STUFFED SHIRT TRIBE
The Camera Eye Movie Review

Union Motion Picture Workers

father worked

Questions and Answers
Question

True Enough Two Worlds

A human being (adult) has enough phosphorous 
in his body to make 2,200 matches, enough lime to 
whitewash a chicken coop, enough iron to make a 
two'inch nail and enough sulphur to kill the fleas on 
the average dog.

One part of flouscein in 100,000,000 parts of wa 
ter can be detected by the average human eye.

Red Tyine can be made from white grapes and 
white wine from red grapes. for peace which finds is expression 

against war and fascism, and i)ij 
the people’s front equally is an in-

i Americans eat more than 3,000,000,000 pickles 
in a year.

Look, Junior, there’s the cabin your 
himself up from”.

provocative, contributing to the danger of a new worl d vyar 
IONPLATFORM.

What every stenographer knows: E is the letter 
of the alphabet most often used. On the basis of E 
being used 1,000 times, T is next with a total of 770 
times, I with 704, S with 680 and O with 672.

peace ? If so

ROMEO AND JULIET. A gorgeous version of 
the stage classic that definitely assures William 
Shakespeare’s success in Hollywood. With Norma 
Shearer, Leslie Howard and John Barrymore.

’GIRLS* DORMITORY. Intro-duc-ing that tre
mendous new star, Miss Simone Simon in her first 
American picture, a story of June-December love in 
an aristocratic European boarding school. With Her
bert Marshall and Ruth Chatterton.

ANTHONY ADVERSE. A lengthy, episodic 
screen transcription of the popular novel, produced 
with a great deal of care and very little imagination 
by Warner Bros. A large cast is headed by Frederic 
March and Olivia de Havilland.

In the U.S.S.R., total retail sales increased from 
14.5 billion rubles in 1929 to 54.7 billion rubles ir 
1934-/-an increase of 277 per cent.

In the U.S.A., total retail sales decreased from 
49.1 billion dollars in 1929 to 28.6 billion dollars in 
1934—a decrease of 41.5 per cent.

and revolutions may go, but all 
about is the new sensation in 

A Day 
Here’s what happens in the picture: 

The nag goes 
Says Chico: 

Sancti-

ountries, and give strength to the col- 
for peace of which the Soviet Union

THE ROAD TO PEACE
“We declare that peace must be maintained and defended at all costs. We declare in fayor of 

strengthening all measures for collective, financial and economic measures to this end by $he League of 
Nations, against Hitler Germany, Italian fascism and Japanese imperialism. These measures should be 
supported by the United States government.

“We consider the expenditure of billions fo r armaments and war preparations unnecessary and From 1936 COWiUNISS^ARTYELECT-

Movie Boners
In the flicker, “Forgotten Faces”, featuring Her

bert Marshall, writes Rudy Eisenberg, when the nurse 
of the newiy adopted baby is making a fire to heat 
the room, it can be plainly seen that she is lighting 
a copy of the World-Telegram. The action of the 
flicker takes place in 1919 and there was no news
paper called, the World Telegram published at that 
date." The World and the Evening Telegram didn’t 
combine until later. This is certainly a good piece of 
movie magic.

In the U.S.S.R., a concerted effort is made to 
redeem th? lives of the homeless waifs, reeducating 
and transforming them into useful, cultured and pro
ductive members of Soviet society. So successful 
have these efforts been that the number of youthful 
waifs requiring such remaking has dropped sharply; 
the Danilov Receiving Home in Moscow, for example, 
was called upon to house 198 such waifs on Jan. 1, 
1936 compared to 1, 162 on Jan. 1, 1935, a six-folcf 
decline.

In the U.S.A., no real effort is made to care for 
and redeem the thousands of transient youth who 
are not only homeless and often hungry, but are ex
posed to all kinds of disease and accident. Between 
200,000 and 300,000 transient boys, 12 to 20 years 
old, were “on the road” during the spring of 1932, 
according to a survey of the U. S. Children’s Bureau, 
and “young men and boys who would normally be at 
work or in school were found to predominate”.

■9991 ■

and backward peoples and the' mar- 
‘orld. This life and death competi- 
breaks out into war. Fascism, the 
stand of the bigger finance capiL 

of all a preparation for war. Today

Capitalists coinpete with each other for the 
chance to exploit; the masses, and imperialist na
tions compete with each other for the chance to 
exploit colonial 
kets of the v 
tion inevitably 
terroristic last 
talists, is first 
fascist Gemany1, Italy and Japan are the chief in 
stigators of wa?. ,

PICCADILLY JIM with Robert Montgomery, 
Eric Blore, Frank Morgan, Madge Evans, 
Robert Benchley and Billie Burke. From the 
I*. G. Wodehouse story, direction by Robert 
Z. Leonard, screen play by Charles Brackett 
and Edwin Knopf.

Picadilly Jim is a thoroughly rollicking film 
equipped with a cast and dialogue that produce a 
real belly-laugh about once every two minutes—some
times oftener. Expert direction restrains, thanks be, 
all tendencies toward romance to the point where love 
fits on and off the screen only to serve the hit^l 
purpose of comedy.

Robert Montgomery romps through the title role 
with even more than his usual gaiety, plunges joy
ously into the hilarious dialogue and makes lovjel 
with his tongue and his cheek. Delightful as Mont
gomery’s performance is, he is almost overshadowed 
by Eric Blore, who rolls out his lines and droops 
and snoops about to wind up with a perfect batting 
average. Blore, from his first mincing entrance, is 
the incarnation of a' Worehouse butler created at 
the Wodehouse peak. And up till his last moment on 
the screen he registers a laugh each time he merely 
wanders within range of the camera.

Frank Morgan extracts every chuckle from the 
part of Picadilly Jim’s irresponsible, lovelorn fa
ther. Bob Benchley, our nomination for the screen’s 
most amusing drunkard, has whaat amounts to only a 
bit assignment but he plays it to the hilt and scores 
in his three minutes of playing time. Billie Burke 
as the suppressed sister of a completely annoying 
rich woman is suppressed almost to the vanishing 
point by the size of her-role. But she turns in a 
competent performance.

Given a cast endowed with such relish and apti
tude for comedy, and a screen play designed to give 
that cast a free hand, Director Robert Leonard has 
paced the film smartly, kept it moving constantly 
and expertly through its dizzy whirl. He prunes 
down the love interest (Madge Evenas) to an in
conspicuous cog in the- story wheel. Our salute to 
Mr. Leonard. A second salute to Charles Brackett 
and Edwin Knopf for the. screen play.

The story is just solid enough to act as a base 
for laugh excursions in all directions, including lam
pooning of wealthy Americans in search of Euro
pean titles. Piccadilly Jim is a London caricaturist, 
has an ex-actor for a father and Blore for a butler. 
He falls in love, loses his job and then recovers it 
by creating a comic strip inhabited by the titled 
hunting family of his adored one. Minor complica
tions include Poppa’s affair with another member 
of the cartoon family.

If you want to spend an evening laughing regu-' 
larly and heartily, try “Piccadilly Jim”.

that wars are inherent in capitalism 
passivity. Sufficiently powerful mass 
nst war and for support of the peace 
oviet Union which today is the most 
factor for peace, can delay the out- 

ven long enough for capitalism itself, 
cause of war, to be destroyed.
of people’s front governments, as in 

a Farmer-Labor Party in the United 
. , put forces in power in the capitalist 

nations which would Aflect the will to peace of the 
masses of all c< 
lective struggle 
is in the forefrd

Luck indeed were the Pilgrims to land on 
these shores in 1620. One who has delved deep
ly into its history reports that the Mayflower 
was not built to withstand a trans-oceanic voy
age.

The fight 
in organization 
the building of 
dispensable education of the peace-loving masses to 
an understanding that only through a decisive strug
gle for the overthrow of capitalism itself can peace 
be assured.

Answer: W 
for peace is a: 
cialism.

But to say 
is not a call to 
movement agai 
policy of the S< 
powerful single 
break of war e 
and with it the

The victory 
France, and of 
States; would

Wars may come 
Hollywood can talk 
screendom—Harpo Marx will talk | at last in 
at the Races 
The three Marxes buy an old horse, 
jittery and hurdles over a huge fence 
“That was an 8-foot fence he just jumped1 
moniously, Groucho agrees: “He’s great!” And Harpo 
tops it off with: “He’s ticklish”.

New Films
SWING TIME. The most successful of the many 

Fred Astaire-Ginger Rogers musical films. The danc
ing is as enjoyable as ever.

JEAN HARLOW in the flicker, “Suzy” is being 
called for by Franchot Tone the morning after their 
meeting. There has never been an introduction, 
and Tone has admitted to his companion that he had 
forgotten to ask her name. Yet when Tone calls for 
Harlow, he addresses her by her name in the picture. 
It would be nice if the actors in pictures would pay 
as much attention to the script as the audiences do.

Chit Chat
In Mexico City, Mexican technicians refuse to 

work on the set with Vilma Vidal, actress from Ar
gentina, hired for a role in “Ora Panciano”, until she 
gets a card in the 
Union.

s it true that war cannot be halted 
under capitalism regardless of the organizations for 

why not fight directly for Socialism?
''ar is inherent in capitalism; the fight 
n essential part of the fight for So-*
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ffi)S Youth Comm.
Repor’

(Continued from page 2) 
which now exist. The National 
Youth Committee feels that this 
will be one way in which our 
leading people will be able to 
get more acquainted with the 
problems facing the organiza
tion.

The Youth Committee is mak
ing this suggestion adviserly. 
There have been youth districts 
organized which never function
ed, and never carried put their 
decisiens, if they ever met. But 
when they (youth district com
mittees) whb have not had much 
experience heretofore, will meet 
together with adults 
been in organizations 
they will get many 
sons on how to carry 
work.

Another question 
shall have to discuss, is the prac
ticability of holding national 
conferences of leading LDS 
members from districts to dis
cuss matters pertaining to our 
organization on the year when 
there is no LDS Convention. It 
would bring the districts closer 
to the National Committee and 
any new plans would be put in
to effect ..much more easily.

The main question would be 
the expense of such a confer
ence, 
elect 
such 
they 
their

If

who have 
for years, 
good les- 
on district

which we

tee, and as he learns all these 
duties, how they should be per
formed, and what obstacles 
there are in performing them, 
he can be promoted to district 
leadership, and later to National 
leadership.
ęln doing this work, we must 

take into consideration, the de
sires of the individual himself.

I think there are too many 
“square pegs in round holes” in 
our leadership right now. When 
we say in our leadership, we 
mean from the National Youth 
Committee all the way down to 
the branches. We can and must 
find leaders 
CHOSEN 
WORK!

We must do away with the 
haphazard plans of selecting 
leaders, and begin to work on a 
new merit system, which the 
National Youth Committee must 
suggest to keep tab on who is 
capable of what sort of work. 
Then, we shall have the best 
system in the world of selecting 
pur leaders! We must work out 
a system of selecting leaders ac
cording to the desires, and abili
ty of the individual member.

IDS NATIONAL YOUTH
COMMITTEE TO MEET 

SEPTEMBER 13

in THEIR OWN 
FIELD TO DO

BROOKLYN, N. Y.— 
The new LDS National 
Youth Committee plans 
to hold its first meeting 
on . Sunday August 13th, 
10:30 A. M. at the LDS 
National Office, 419 Lo
rimer Street, Brooklyn,

all choruses who participated in 
helping to make its program of 
the A number one type.

The picnic completed, the cho
rus again turned to work vigor
ously on it’s operetta “Reunion 
in Spain”. It is not too late to 
join the chorus to be able to 
participate in the operetta, 
come down this Friday 
start right in with the rest.

The chorus members wish to 
announce their annual dance to 
be given Saturday Evening, Sep
tember 26th, at the Girard Ma
nor Hall. The admission is 
small and when paid the even
ing is completely yours to dance 
to the rythmical melodies of our 
orchestra.

Felix Olekis, Jr.

So 
and

All new Youth Com
mittee members are urg
ed to be present togeth
er with members of the 
old Youth Committee. 
Plans for the future ac
tivity will be made, and 
the Youth Committee 
Secretary will be elect
ed.

B’KLYN AIDO CHORUS 
TO HOLD FOLK NIGHT

Enlarging Our Membership
Our last membership drive 

was the most successful we ev
er had. It brought nearly 400 
new youths into our organiza
tion! 
whole 
New 
into < 
like 
you 
We 
new ideas which will make our 
organization a better one. There 
are many new members, who 
joined our organization with us 
here today, and we must show 
them how we appreciate their 
presence.

When going for new members, 
one must concentrate on getting 
young people with influence 
among the youth in the commu
nity. Once you have these, it 
will be much easier to get oth
ers. y

Too often our organizers go 
out without any prearranged 
plan to get a few youths from 
a certain circle of friends. It is 
hard to get them, because join
ing by themselves, they would

Something of which our 
organization is proud! 

members), we welcome you 
our ranks. We hope you 
our organization, and that 
will become leaders in it. 

hope that you will bring in

But if the districts would 
their representatives to 

a conference, I am sure 
will be willing to finance 
traveling expense.
we are to develop a big 

youth movement, on a broad 
scale, we must work out a sys
tematic method of developing 
our leaders; We must seek ta
lent for organizational leader
ship among the branches, devel
op it, and promote the talented 
youths gradually as they learn 
all the problems which confront 
us. .. i l iHK!

We must get a new member, 
for example, active first in his 
youth branch work, developing 
activity, scouting for new mem
bers. When he has learned that 
phase of the work, he must be 
promoted to some more respon- be separated from their friends, 
sible job in the branch, leading ' 
a committee. If possible, he 
must go to a youth school which, 
must be so organized as to 
train leaders. Later, he must 
be put on the executive commit-

group into the L.D.S., we would 
have a naturally developed lead
er for the branch.

Of course, we must not just 
try to get the “influencial” 
youths and let the others go. 
We cannot forget that there are 
many unorganized Lithuanian 
youths who we can get into 
organization.

(To be concluded)

our

PHILA. LYROS CHORUS
Long, after the dying sun’s 

golden gleams of light have 
homeward sped

Long, after all the bulging ve
hicles hummingly from Laisve’s 
triumphant picnic have fled.

I stood in it’s surrounding 
darkness and witnessed in si
lence the moon’s games with the 
fattened clouds

And as a momentary soldier, I 
turned about, and myself I 
homeward led.

Tra la la la la- noriu miego— 
ant kalno karklai sūbavo—pre- 
gunta le.........

Wrong again! This is not a 
meeting of the League- of Na
tions. These are the sounds 
which will issue from “Laisve” 
Hall on Sat. evening at 8 P. M. 
on Sept. 19th.

Have you ever heard of a 
“Folk night?” You probably 
haven’t—because this is the first 
of its kind to be held in Brook
lyn. Everything about the even
ing will be folk.-T—Costumes—any 
nationality—dances—songs—and 

mass singing of our old Lithua
nian songs that our grandpa
rents used to sing in the old 
country.

Just to make sure the danc
ing will be as good as the sing
ing, we’re having Willie Norris’ 
Orchestra.

But if the same organizer would 
trouble himself to. find who is 
the most influencial in the 
group, and sell him the idea of 
joining, the result would be dif
ferent, and on top of getting the

I know that the readers will 
excuse me for attempting to be 
poetic after knowing that I met 
“Laisve’s” great poet contribu
tor, Comrade Jasilionis, at the' 
picnic, not forgetting many other 
personalities that also attended 
to make this a picnic of picnics. 
Credit, indeed, must be given to

Gee whiz—almost forgot— 
That an electric percolator about 
which everyone has been talking 
will be raffled off that night.

Of course everyone knows 
that all this is only in prepa
ration for the “Coffee Cantata”.

Don’t forget to come and get 
an inkling of what a swell time 
can be had by going folk.

Comm.
P. S. Admission is only thirty- 
five cents.

Mrs. Smith: What lovely white 
clouds up there! How I’d love 
to be sitting on one of them.

Mr. Smith: All right, you 
drive the car.

Loyalty Oaths At
tack by Churches

NEW YORK—The campaign 
for teachers’ loyalty oaths may 
kick back at its sponsors; as 
teachers, ministers and liberals 
generally get out the heavy ar
tillery.

The latest attack on the oath 
comes from the Federal Council 
of the Churches of Christ in 
America, which has sent a spe
cial Labor Day message on the 
subject to 25,000 ministers. 
Thousands of liberal ministers 
are expected to read the mes
sage from their pulpits..

One of the original backers of 
the oath movement, the Ameri
can Legion, has withdrawn its 
support from that campaign, ac
cording to Ray Murphy, Nation
al commander of the organiza
tion. While the 1934 Legion 
convention had officially gone on 
record in favor of the oath, the 
1935 convention had taken no 
action on the point.

Three teachers’ groups have 
gone on record as against the 
loyalty oath and pledging a 
fight against it. .The National 
Education Association has begun 
a study of the effects of the 
oaths and of the “red rider” 
which forbids mention of Com
munism in Washington (D. C.) 
schools. The Progressive Edu
cation Association and the Ame
rican Federation of Teachers 
have also announced plans for 
an anti-oath campaign.

Bar Assn. Hits Child 
Labor Amendment

BOSTON, Mass.—The Ameri
can Bar Association, most pro
minent organization of lawyers 
in the country, has turned 
thumbs down on the child labor 
amendment to the constitution.

Meeting in Boston for its an
nual convention, the association 
upheld a report of a special com
mittee which advised “to oppose 
ratification of the federal child 
labor amendment and promote 
adoption of a uniform law by 
states”. The committee at the 
same time noted generally-grow
ing sympathy for the amend- 
mend. Twenty-four states have 
so far ratified the amendment, 
with 12 more needed before it 
becomes a part of the constitu
tion.

JĮ By HAPOLP ■

T WHO'S IN ’
YOUR

DANCE OUTFIT,
ANYWAY? ,

r...X HAVE REASONS TO^ 
BELIEVE THAT IT VB 
WELL FOR US TO TRY < 
TO YJIN THEM OVER. TO

/ WELL,WE HAVE DUKE- 
HANSEN, UOHNMY WAVES
BERT AND FR\TT NILES, 

SLIM, AND NVYS^LF---- pZ

MY SISTER TWEET, AND
BETTY JONES WILL BE
OUR HARMONY TEAN\--r

TWEET AN* BETTY ARE 
Goin* to sing f’r 'em---- 

H NV NX- |V\-/V\-AA-/V\ ’. 4 WHO?

THAT' S 
RlGHT, 
snoop!

I KNOW 
OEST 

TH' GUV 
YOU'RE 

LOOKIN’ 
\ F‘R!!

SAY, T SUPPOSE YOU'D UlKH ' 
TO GET A FELLER WHAT'S 
GOT CLASS ---ONE WHAT'S 

a SPIFFY DRESSER,1 
SWELL LOOKIN' AN' CAN 

CROON .
like d| Dove,« 

huh?

' ALL WE
LAC'A IS I (
A GOOD )[.

CROONER.//



Dr. Herman Mendlowitz

<

Hartford, Conn.

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

lietuviški piknikai.
Iš Pittsburgh© j pikniką reik va

žiuoti per McKees Rock ir paimti 
Moon Run kelią, kiek pavažiavus tuo 
keliu suktis po kairei į Amšiejaus

pagelbėjo.
Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 
visada klausk taip: DEKENS OINTMENT ir neklau- 
kitų pasiūlijimų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite,

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

farmą.
Gerbiami! Pasimatykime piknike.

J. Miliauskas.

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Puslapis Penktas

Wilkes Barre, Pa Komisija.

LAIŠKAS REDAKCIJAI PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Lawrence, Mass

LIETUVOS ŽINIOS
Didelė Nelaimė Garaže

Oregon City, Ore
Staigiai Mirė Drg. F. šavlis

Vestuvės

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Hartford, Conn Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Or g. Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

1322 Reedsdale St. Taipgi bus gera 
orkestrą šokiams.

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

Paukščio' 
Man jo 
istoriški

siems 
Tad 
kaip

MONTELLO, MASS.
Iš priežasties Labor Day šventės, 

ALDLD G kp. susirinkimas neįvyko, 
tai sekantis susirinkimas bus pirma
dienį, 14 d. rugsėjo. Visi nariai da
lyvaukite.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Jaunoji pora po vestuvių 
žada apsigyventi 151 Spruce 
St., Lawrence, Mass.

Vestuvėse Buvęs.

735 Fairmount Ave.
Komitetas.

(213-214)

Komisija.
(213-214)

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes Barre ir Apylinkes

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

išbuvo nemažiau vieną mėnesį. 
Ji svėrė 120 svarų, turėjo 
penkias pėdas augščio, juodus 
plaukus, mėlynas akis.

Jo kūnas smarkiai ap-
Dabar jis gydomasPaskutinis “Laisve s,” “Vil

nies” ir kitos darbininkų spau
dos naudai piknikas

Org. O. Turin.
(213-214)

MONTELLO,MASS.
Kom. Partijos Liet. Frakcija ren

gia didelį pikniką ir šokius, subatoj 
ir nedėlioj, 12-13 dd. rugsėjo, Liet. 
Taut. Namo Parke. Subatoj, piknikas 
tęsis iki 12 nakties. Nedėlioj prasi
dės 12 vai. dieną su muzikališka pro
grama, ir tęsis iki vėlumos. Kviečiam 
visus lietuvius ir kitataučius daly- 
vaut.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” reikalais šaukiamas ko

misijų ir kapitonų susirinkimas, ir 
tų draugų bei draugių, kurie dar 
nepridavet pinigus už serijų tikietus, 
buso tikietus ir kitas įplaukas. Taip
gi tie, kurie turėjo kokias nors iš
laidas malonėkite čia priduot ir bus 
atmokėta. Susirinkimas įvyks penk
tadienį, 11 d. rugsėjo, 7:30 vai. va
kare,

narius ir simpatikus dalyvauti.
P. Puodis.

(213-214)

Rugsėjo (Sept.) 13 d. yra rengia
mas labai didelis piknikas sukėlimui 
finansinės paramos ateinantiem rinki
mų kampanijos reikalams. Bus pui
ki muzika šokiams, taipgi gerų val
gių ir gėrimų. Piknikas įvyks žemu
tine) dalyje Wilkes-Barriu, Lynd- 
woodc. Pradžia 10 vai. ryto. Kaip 
vietinius, taip ir plačios apylinkės 
kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Rengimo Komisija.
(213-214)

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

Juozas Levanda 
(LEVANI)AUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO J AS 

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

WILKES-BARRE, PA.
Visų draugų šios apiclinkės žiniai! 

Kas penktadienio vakarą per radio 
kalba draugas Harold Spencer. Vi- 

svarbu išgirst ’ jo prakalbos, 
atsisukite ant stoties WBRE 
9 vai. vakaro ir pasiklausykite.

Koresp.
(213-214)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O S (J

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

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

13 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų, Ba- 
kanausko svetainėje. Visi nariai da
lyvaukite ir užsimokėkite duokles, 
taipgi dalyvaukite “L.” skaitytojai ir 
atsiimkite knygą “Mortos Vilkienės 
Divorsas.”’

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 11 d. rug
sėjo, Providence Auditorium, N. 
Main Ave., 8 vai. vakaro. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui.

PHILADELPHIA, PA.
Kom. Partijos Liet. Frakcija ren

gia svarbias diskusijas, reikale Kom. 
Partijos rinkimų kampanijos. Disku
sijos įvyks subatoj, 12 d. rugsėjo, 
Liaudies name, 735 Fairmount Ave., 
8 vai. vakare. Kviečiam visus lietu
vius

Sekrt. P. Sakat.
(213-214)

M. Lu-
61 Maple

Abudu

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ii’ 
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

D e 1 e i Amerikos Lietuvių 
Bendro Fronto Atsteigti 

Lietuvoj Demokratines 
Teises

d. rugp. Pas graborių ir ant ka
pinių atatinkamas prakalbėles 
pasakė drg. M. Pūkis ir Nellie 
Valaitienė-Savickiutė su Broni- 
se Metlickaite sudainavo (pas 
graborių) duetą: “Neverkit pas 
kapą žuvusių draugų”, prita
riant vargonais d-gei N. Tur
ner.

Velionis gimė Lietuvoje (ro
dos) Joniškio kaime, ir Ameri
koj daugiausia gyveno Montel
lo, Mass., Los Angeles, Calif., ir 
paskiausius tris metus apie 
Oregon City, Ore.

Ilsėkis ramiai, brangus drau
ge, Pranai! mugąs.

Kaip visur, taip ir Wilkes- 
Barrių pažangūs lietuviai pir
miau turėjo sušaukę konferen
cijas ir pasiuntę delegatus į 
bendro fronto kongresą, kuris 
įvyko Clevelande. Bet iki šiam 
laikui nebuvo nieko veikta 
mūsų mieste. Nebuvo sušauk
tos organizacijos, kurios pri
tarė ir prisidėjo prie šio svar
baus darbo. Jos dar neišgirdo 
delegatų raporto, kas buvo 
nutarta tame Kongrese.

Taigi, dabar mūsų bendro 
fronto komitetas nutarė sušauk- 

susirinkimą nede- 
mėn., 2-rą valan- 
325 E. Market St. 
organizacijos, ku-

lioj, 20 šio 
dą po pietų, 
Todėl visos 
rios pirmiau prisidėjote prie šio
darbo, išrinkite delegatus ir ma
siniai dalyvaukite šaukiamam 
susirinkime.

Reikalas yra suprasti, kad 
darbas su įvykusiu Kongresu 
dar neužsibaigė, tai tik padary
ta gera pradžia. Kongresas iš
rinko pastovų komit., ir Kon
greso užbriežti darbai bus tę
siami su pagelba kolonijų, pa
kol nebus nuversta Smetonos 
kruvinoji diktatūra nuo Lietu
vos darbo žmonių ir valstiečių 
sprando. V. G.

Rugpj. 21 d. netikėtai pasiekė 
liūdna žinia, kad staigiai širdies 
liga, 58 m. mirė d. F. šavlis, 
kuris buvo laisvas ir klasiniai 
susipratęs žmogus. Prigulėjo 
prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos, 
prie Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir L. L. N. Kliubo, 
Los Angeles. Seniaus buvo na
riu LSS, ir vėliaus Liet. Komu
nistų Sąjungos ir nemažai dar
bavosi darbininkiškame judėji
me. Bet vėlesniais laikais nebe
galėjo aktyviškai veikti, bet li
kos geras pritarėjas ir rėmėjas 
mūsų judėjimo iki mirties. Ka
dangi velionis artimų giminių 
arti neturėjo, tai jojo reikalais 
ir laidotuvėmis rūpinosi Vis
kiai, kurie gražiai pakavojo 25

P. Buknys.
P. Buknys sakys prakalbą 
svarbiais dienos klausimais

Nedėlioj, 13 Rugsėjo (Sept.)
Bus puikus dailės programas, 

dalyvaus visi Conn, valstijos 
chorai, kurie dainuos gražiau
sias lietuvių liaudies ir darbi
ninkiškas dainas.

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 LIETUVIŠKA  L

East upėj, ties Pacific St., 
Brooklyn, rasta nežinomos 
moters kūnas, kuris vandenyje

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgh© apygardos Draugijų 

Konferencijos komisija rengia kir
lių pikniką nedėlioj, 13 d. rugsėjo, 
Amšiejaus farmoje, Moon Run Rd. 
Bus dovanos už lenktynes, muzika- 
liška programa ir kiti pamargmi- 
mai. Jeigu tą dieną lytų tai bus va
karienė su šokiais Liberty Svetainėj,

Bus Lietuvių Parke
Sta. 24 Glastonbury Line.

EAST HARTFORD, CONN.
Rengėjai širdingai kviečia vi

sus Conn, valstijos lietuvius 
skaitlingai susirinkti j šį pasi
linksminimą ir tuomi paremti 
darbininkišką spaudą.

Jei ir lytų, piknikas visvien 
įvyks, nes yra gražios pastogės.

Už Demokratiją, Paries 
Fašizmą

Amerikos Komunistų Partijos 
pirmas distriktas rengia didelį 
parengimą, kuriame dalyvaus d. 
Earl Browder, komunistų kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Susirinkimas įvyks 
spalių 24 d., 3 vai. po pietų, 
Bostono arenoje, k u r telpa 9 
tūkstančiai žmonių.

Labai daug žmonių rengiasi 
važiuoti iš Lawrence į šitą ma
sinį susirinkimą. Iš Lawrence 
bušas išeis 1 vai. po pietų nuo 
260 Oak St. Kurie draugai no
rėsite važiuoti, tai pasipirkite 
tikietus iš kalno. Kelionė į abi 
puses ir įžanga į parengimą tik
tai $1. Tikietus galite gaut pas 
drg. S. Penkauską.

Raginame ir kviečiame kuo- 
daugiausia Lawrence lietuvių 
važiuot į šitą parengimą — su
sirinkimą.

United Textile Workers uni
jos raštinė bus perkelta iš.Pro
vidence, R. I., į Lawrence, 
Mass. Taip praneša unijos se
kretorius. Kuomet čionai bus 
unijos centras, tai bus geriau 
susiorganizuoti tūkst a n č i a m 
Lawrence audėjų. I k i šiol čia 
kaip ir nebuvo unijos, darbinin
kų didelė dauguma buvo neor
ganizuoti. Bosams buvo labai 
gerai. Kaip jie nori, taip elgiasi 
su darbininkais. Jeigu būtų 
tvirta unija, tai bosai negalėtų 
taip sauvaliauti. L. K. Biuras.

Rugpjūčio (Aug.) 30-tą ap
sivedė Jonas Chulada su Biru
te Lukauskaite. Vestuvės bu
vo jaunosios tėvų J. 
kauskų namuose,
St., Methuen, Mass, 
jaunieji ir jų abiejų tėvai yra 
laisvų pažiūrų žmonės, už tai 
ir šliūbą ėmė civilį.

Nedėlioj, rugp. 30-tą, 2 va
landą po pietų susirinko gra
žus būrelis svečių, abiejų jau
navedžių giminių, draugų ir 
pažįstamų, kurių buvo apie 
70 ypatų. Svečiai visi buvo 
gražiai priimti ir pasitenkinę. 
Giminaičiai, draugai ir pažįs
tami, velydami jaunajai porai 
laimingo gyvenimo, atnešė 
daug gražių dovanų daiktais ir 
pinigais. Jaunoji pora dėkinga 
visiems už dovanas ir atsilan
kymą į jų vestuves.

Kada visi svečiai buvo suso
dinti už stalų ir pradėjo links
mintis, abiejų jaunavedžių tė
vai davė sumanymą, kad reik 
parinkt aukų kokiem visuome
niškiem reikalam. Visiem sve
čiam pritariant, buvo persta
tyti viens po kitam dd. V. 
Kralikauskas ir A. Taraška. 
Tuodu draugai pasakė po 
trumpą prakalbėlę, nušviesda- 
mi dalykų stovį. Tada J. M. 
Bukauskas ir V. Kralikauskas, 
eidami aplink stalą parinko 
aukų. Surinkta $15, už ką dė- 
kavojam visienjs aukavusiems.

Abudu jaunavedžiai pri
klauso prie Liaudies Choro, 
Lawrence, Mass. Linkim jau
nai porai ir po vestuvių daly
vauti Liaudies Chore ir dar
buotis visuomenės naudai, 
kaip darbavotės iki šiolei.

“Valio, tegyvuoja jaunave
džiai!” Visi giminės, draugai 
ir pažįstami, linki geros lai
mės ir ilgo, ilgo ir laimingo 
gyvenimo Jonui ir Birutai.

1.60
1.00
1.00
1.00

.90
1.00

Draugai!
Čia rasit čekį ant 12 dol. 

Malonėkite išdalinti sekamai: 
Del atnaujinimo Laisvės $5.50 
ALDLD metinė mokestis 
Kom. Agitacijos Fondui 
Tarp. Darbininkų Apsig. 
Liet, polit. kaliniams 
“Laisvės” popiero fondui 
Priešfašistiniam veikimui

Tai bus 26-ti metai tam at
gal, kaip pirmutinis “Laisvės” 
numeris pasirodė ir aplankė 
mane ir be jokios pertraukos 
tebelanko. “Laisvė” yra labai 
pageidaujama viešnia man, 
kaipo darbininkui.

Beje, čia turiu pastebėti tai: 
yra smagu, kad drg. Prūseika 
paliko skloką ir sugrįžo prie 
darbininkiško veikimo. Bet aš 
da pasigendu drg. 
straipsnių “Laisvėj.’ 
rašiniai tinka. Tai
originaliai dokumentai.

KAUNAS.—Vytauto prosp. 
24 nr. gale Kęstučio g-vės yra 
rusų garažas ir benzino ir ga
zolino tankai. Tame garaže 
tarnauja 4 broliai Makauskai. 
Rugpjūčio 10 dieną, du bro
lius Makauskus ištiko nelai
mė. Nelaimė įvyko tokiomis 
aplinkybėmis: garaže yra
duobė, ant kurios užvažiuoja 
mašina, o iš apačios, iš duo
bės žmogus gali mašiną tai
syti, tikrinti. Į tą duobę per 
kiek laiko yra nemaža nu
tekėję benzino, alyvos, moto
rine ir kt. degamų medžiagų. 
Jonas Makauskas vakar norė
jo pažiūrėti ar daug duobėje 
yra> pribėgę benzino ir gazoli
no. Jis įsibrėžė degtuką, no
rėdamas pasišviesti. Kai tik 
jis degtuką virš duobės įžiebė, 
tuojau dujos užsidegė ir ūmai 
mušė į augštį ugnies stulpas. 
Jonas Makauskas, apsvaigin
tas dujų ir ugnies, į ugnies 
duobę įvirto. Netoliese bu
vę du jo broliai šoko gelbėti. 
Greit jis buvo iš duobės iš
trauktas, bet visi drabužiai 
buvo ugnies apimti.

Kieme dogą drabužiai nuo 
Jono Makausko buvo nudras
kyti, 
degė.
miesto ligoninėj, bet maža te
są vilties, kad išgytų.

Andrius Makauskas, gelbė
damas brolį, taip pat smarkiai 
apdegė ir paguldytas miesto 
ligoninėn. Trečias brolis apde
gė rankas ir galvą, bet jis su
žalotas lengvai. Apdegęs dar 
ir ketvirtas garažo tarnauto
jas, bet taip pat lengvai.

Degančios duobės gesinti 
buvo iššaukti miesto ugniage
siai, kurie ugnį užgesino.

Nusiskundžiama ir daroma 
priekaištų, kad nesą kuo ge
sinti benzino ir dujų gaisro.

Ethiopu Pardaviko Gugsos 
Apsiautalas Mussoliniui

ROMA. — Kunigaikštis 
Gugsa, ethiopų pardavikas, 
atsilankęs pas Mussolinį, pa
dovanojo jam apsiautalą, 
kurį Gugsa kadaise gavo 
nuo Ethiopijos imperato
riaus Haile Selassie.

Laike Italijos karo prieš 
Ethiopiją, Gugsa, būdamas 
gubernatorium Tigro pro
vincijos, parsidavė Mussoli
niui ir liepė savo armijai 
kariaut prieš savo tautie
čius. Už tai Mussolinis ir 
toliaus paliko judošių Gug- 
są Tigro provincijos guber
natorium.

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas ant Laivo

Lietuvių radio WHAT Stotis, ku
rią veda ponia Petronėlė Antanaitie
ne, apvaikščios savo dviejų metų 
sukaktuves ant laivo John Cadawa- 
lander, kuris išplauks nedėlioj, rugsė
jo (September) 13-tą dieną, nuo So. 
Street Ferries, Pier No. 30, 10 vai. 
ryte. Ant laivo bus įvairių valgių ir 
gėrimų ir “waiteriu” patarnavimas. 
Tie programai yra vedami grynai 
lietuviški ir pašvęsti vien lietuvių 
reikalams. Tad visi nuoširdžiai esate 
kviečiami dalyvauti ir paremti tą 
programą. Tikietas $1.25. Prašome 
tikietą nusipirkti iš kalno.

Rengėjai.
(210-214()

Telephone Stagg 2-4409
• j

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdnu automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

PITTSBURGH, PA.
Piknikas Pittsburgho ir Apic- 

linkės Draugijų Sąryšio
Nedėlioję, rugsėjo 13, įvyks pik-' 

nikas, už kurio surengimą pasisakė 
apie 50 Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų atstovai, šiame piknike da
lyvaukime visi lietuviai nuo visų' 
draugijų ir parodykime savo solida-j 
rūmą.

Kitose lietuvių kolonijose suvažiuo-l 
ja į piknikus tūkstančiai lietuvių,] 
padarykime mes tą ir Pittsburgho.

Taigi gerbiami, darbininkai ir biz
nieriai, rengkitės į pikniką ir pasa
kykite savo draugams Ii’ pažįsta
miems, kad labai didelis ir svarbus 
piknikas atsibus 13 d. rugsėjo, Am
šiejaus farmoje, kur tankiai būna

į>!
IV'-v..- >;Mj

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostį, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saulės spindu
liai, išvaro lauk reumatiškus skausmus. Klauskite taip:—

• Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonemis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems
PASARGA: 

ir pasekmes, tai 
sykite nei jokių 
kad rašytų DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS,

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET 
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

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

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtiė Ave.) Brooklyn, N

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausme ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstii 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- r.“

Ketvirtad., Rugsėjo 10, 1936

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
. Suteikiam Garbingas Lai

dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio^ 

mados automobilius.'
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.



Puslapis Sestas. Ketvirtad., Rugsėjo 10, 1936

NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
kad būk jis įvažiavęs į 
nemokėdamas 50 centų.

tunelį

dingo

Šį Vakarą ALDLD 1 Kuopoj 
Svarbus Susirinkimas

Gavome žinių, kad mūsų 
nauja knyga “Gamta ir žmo
nės“ jau atspausdinta. Kiek- 
viepas norės greit ją gauti, 
bet tuojaus gaus tik užsimo
kėjusieji mokestis. Tad visi, 
kurių mokestys dar nemokė
tos, būtinai užsimokėkit šį va
karą.

Susirinkimas taipgi bus ga
lutinas prisirengimas mūsų 
draugiškam išvažiavimui, ku
ris įvyks ateinantį sekmadienį, 
13 šio mėnesio, Forest Parke. 
Tad visiem nariam svarbu da
lyvauti šiame susirinkime. Jis 
įvyks ketvirtadienį, 10 rugsė
jo, 8 vai. vakaro, “Laisvės“ 
svetainėj, 119 Lorimer St., 
Brooklyne.

Pakėlusiomis pieno kainas 
yra didžiosios Borden ir Shef
field kompanijos, nors jos f ar
mėnams mokestį dar nei cen
tu nepakėlė. Tačiau jei ir pa
kels farmeriams mokestį už 
pieną, jos vis vien gali par
duoti pieną senomis kainomis, 
nes pereitą metą pasidarė di
delius pelnus. Jos pelno ir šie
met.

Komunistai Pravedė Vaiką 
Sveikatos Tyrimą

N. N.

Šiandien Spręs Komunistą 
Iždininko Bylą

Tirštai apgyventoj East Si- 
dėj Komunistų Partija prave
dė vaikų sveikatos tyrimą per
eitą trečiadienį. Hennington 
svetainėj, 214 E. Second St., 
buvo pastatyti žymūs dakta
rai ir' dentistai, kurie veltui 
suteikė vaikam sveikatos ty
rimą. Jų raportai, sykiu su 
reikalavimais įsteigti bedarbių 
vaikams klinikas, dantų prie
žiūrą ir veltui pieno stotis, 
bus įteikti Sveikatos Depart- 
mentui.

East New Yorke Masinis 
Rinkimą Mitingas

East New 
padedami 

gyventojų,

Brownsvilles ir 
Yorko komunistai, 
vietos simpatingų 
rengiasi masiniam rinkimų mi
tingui. Atlaikyta 16 prisiren
gimo mitingų atviram ore. Iš
nešiota dideli garsinimai ir iš
dalyta 25,000 lapelių. Įrengta 
garsiakalbiai ne tik viduje, bet 
ir lauko pusėje, kad 
šieji svetainėn galėtų 
komunistų kandidatų 
bas.

Mitingas įvyks šį 
10 rugsėjo, Empire
Hali, 70 Thatford Avė., 
New Yorke. Įžanga 
Kalbės Grace Hutchins, 
bert Martin ir Helen 
tenbaum.

netilpu- 
girdėt 

p raka 1-

vakarą, 
Manor 

East 
veltui.

Ro- 
Fich-

Komunistą Protestas 
Pieno Kompanijom

yra sekamas: 
šaligatvio, su- 
ir pėsčias mi
di rektorių. Ji-

dury kelio stovi trafiką diri
guojantis policistas, vienintėlis 
tinkamas būdas 
Privažiuok prie 
stabdyk mašiną 
eik pas trafiko
sai noriai atsakys į visus jūsų 
klausimus ir nesulaikysite tra- 
fika, “fenderiai’ išliks sveiki 
ir ūpas geras.

Trafiko Stotis “L“

Lankėsi "laisvėje”
Trečiadienį aplankė “Lais

vės“ įstaigą d. K. Jokšas iš 
Marlboro, Mass., senas “Lais
vės“ skaitytojas ir narys dar
bininkų organizacijose. Jisai 
gavęs keletą dienų atostogų ir 
ta proga atvyko atlankyti sa
vo įstaigas, pasimatyti su sa
vo senu d. Gabaliu ir kitais, 
taipgi peržvelgti
kuris jam buvęs gerai 
keliolika metų atgal, 
jisai dirbo jūrininku.

didmiestį, 
žinomu 
kuomet

Rep.

Harlemo apylinkėj 
keturių metų vaikutis Joseph 
Rodriguez. Penkios dešimtys 
detektyvų jieško to vaikučio. 
Manoma, kad koks ištvirkėlis 
jį pasigriebė.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. rengia linksmą iš
važiavimą nedelioj i Forest Parką, 
13 d. rugsėjo. Kviečiam visus na
rius ir pašalinius dalyvaut. Nesigai
lėsite, nes visus žada gaspadinės pa
vaišinti su skaniais valgiais ir šal
tais gėrimais. Mūsų vieta yra No. 3 
grounds.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Rengėjai.
(213-214)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadieni, rugsė
jo (Sept.) .10 d., Kiburio svetai
nėje, 950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y., 8-tą valandą vakaro.

Visi nariai pribūkit laiku, nes su
sirinkimą pradėsim lygiai tuo laiku, 
kaip garsiname.

Komitetas.
(212-213)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Ketvirtadienį, 10-tą šio mė
nesio, 10 vai. ryto, Yorkvillės 
teismabutyje, teisėjas Curran 
spręs David Leeds, jauno Ko
munistų Partijos New Yorko 
Distrikto iždininko bylą. Jam 
buvo įteiktas šaukimas teis
man Madison Square Garden 
mitinge, 18-tą rugpjūčio, nu
sakant, būk jis prasikaltęs 
“be leidimo rinkimu aukų Is
panijos komunistų pabėgė
liams.“ Leeds gina Tarpt. 
Darb. Apsigynimo advokatas 
Louis Fleischer.

Ukrainiečią Liaudies 
Kongresas New Yorke

se-

Gauna Padėkos Pranešimą už 
Browderio Radio Prakalbą

James W. 
kandidatas į

Kad užtik- 
turime dar

Komunistų Partijos Rinki
mų Komitetas, taipgi ir Na- 
tional Broadcasting Co. gau
na daugybę padėkos laiškų už 
Browderio prakalbą ir reika
lavimų daugiau tokių prakal- 
bų.

Rugsėjo 21-mą, sekamą pra
kalbą sakys d. 
Ford, komunistų 
vice-prezidentus. 
rinti tą progą,
smarkiau darbuotis už sukėli
mą lėšų rinkimų iždui. Die
nos uždarbis nuo kiekvieno 
komunisto ir simpatiko, taipgi 
smulkesnės sumos nuo šiaip 
pažangių darbininkų, surink
tos per komunistus ir simpati- 
kus, duotų tą užtikrinimą. Pa
ėmus atydon, kad milionai 
žmonių po visą šalį turi pro
gą išgirst darbo žmonių kan
didatus, savaime parodo, kad 
verta 
buoti 
kimų

Rugsėjo 5-6 dd., New Yor
ke, buvo Ukrainiečių Liaudies 
Kongresas iš pavergtų kraštų 
išeivijos organizacijų, kaip tai 
Galicijos, Bukovinos, Užkar- 
patijos ir Lemkivščiznos. Virš 
8,000,000 ukrainiečių yra pa
vergti Lenkijoj.

Kongresas įvyko Ukrainų 
Darbininkų Name, 67 E. 4th 
St. Delegatų buvo 353, atsto
vaujanti virš 2,000 organizuo
tų ukrainiečių. Kongrese nuo
latos dalyvavo apie 2,000 sve
čių. Lenkijoj ukrainiečiai bai
siai persekiojami, jų mokyk
los naikinamos, žmonės po 
prievarta lenkinami. Tuom 
kartu Lenkijos fašistai išvien 
su Vokietijos fašistais ruošia 
karą prieš Sovietų Ukrainą, 
kad ir ją pavergus. Šis kon
gresas griežtai pasisakė prieš 
fašistus, prieš jų ruošiamą ka
rą, už iškovojimą tautinių 
laisvių Lenkijoj. Tam darbui 
išrinko platų komitetą. Ant 
vietos surinkta darbo vedimui 
$670 aukų.

Antradienį komitetas iš 
šių, su Komunistų Parį 
kandidate 23-me kongresinia
me distrikte, Alice Udren, nu
ėjo pas Borden ir Sheffield 
Farms Co. pareikšti protestą 
prieš pakėlimą pieno kainų. 
Delegaciją siųsti buvo nutar
ta atviro oro masiniame mitin
ge prie Tremont ir Prospect 
Avės., pereitą šeštadienį, kur 
dalyvavo 1,000 publikos.

Parėmė Reikalavimą Prūdo
Isadore Baker, Komunistų 

Partijos kandidatas į asembli- 
manus 22-me kongresiniame 
distrikte, Bronx, parėmė re- 
publikonų kandidato paleistą 
peticiją, reikalaujant įsteigti 
maudymosi prūdą St. Mary’s 
Parke. Komunistų kandidatas 
pridėjo prie peticijos pasiū
lymą, kad įsteigus tokį prū
dą jo naudojimas būtų veltui, 
nurodydamas, kad vasaros 
metu mieste liekasi toki žmo
nės, kurie neišgali išvažiuoti 
iš miesto ir dėlto taipgi neiš
gali mokėti už prūdo naudoji
mą.

Bosai Apsigavo su Unija

Ona Vaznyle Brooklyne

REIKALAVIMAI
REIKALINGA darbininkai prie sal

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

SCHARF BROS, Co., Ine.
609 W. 51 Str. New York City

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

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

....  . ......................... ■■■! I——.............. .. .............

Kaklaraiščių Siuvėjai 
Generaliam Streike

pasiaukauti ir pasidar- 
sukėlimui $250,000 rin- 
iždan.

Kas Bus Komunistą Bazare

Trečiadienio rytą iššaukta 
streikan 2,500 kaklaraiščių 
siuvėjų. Jų sutartis su bosais 
pasibaigė 1 d. šio mėnesio. 
Derybos nutrūko bosam atsi
sakius atsteigti pirmesnę al
gų skalę, kuri pastaruoju lai
ku tapo sumažinta keliais nu- 
kapojimais. Streiką veda Am- 
algameitų Lokalai 250 ir 253.

Šiomis dienomis Brooklynan 
atvyko Ona Vaznytė, iš Rum
ford, Me.,—ta pati Ona, kuri 
LDS Trečiajam Seime ėjo vice
pirmininko pareigas. Ona ma
no čia apsigyventi; ji pakvies
ta dirbti LDS Centro Raštinėj.

Brooklyniečiai tikisi susi
laukti iš Onos geros veikėjos.

Re p.

Lietuvių Atletų Kliukas

PARDAVIMAI
PARDUODAME vienos šeimos medi

nį namą, Richmond Hill (North 
Side) dalyje. Savininkas tiesiai par
duoda—nėra jokių agentų. Namas 
geram stovyje, turi 8 kambarius, 4 
yra miegami kambariai šviesūs ir 
dideli, dviejuose kambariuose įvesta 
vanduo; yra 2 maudynes; didelė kuk- 
nia, šiluma ir yra užpakalyje dide
lis plotas žemės. Namas randasi arti 
prie visų transportacijos stočių, ir 
prie krautuvių. Užlaikymas namo 
labai mažas. Del platesnių informa
cijų kreipkitės sekamai:

PAULINE SNYDER
143 West 84th St., New York City.
PARDUODAME karčiamą su restau

racija. yra 14 fornišiuotų kamba
rių, visi išrandavoti, vieta randasi

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York fr New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Lietuvių Atletų Kliubas da
bar yra vieša bei publiška už- . y , .v . _ _ — litį. v io* ji o a auuti v v ui y vivia įcumaoi
eiga. Šiom dienom issieme ge- anį i)įzniavo kampo. Mes esam išlai- 
rimam laisnius ir legališkai at- kę šį biznį toje vietoje per 13 metų.

Prane-lDabar n01’ime parduoti. Viskas įtai- 
Isyta sulyg vėliausios mados. Parduo
sime nebrangiai. Nusipirkę 
gera pragyvenimą. Turiu 
greit. Vieta yra su pilnais 
Antrašas: 498 Ferry St., 
N. J. Tel.: Mitchell 2-9356.

(210-216)

virai daro biznį. Drg.
kevičius, veiklus Atletų Kliu- 
bo narys, pridavė dienraščiui 
“Laisvei“ paskelbimą aplaiky- 
mo laisnių ir pranešė, • kad 
kliubo gaspadorius Joe.Znard 
yra prisirengęs priimti 
čius. Kliubo antrašas: 
Marcy Ave., Brooklyn,

daryfrite 
parduot 

laisniais. 
Newark,

svo-
168

Visi Gins Senelių Namus

Sunku būtų ir išvardyti vi
sus daiktus, kurie rasis di
džiajame Komunistų Partijos 
bazare. Tiek galima pasakyti, 
kad bus daiktų nuo mažiau
sio, iki didžiausio, nes baza- 
ras užims penkis augštus di
džiulės St. Nicholas Palace 
svetainės bildingo. Bazaras tę
sis 5 dienas: prasidės 16-tą, 
baigsis 20-tą šio mėnesio.

Visu bazaro laiku bus pui
ki restauracija, su unijistų 
ekspertų virėjų paruoštais 
valgiais. Grieš garsi Volga 
Balalaikų Orkestrą simfoniš- 
kas melodijas. Bus ir šokių or
kestrą.

Unija Šaukia Boikotą
Pienvežimių Draiverių Uni

jos Lokalas 584 išleido lape
lius, kuriuose šaukia 
vartotojus atsakyti 
kompanijos vežamą 
pieną. Unija nurodo, 
nėta kompanija yra
zuotų darbininkų, priešas, at
sisako pripažinti Pieno Drai
verių Uniją. Minėta kompa
nija dabar pakėlė pieno kainas 
po 1c ant kvortos.

pieno 
Borden 
namus 

kad mi- 
organi-

Dainty Maid Slippers, Inc., 
68 34th St., Brooklyne, buvo 
įsteigę savo šapoj kompaniš- 
ką uniją ir tikėjosi esą saugūs 
išnaudojime darbininkų. Apsi
gavo. Pereitą savaitę kompa
nija paskelbė taip vadinamą 
“efficiency” paskubos planą. 
Darbininkai atsisakė vykdyti. 
Bosai pravarė 4 darbininkus, 
nužiūrimus vadais. Tuomet 
visi kiti pakavimo departmen- 
to darbininkai sustreikavo, 
protestuodami prieš pravary- 
mą vadų.

Antradienį įvyko streikierių 
mitingas jau ne kompanijos 
kambariuose. Bosai atsiuntė 
pranešimą, kad gali grįžti 
darban, kas nori. Bet darbi
ninkai pasiuntė atsakymą, 
kad kas nori su jais tartis, pri
valo turėti reikalą su Boot and 
Shoe Workers Unija, kuri yra 
reguliarė unija ir susirišusi su 
A.F. of L.

Visi pavyzdingos Sunnyside 
gyventojai rikiuojasi smarkiai 
apsigynimo kovai. Dalykas ta
me : šerifas Brunner rengiasi 
išmest iš namų 71 metų sta
lių Steve George su žmona. 
Jisai išlaikė namelį ir mokėjo 
už jį 11 metų, dabar mortgi- 
čių kompanija nori namelį at
imt. Vietos gyventoai, kurie 
organizuotai ir pavyzdingai 
kovojo prieš pirmesnes evikci- 
jas, žada kovot iki paskutinių 
už išgelbėjimą senyvam susie- 
dui jo namelio.

Išgelbėtas iš Fašistą Nagą
Benno Martini, Vokiečių, 

Darbininkų Kliubų vadovas, 
tapo išgelbėtas nuo išdeporta- 
vimo į nazių Vokietiją. Aišku, 
kad jeigu jis būtų patekęs į 
Vokietijos fašistų rankas, tai 
jo gyvybei būtų buvę pavojus.

Dabar jam duota leidimas 
liuosnoriai važiuoti į Franci ją, 
vienok Vokiečių 
Kliubų Komitetas 
nūs, kad Martini
įvažiuoti į Ameriką.

Darbininkų 
daro pla- 

galėtų vėl

MASPETH, N. Y

Brooklyn, N. Y,

Pataria, Kur Pirkt Pieną
Pieno Vartotojų Apsaugos 

Komitetas, 22 E. 17th St., N. 
Y., šaukia visus pieno varto
tojus pirkti pieną tik tose 
krautuvėse, kur parduoda 
11c kvortą, pačios gaudamos 
jį iš mažesnių kompanijų, ku
rios dar nepakėlė pieno kainų.

Klausykitės radio progra
mų iš galingesnės stoties WB 
NX, 1350 Kilocycles, kiekvie
ną šeštadienį ir pirmadienį 
lygiai 12 vai. dieną. Iš stoties 
WMBQ — 1500 kil.—antra
dienio rytais 10 vai., ketvirta
dienio vakarais 8 vai., šešta
dienio rytais 9 :30 vai.

Vadovauja Vincas Matuse
vičius.

ALDLD 138 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 10 dieną rugsėjo (Sep
tember), 8 valandą vakare, 
Logan Svetainėje, 61-28 Grand 
Ave., Maspethe.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes turime keletą dalykų 
aptarimui.

Troko draiverys Peter Scha
ffer, 22 metų, tapo pašautas, 
kuomet jis važiavo iš Holland 
tunelio. Mat, policistai sako,

Telefonas: Humboldt 2-7964

Sekret.

Nesustok Vidury Kelio
Kuomet automobilistui rei

kia klaustis informacijų ir vi-

IŠRANDAVOJIMAI
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)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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 gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sta.

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

Tel. Evergreen 8-8520

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona. Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunkp 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 svorf ir kainas.

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




