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Nepateisinama padėtis. *
Geros sąlygas. /
Pas Scottsboro jaunuolius
Kaip mums atsimokėjo 

draugai socialistai.
Rašo A. B.

. Vienas milionas ir šimtas 
tūkstančių New Yorko vaikų 
sugrįžo į mokyklas. Bet visos 
mokyklos sausakimšos. Tėvų Su
sivienijimas tyrinėjo ir surado, 
kad daugelyje mokyklų labai di
delė nešvara.

Tai visai nepateisinama pa
dėtis. Kasmet miesto valdžia be
veik tris šimtus milionų dol. 
išmoka bankieriams nuošimčių, 
tuo tarpu neaprūpina vaikų šva
riomis, erdviomis mokyklomis. 
Sarmata šio didmiesčio žmo
nėms, kad leidžia valdžiai ir 
bankieriams šitaip lošti su ap- 
švieta ir sveikata mokyklą lan
kančių vaikų.

Labai prielankios susidarė 
sąlygos organizavimui plieno 
darbininkų. Pennsylvanijos gu
bernatorius Earle pareiškė, kad 
jis neleis plieno kompanijoms 
naudoti valstijos policiją terori
zavimui plieno darbininkų. O 
valstijos teismas pripažino, kad 
gubernatorius turi teisę įsikišti 
ir suvaldyti įvairių miestų ir 
kaimų policijos sauvaliavimą, 
žinoma, Earle laikysis savo žo
džio tik tiek, kiek prieš jį bus 
masinio spaudimo, tačiaus ši
toks valdžios viešas pareiškimas 
turi padrąsinti plieno darbinin
kus stoti į uniją.

Taip pat iš Seattle, Wash., 
praneša, kad miesto majoras 
John Dore viešai išėjo prieš 
Hearstą ir palaiko streikuojan
čius Hearsto laikraščio redakci
jos štabo darbininkus. Tai vis 
darbininkų laimėjimas. O jeigu 
jie turėtų savo locną Darbo Par
tiją ir tvirtą atstovybę miestų 
tarybose ir pačiame kongrese,’ 
tai jų pozicijos būtų dar tūksz 
tančiais nuošimčių stipresnės./

Drg. Earl Browder, komu
nistų kandidatas į Jung. Vals
tijų prezidentus, aplankė Scott
sboro jaunuolius. Pamatysite, 
to nepadarys nei Landonas, nei 
Rooseveltas. Tiktai komunistų 
kandidatas nuoširdžiai rūpinasi 
skriaudžiamų ir terorizuojamų 
negrų teisėmis, kaip ir teisėmis 
visų pavergtųjų.

Drg. Browder sako, kad nu
teistas mirtin jaunuolis Patter
son teiravosi, kaip sekasi Ame
rikos komunistams. Jis tikisi, 
kad darbininkų klasė neleis jam 
ir jo draugams neteisingai iš
kepti elektros kedėje.

Tai buvo dar nelabai senai, 
tik keli mėnesiai tam atgal: 
Paryžiuje grupė teroristų fašis
tų užpuolė Francijos Socialistų 
Partijos vadą Blum, dabartinį 
Francijos premjerą ir gerai ap
stumdė, apdraskė. Didžiausios 
pasipiktinimo bangos nusiautė 
po visą darbininkų klasę. Ypa
tingai komunistai griežtai pa
smerkė teroristus ir siuntė sa
vo simpatijas Blum. Drg. Di
mitrovas, Komunistų Interna
cionalo sekretorius, parašė la
bai karštą straipsnį, pasmer
kiantį fašistinius teroristus ir 
šaukiantį visų šalių darbininkus 
bendromis spėkomis kovoti 
prieš tokius fašistų žygius.

Niekur nė vienas komunistų 
balsas neiškilo už tuos fašisti
nius teroristus.

Įsivaizdinkime, kaip teisingai 
būtų pasipiktinę draugai socia
listai, jeigu bent viena komunis
tų partija, arba bent vienas ko
munistų laikraštis bei vadas, 
ypač jeigu Komunistų Interna
cionalo sekretorius Dimitrovas 
būtų pasiuntęs Francijos val
džiai tokį “prašymą”: susimil
dami, nebauskite peraštriai pa- 
sikėsintojų ant BĮ ūmo, leiskite 
jiems net iš užsienio atsigaben
ti fašistinius advokatus, padė
kite į šalį Francijos įstatymus, 
kurie reikalauja teroristus aš
triausiai bausti! Jau būtų kok-
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Darbininkų Komitetai Kontro
liuoja Stambią Pramonę

Katalonijoj, Ispanijoj
BARCELONA. — Ispani- 

jos provincijoj Katalonijoj 
įsteigta darbininkų ir res
publikinių politinių organi
zacijų atstovų bendri ko
mitetai, kurie kontroliuos 
didžiąsias pramones, gelž- 
kelius, elektros, geso įmo
nes ir kt. Jie taipgi nutarė, 
kad bankai turi duot iki 50 
nuošimčių daugiau paskolų 
reikalams sudarbininkintos 
valdžios Katalonijoj.
/ K a t a 1 onijos vyriausybė 
pripažįsta respublikos val
džią Madride kaipo vyriau
sia. I v

SPANŲ FAŠISTAI UŽBLO- 
KADAVŲ RESPUBLIKIEČIŲ 

j PRIEPLAUKAS ŠIAURĖJE I —
: SAN SEBASTIAN. — Is
panijos fašistų karo laivai 
užblokadavo šiaurinius res
publikiečių uostus, stengda
miesi badu priverst pasi
duot juos Bilbao, Santander 
ir Gi j on miestuose. Fašis
tai praneša, kad jų kariniai 
laivai privertę pabėgt du 
respublikos laivu, kuriais 
buvo vežama maistas į Gi- 
joną.

Begalinė Didvyryste Is
panu Liaudies Lakūno

MADRID. — Vienas Ispa
nų respublikietis lakūnas 
Felix Urtubi išstojo oro ko
von prieš tris vokiškus lėk
tuvus ties Santa Olalla. Jis 
pats lėktuvą valdė ir kulka- 
svaidžiu veikė. Vokiečiams 
prašovus jo lėktuvą, Urtubi 
dar kiek galėdamas augš- 
čiau pakilo ir paskui stačiai 
su savo lėktuvu metėsi ant 
vieno nazių lėktuvo. Tuo 
būdu pats žuvo, bet sudaužė 
ir per eksploziją sudegino 
priešo orlaivį. Vokietys la
kūnas, tačiaus, parašiutu iš
sigelbėjo. Kada respubli
kiečiai suėmė tą vokietį, jis 
išsiprašė, kad nuvestu jį 
prie žuvusio Urtubi. Tada 
sustojo, išsitempė, pakėlė iš
tiestą savo dešinę ranką, ir 
sušuko: “Heil (Valio) Urtu- 
biTii!”

Taigi ir Hitlerio, naziai, 
kovojantieji prieš Liaudies 
Frontą, turi su pagarba ste
bėtis iš nepaprasto respubli
kos gynėjų karžygiškumo, 
iš jų mirtį niekinančios nar
sos.

CONN. D E š IN IE JI SO
CIALISTAI ATSKYLA

NUO PARTIJOS

H A R TFORD, Connecti
cut. — Valstijos. Socialistų 
Partijos suvažiavimas dau
guma balsu atsimetė nuo 
Amerikos Socialistų Parti
jos, vadovaujamos Norman 
Thomaso ir kitų vadinamų 
“kairiųjų.” B r i d g e p orto 
majoro Jasperio McLevv 
vadovybėj pasisakė už Wal- 
dmano-Onealo dešiniųjų at
skalą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brook]yne $7.50 
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Dienos Alga Komunis
tų Rinkimų Vajui!

Atsišaukimas Drg. Wm. Z. Fosterio, Komunistą Partijos 
Rinkimą Kampanijos Komiteto Pirmininko

Visiem Komunistų Partijos Nariam:
Draugai, mes turime jums paaiškint, su kokiais keblu

mais dabartiniu laiku susiduria Visašališkas Komunistų 
Rinkimų Vajaus Fondas.

Pagal raportus iš Partijos distriktų ir pagal sumas pi
nigų, kuriuos šiam reikalui tiesioginiai suaukojo pavie
niai darbininkai ir jų grupės, mes iki šiol į šį fondą su
rinkome dar tik $25,824.31.

Distriktai gavo pusę tų pinigų išlaidoms rinkimų kam
panijos savo vietose; taigi bendram visašališkam rinki
mų vajui teliko $12,912.15. Iš šių pinigų mes jau esame 
išmokėję apie $8,000 už radio dviem prakalbom, kurios 
per jį buvo paskleistos po visą šalį.

Dabar seka trečia tokia radio kalba, kurią ateinantį 
pirmadienį sakys drg. James W. Ford,.Komunistų Parti
jos kandidatas į vice-prezidentus.

Padėtis, todėl, darosi sunki.
Mes atsišaukiame į jus, Komunistų Partijos nariai: au

kokite vienos dienos uždarbį savo rinkimų fondui!
Mes taipgi atsišaukiame į visus mūsų tikslams prita

riančius darbininkus: paskubėkite surinkti bent po $5 
ant mūsų rinkimu vajaus kuponų knygučių!

Simpatingų pašalpinių susivienijimų bei draugijų na
riai, pasmarkinkite savo veiklą finansuot šią rinkimų 
kampaniją.

Jeigu mes tuoiaus negausime dar $25,000 į šį fondą, 
tai finansinė stoka galės labai blogai atsiliepti į mūsų 
1936 m. rinkimu vajaus pasėkas.

WILLIAM Z. FOSTER.
Pirmininkas Komunistų Partijos Visašališko 
Rinkimų Vajaus Komiteto.

Lietuviai Draugai ir Pritarėjai! siuskite aukas Kom. 
Partijos rinkimų kampanijai “Laisvės” adresu. Nes yra 
naskirta tam tikra suma surinkt iš lietuvių ir tik šiuo bū
du tegalima sužiūrėti, kiek lietuviai finansiniai prisideda 
prie Partijos rinkimų vajaus.

Respublikiečiai Bilbao 
Sušaudė 62 Oficierius 

Fašistu Šalininkus
SAN SEBASTIAN, Ispa- 

nija, rugs. 16.—Fašistų va
dai giriasi, kad jų armijai 
telieka jau tik 10 mylių iki 
Bilbao, prieplaukos miesto, 
kuriame yra įsidrūtinę 
Liaudies Fronto kariai ir 
njilicininkai, š i a u riniame 
pajūryje.

SAINT JEAN DE LUZ, 
Franci j a. — Praneš ama, 
kad Ispanijos respublikiečių 
vyriausybė Bilbao sušaudė 
62 oficierius savo karių ir 
milicininkų. Jie bandė per
vesti 800 respublikos gynėjų 
į fašistų pusę.

Fašistai Atmušti 6 My
lias Ties Talavera

MADRID, rugs. 16. — Is
panijos Liaudies Frontie- 
čiai, po 5 valandų įtūžusių 
kautynių Talaveros srityj, 
atmušė fašistus šešias my
lias atgal, nežiūrint, kad fa
šistams tąlkavo būrys Hit
lerio lėktuvu - bombininkų. 
Liaudies milicija atėmė iš 
fašistų Pelahustan kaimą 
San Vincente kalnuose.

Madrid. — Ispanų fašis
tai žada pastatyt dar 25,000 
savo karių prieš liaudies 
miliciją Talavera srityj, 
apie 65 mylios į pietų-vaka- 
rus nuo Madrido.

Naziai Kuria Prancūzu 
Fašistu Sukilimą Prieš 
Liaudies Fronto Valdžią

MASKVA. — Vokietijos 
naziai talkininkauja Fran
ci jos fašistam prisirengt 
sukilimui prieš Liaudies 
Fronto valdžią, — sako 
“Pravdą”, Sovietų Komu
nistų Partijos organas:

“Vokietijos fašistai laiko 
Ispanijos įvykius tik repeti
cija galimiems įvykiams 
Francijoj.,Vokietijos fašis
tai tikisi, kad jeigu pasisek
tų Ispanijos generolų sukili
mas, tas pasisekimas galė
tų ir turėtų privest prie fa
šistinių gaivalų sukilimo 
prieš Liaudies Fronto val
džią” Francijoj.

LIAUDIES FRONTUI 
TRŪKSTA GINKLŲ, O 

FAŠISTAM—KARIŲ

MADRID. — Ispanijos 
respublikos karininkas C. 
Contreras Sako, kad respub- 
likiečiams trūksta ginklų, 
nors karių-milicininku jie 
turi kiek tik reikia. Fašis
tam gi trūksta karių, nors 
Hitleris ir Mussolinis jiems 
pristato daugiau ginklų ir 
amunicijos, negu jie gali su
naudoti.

Madrid. — Vis daugiau 
moterų ateina talkon Ispa
nijos respublikos kariam ir 
milicininkam, ypač siūda- 
mos jiem batus ir {rengda
mos virtuves.

Etliiopą Imperatorius Daly
vausiąs Lygos Susirinkime; 
Mussolinis Tam Priešingas
GENEVA.— Pranešama, 

kad Ethiopijos ex-imperato- 
rius Haile Selassie dalyvau
siąs Tautų Lygos ateinan
čiame susirinkime, atsto
vaudamas savo šalį.

Mussolinis reikalauja, kad 
jokia Ethiopijos atstovybė 
nebūtų priimta. Sako, jeigu 
Tautų Lyga priims ethio- 
pus, tai Italija nesiųs savo 
atstovų į Lygos susirinki
mą.

Haile Selassie nurodo, kad 
Ethiopijos valdžia dar tebe
gyvuoja vakarinėje tos ša
lies dalyje.

DEMOKRATŲ KANDIDATAI 
GAUNA DAUGIAU BALSŲ

NEGU REPUBLIKONAI
PORTLAND, Me. — Mai

ne valstijos gubernatoriaus 
ir Jungtinių Valstijų sena
toriaus rinkimuose republi- 
konų kandidatai laimėjo 
prieš demokratus tik 5,000 
balsų dauguma, o ne 50,000, 
kaip kad buvo pirmiau pra
nešta. Maine nuo senai yra 
laikoma “reguliare republi- 
koniška valstija.”

Detroit, Mich. — Demo
kratų kandidatai į Jungti
nių Valstijų senatą gauna 
daugiau nominacijos balsų 
negu republikonai.

Boston, Mass. — Nomina
cijose į Jungtinių Valstijų 
senatą demokratas guberna
torius Curley iki šiol gavo 
61,961 baisa, o republikonas 
H. C. Lodge 18,687.

Taigi nežiūrint republiko- 
nų pasisekimo Maine, de
mokratai abelnai daugiau 
gauna balsų.

Sovietu Laivas Atveža 
3,000 Tony Maisto Is
panijos Kovotojoms
MADRID. — Sovietų Są

jungos laivas “Neva” atve
ža Ispanijon 3,000 tonų įvai
rių valgių, kuriuos Sovietų, 
darbininkės siunčia savo 
draugėms ispanėms, taip 
narsiai kovojančioms prieš 
fašizmą.

Ispanijos Respublika Užima 
Tūkstančius Dirbtuvių

ir Šimtus Dvarų
MADRID. — Per dvi die

nas Ispanijos respublikos 
valdžia atėmė iš ponų 181 
dvarą Madrido provincijoj 
ir 165-kis kitose provincijo
se. Jų žemės bus dalinamos 
bežemiams ir mažažemiams.

Į valdžios žinybą vien 
Madride paimta 1,800 dirb
tuvių.

BILBAO. — 4,000 Ispanų 
respublikos gynėjų pastojo 
kelią fašistam ties Orio, ku
ris randasi 10 mylių į vaka
rus nuo San Sebastiano, 
prie kelio į Bilbao.

Ispanijos Fašistų Va
das Dėkoja Hitleriui 
UžTalkų prieš Liaudį

GARBINA HITLERĮ KAIP SARGĄ PRIEŠ KOMU
NIZMĄ Iš RYTŲ; SLEPIA GINKLŲ PARAMĄ

----------------------------------- 0 BERLYNAS. — Vokieti-
Hitler ir Mussolini Atidėlioja 

Locarno Konferenciją
LONDON. — Pirma Hit

leris, paskui Mussolinis pra
nešė Anglijos valdžiai, kad 
jų šalys dar “negalėsian
čios” dalyvaut šaukiamoj 
Locarno valstybių konferen
cijoj, kuri buvo skiriama 
spalio viduryj. Ta konferen
cija pamatiniai svarstytų 
Locarno taikos sutarties su
laužymą iš Hitlerio pusės, 
ypač per nazių armijų pa
siuntimą į Rhein upės sritį. 
Franci jos pasienyj.

Įvairios žinios

Madrid, Rugs. 16. —Liau
dies fronto milicininkai pra
mušė mylios pločio spragą 
fašistų eilėse ties Santa da
lia, Ispanijoj.

M a d r id. — Respublikos 
lėktuvai, bomba rduodami 
Oviedo ir Cordobą, padarė 
didelės žalos fašistams.

Deroit, Mich., rugs. 16. — 
Nominacijose į valstijos gu
bernatoriaus vietą demokra
tas Frank Murphy gavo 
76,787 balsus, o republikonų 
kandidatas Welsh 48,141.

Madrid, rugs. 16. — Ispa
nų respublikos valdžia ski
ria $5,000 dovanų už kiek
viena žemyn nušautą fašis
tų lėktuvą.

Barcelona. — Į Ispanų re- 
spublikiečių apsuptą Huesca 
miestą fašistai stengiasi sa
viškiams numesti maisto iš 
lėktuvų.

Huescoj išsivysto maištai 
tarp- Ispanų fašistų karių. 
Jie nužudė savo pulkininką 
Solansą.

ŽALINGA AUSTRIJAI SU- 
TARTIS SU NAZIAIS

VIENA. — Austrijos kle- 
rikalų-fašistu valdžia skun
džiasi Mussoliniui, kad Aus
trų padaryta su Hitleriu 
prekybos sutartis liepos 11 
d. neša naudos tik Vokieti
jai, bet pasirodo žalinga 
e k o n o m i niams Austrijos 
reikalams.

Naujas Fašistų Pagyras 
BURGOS, rugs. 16. — Is- 

panijos fašistu komandie- 
riai vėl giriasi, būk “per 
dvi savaites” paimsią sosti
nę Madridą.

Bet respublikos vyriausy
bė jau rengiasi žieminiam 
karui prieš juos.

ja gavo padėkos pareiškimą 
nuo Ispanijos fašistų “laiki
nojo prezidento” gen. M. 
Cabanello. Jis sako, kad, 
girdi, “Ispanija niekad ne
užmirš draugiškos atjautos 
ir dvasinės paramos, kurią 
Vokietija suteikė mano tė
vynei kare prieš komuniz
mą ir anarchizmą.”

Cabanellas deki amuoja, 
būk Maskva “norinti pa
vergt pasaulį”, bet, esą, “Jū
sų vadas (Hitleris) ir jūsų 
žmonės stovi kaip sargai iš 
Rytu. Mes stovėsime sargy
boj iš Vakarų” prieš komu
nizmo pavojų.

Dėkodamas Hitleriui, Ca
banello viešai primena tik 
“dvasinę” nazių paramą Is
panijos fašistam, bet politi- 
kieriškai užslepia šimtą sy
kių svarbesnę paramą lėk
tuvais, ginklais ir amunici
ja, kuriuos Hitleris siuntė ir 
tebesiunčia juodiesiems su
kilėliams prieš Ispanų Liau
dies Fronto valdžią.

Fašistai Užvaldę Vandens 
Patiekimą Madridui (?)
PARYŽIUS. — Ispanijos 

fašistai praneša, būk jie 
užvaldę Lozoyą, iš kur sos
tinė Madridas gauna van
denį. Jie skelbia, būk Mad
ride plačiai skleidžiasi šilti
nės.

Fašistai Sušaudė 200 Savo 
Sukilusių Karių Morokkoj
MADRID. — Tarp fašis

tų karių ispaniškoj Morok
koj išsiveržė rimtas sukili
mas. Jį bemalšindami. fa
šistai komandieriai sušaudė 
bent 200 sukilusių savo ka
reivių.

AUKOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS RINKIMŲ

KAMPANIJAI
Aukos Komunistu Rinkimų 
Reikalam Yra Siunčiamos 

“Laisvės” Adresu

Ona Lastauskas, 
Camden, N. J. $1.00

LDS 19 kp.. Elm
Grove, W. Va. $5.00 

Chas. Wendel $2.00 
Jurgis Gudeliavičius $1.00 
Juozas Matuliavičius .50 
Antanas Matuliavičius .50 
Vincentas Lebedis .50 
Antanas Brazauskas .25
Anicetas Saltanis .25 
Steve Barko .25

Varsa va.— Naujuose len
kų fašistu pogromuose prieš 
žydus sužeista 60 asmenų.
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nigų laikraštis, teigdamas, būk savo 
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Maine Valstijos Rinkimai
Pereitą pirmadienį Maine valstijoj įvy

ko rinkimai gubernatoriaus, senatoriaus 
ir eilės kitų valdininkų. Rinkimus laimė
jo republikonų dramblys, nors, palyginti, 
labai maža balsų dauguma.

Republikonų partijos žmonės ir Hears- 
to spauda dabar aiškina, jog, girdi, šitie 
rinkimai parodą, kad ir prezidentinius 
rinkimus laimėsiąs republikonų kandida
tas Alf. Landon. Esą, Maine valstijos 
rinkimai visuomet buvę rodykle, kuria 
kryptimi Amerikos balsuotojai eis visoj 
šalyj.

Bet reikia žinoti, kad Maine valstija 
yra republikoniška. Ten tik labai retuo
se atsitikimuose demokratai galėdavę lai
mėti. Nuolat ir nuolat tos valstijos bal
suotojų dauguma stodavusi už republiko- 
nus. Net 1932 metais Hooveris ten gavo 
daugiau balsų už Rooseveltą.

Tačiau, kaip ten nebūtų, visvien tenka 
gerokai susirūpinti, kad republikonų pra
našavimai neišsipildytų. Tenka aiškinti 
balsuotojams, jog Landon yra Hearsto 

' žmogus ir kaipo tokis, jei jis būtų išrink
tas šalies prezidentu, vykintų Hearsto 
reakcinę politiką.

Šitie rinkimai, beje, parodo ir tai, kad 
Rooseveltas, norėdamas būti geru vi
siems, betarpišku savo nusileidinėjimu 

J stambiam kapitalui, atstumia nuo savęs 
I balsuotojus. Jo kapitalistams pataikavi- 

(! mo politika, neišstojimas prieš augščiau- 
siąjį teismą, neturėjimas griežtos linijos 
pila vandenį ant republikoniško malūno.

Mūsų pareiga daryti viską, kad sude- 
moralizuotų Roosevelto pasekėjų nepa- 
siimtų Landonas. Reikia platinti komu
nistinė rinkiminė literatūra, reikia supa
žindinti balsuotojus darbo žmones su Ko- 

’ J munistų Partijos rinkimine platforma ir 
burti juos aplink Komunistų Partiją ar
ba Farmerių Darbo Partiją, kur ji yra.

Sekantieji pora mėnesių turi būti mūsų 
karšto darbo mėnesiai. Be to, paremkim 
Kompartijos rinkiminę kampaniją ir au- 

I komis, kad juo daugiau paskleidus darbi- 
- sninkiškos spausdintos propagandos ir 

kad davus progą d. Browderiui dažniau 
I kalbėti į plačiąją Amerikos visuomenę 

per radio.

Vienos New Yorko miesto dalies 
į (Queensboro) prezidentas, p. Harvey, 

pats republikonas ir ku klux klanietis, 
atsisakė duoti komunistų organizacijai 
miesto svetainę masiniam mitingui, nors 

I tą pačią svetainę laisviausiai naudoja ki- 
j tos partijos.

Tampa mieste, Floridoj, ku klux kla- 
‘ niečių go veda neleido Kompartijos kan

didatui į prezidentus, Browderiui, sakyti 
kalbos ir grūmojo sumušimu bei linču. 

s Svetainė buvo legališkai nusamdyta, bet 
■ kai kandidatas Browderis nuvyko, jis 

nebuvo j on įleistas.
Queensboro skaitosi liberališko miesto 

dalimi, o Tampa—reakcionieriškiausias 
kampelis Amerikoj (ten prieš kiek laiko 
buvo nužudytas soc. Shoemaker, darbi
ninkų organizatorius), bet, štai, reakci
ninkai susitaria: vienur ir kitur jie pu
čia į tą pačią dūdą.

Prieš tokius reiškinius turi būti veda
ma griežta kova. Tampo j d. Browderis 
turi kalbėti J. V. darbo žmonės, laisvę 
mylį žmonės turi priversti Tampos virši
ninkus duoti svetainę, suvaldyti galvažu- 
das, apsaugoti komunistų kalbėtoją.

Taipgi Queensboro darbininkai privalo 
I priversti p. Harvey atšaukti savo spren- 
! dimą del svetainės išnuomavimo komu

nistams.

Nuolatinės Kratos ir Suėmimai
“Mūsų Vilnius” praneša:

Varšuvoje nuolat eina kratos ir suėmimai. 
Be ko kita, užantspauduotos kelios knygų 
krautuvas: Nowa Wiedza, Universum, Księ- 
gopol, jų savininkai suimti ar jieškomi. Bu
vo kratomas ir Zofijos Nalkovskienės, žy- 
mios lenkų rašytojos, butas. Į policiją bu- 

*vo šaukiamas pasiaiškinti socialistinių pa
žiūrų jaunas rašytojas Bog. Kučynski.

K Mes savu laiku nurodėme, kad šiuo 
Į tarpu Lenkijoj verda didelis masių bruz- 
i dėjimas.- Jos kairėja. Liaudies Fronto 

mintis prigyja visur. Yra manoma, kad 
Lenkijoj gali neužilgo įvykti stambių 
perversmų, štai delko Lenkijos ponija 
griebiasi už suėmimų ir areštų.

.... ===
E Nusigandę
J “Draugas” dejuoja:

Komunizmas dar gyvas visose tautose. 
Pernai Maskvoje vykstančiame komunist j 
tarptautiniame kngrese buvo suvažiavę 50 5 
atstovai iš 65 kraštų. Per paskutiniuosius 7 

K metus komunistų partija (Kokia?—“L.” 
Red.) išaugo iš 1,676,000 iki 3,148,000 m- 
rių. Jei dar pridėsime prie to komunistines 
jaunuomenės organizacijas, viso susidarj s 
6,800,000 komunistų.

Lietuvoje komunistų frontas taip pat nėr i 
susilikvidavęs. Per metus mūsų krašte pj- 
skleidžiama 2,666,000 egzempliorių kovojai - 
čių su religija laikraščių bei žurnalų. Ti» - 
sa, kat. spaudos per metus paleidžiam i 
7,030,000 egz., bet už tai indiferentiškų

Šaudo
Japonijos imperialistai visas laikas 

pilniausiai išnaudojo rusus baltagvardie- 
! čius. Bet atėjo laikas, kada Japonijos 

imperialistai žiauriai atsimoka ir tiems 
savo šuneliams. Rugpjūčio pabaigoj at
ėjo Sovietų Sąjungos Žinių Agentūros 
tokis pranešimas:

“Mandžurijoj Japonijos armijos štabas 
padarė daug areštų tarp rusų baltagvar
diečių — pabėgusių į Mandžuriją su ge
nerolu Semenovu ir apsigyvenusių Man
džurijoj, netoli nuo Sovietų Sąjungos 
sienos, daugiausiai Hailar rajone, Trech- 

i rečijoj, į šiaurius nuo Hailaro, ir ten su
dariusių savo kaimus.

“Tie baltagvardiečiai, kaip jau žinoma, 
i iki paskutinių laikų labai plačiai buvo 

naudojami Japonijos imperialistų veiki
mui tikslu prieš Sovietų Sąjungą užpuo
limams ir šnipavimams.

“Bet dabar, matyti, Japonijos armijos 
vadai nori tuose turtinguose ir jau iš
dirbtuose žemės plotuose apgyvendinti 
savo rezervistus, todėl Japonijos armijos 
štabas ir panaudojo tas pačias priemones, 
kokias jis naudoja prieš chiniečius—išva
ryti rusus baltagvardiečius iš jų išdirbtų 
žemių.

“Iš tikrų šaltinių žinome, kad liepos 
mėnesį buvo areštuota 40 rusų baltagvar
diečių, Trechrečijbs gyventojų, kuriuos 
Japonijos žandarai pradėjo kaltinti ta
me, būk jie yra “Sovietų Sąjungos šni
pai” arba “pirmas būrys kovai prieš Ja
poniją.” Japonai juos labai kankino ir iš 
jų gavo reikalaujamus prisipažinimus; 
jie plakami įvardino daug savo kaimie
čių, kurie Trechrečijoj turi žemės ūkius, 
ir to pasekmėje greitai buvo dar keli šim
tai areštuota.

“Šiomis dienomis Japonijos armijos 
štabas Mandžurijoj paskelbė, kad būk jis 
Mandžurijoj “susekė slaptą Sovietų orga
nizaciją” ir sušaudė ‘jos vadus.

“Tas paskelbimas nuo pradžios iki pa
baigos yra provokacinis ir melagingas, 
nes visi areštuoti ir sušaudyti (jų tarpe 
Šaroglazov ir kiti) buvo visą laiką labai 
veiklūs rusai baltagvardiečiai ir agentai 
Japonijos imperialistų berno generol) 
Semenovo ir jų tarpe nebuvo nei vieno 
Sovietų Sąjungos piliečio.

“Žiaurus Japonijos imperialistų apsi- 
dirbimas su buvusiais jų agentais Trech
rečijoj iššaukė didelį sujudimą ir nusimi
nimą tarp Charbino ip^kitij rusų balta
gvardiečių, gyvenančių Mandžurijoje.”

Štai ko susilaukė Japonijos imperialis
tų agentai, kurie aklai jai tarnavo virš

(Nuo Mūsų Specialio Kbr.)
Iš ryto lijo. Anksti pra

dėjo buriuotis gatvėse mok
sleiviai—juos vienuolės, ka
pelionai ir kunigai vedė į 
bažnyčias: rugsėjo 1 d. pra
sideda mokslas mokyklose.

Apie 9-tą valandą Laisvės 
alėjoj jau buvo kareivių. Li
gi 10-tos valandos rinkosi 
į Teisingumo ministerijos 
rūmus “seimo” atstovai ir 
ten registravosi. Kiek vėliau 
Teisingumo ministeriją ap
supo policija: po 2-3 polici
ninkų būreliai ir kariuome
nės dalys: gūsarai (raite
liai), karo mokyklos kariū
nai (kadetai), pėstininkų 
dalys. Plikais durtuvais ant 
šautuvų kareivių špaleriai 
išsitiesė nuo prezidentūros 
vartų visa Prezidento gatve, 
skersai Laisvės alėją, Ože
škienės gatve ligi ministeri
jos, bei šalutinėse gatvėse: 
Tolstojaus ir kt. Kareivių 
špaleriams užtvėrus L. alė
ją — autobusų susisiekimas 
buvo nukreiptas nuo pašto 
per Senamiestį. Apie vie
nuoliktą Smetona, karinin
kų lydimas, atvyko į “sei
mą.” Apie pusę dvyliktos 
jūsų korespondentas matė 
policijos motociklus su prie
sagomis, prisėdusius po 
4-rius policininkus ginkluo
tus šautuvais—zujant Kęs
tučio g., Laisvės alėjoj, Mai
ronio g., Prezidento g. ir kt. 
—jie buvo pasiruošę valyti 
gatves.

Dvyliktai baigiantis įtem
pimas augo: krautuvininkai 
bijojo išeiti į gatves, kaikur 
viena kita krautuvė užsida
rė pati, patylomis gatvių 
kampuose buvo šnibždamą- 
si:

—Dar penkios minutės... 
Tuoj prasidės streikas. Apie 
pusę 1-mos kareivių špale
riai pradėjo traukti namo. 
Prezidento gatvėje susibū- 
riavo žmonių keli šimtai, po
licininkai puolėsi sklaidyti. 
Kaiką iš publikos apstumdė. 
Publikoje maišėsi žvalgybi
ninkai ir klausėsi.

Nušvilpus fabrikams 12- 
tą—jokių streiko žymių ne
simatė. Policija budėjo iš 
pat ryto: gatvėse apie sobo
rą anksti rytą suareštavo ir 
nusivarė į nuovadą keliolika 
darbininkų. P u s iaudienyj 
pastebėjus einant gatve kal- 
kiuotą ar dažais išsivėlusį 
žmogų—sulaikydavo ir va
rydavo į nuovadą.

Perėjau gatves pro “sei
mą”, pro špalerius, Sena
miestį, uostą, Viliampolę li
gi Veršvių—niekur jokių 
streiko žymių: autobusai 
važiuoja, dirbtuvės dirba, 
lentpjūvės Vilijos pakran-

darbą “Maisto” skerdykloje 
Aleksoto priemiestyj—sker
dyklos darbininkai atsisakė 
streikuoti. Maisto skerdyk
loje dirba tik šaulių organi
zacijos nariai, ne šaulių ne
priima.

Po pietų policijos rezer
vas nulėkė į Šančius, apsupo 
fabriką “Metalas” ir kt. 
Mat, “Metalo” fabrikas ir 
dar keli kiti buvo besustrei- 
kuoją.

Policija fabrikų rajonuo
se visur iš pat ryto buvo iš
stačius policijos postus. Po 
du policininku stovėjo net 
ten, kur išviso policija nie
kad nestovėdavo: Karmelitų 
rajone, Pramonės gatvėje, 
kur yra alaus bravoras, pie
no centro šaldytuvai ir eilė 
kitų fabrikų — visą laiką 
apie vartus sukinėjosi du 
policininkai. Tas pats dėjosi 
ir Šančių priemiestyje. ’

Streikų įvyko ir Viliam- 
polėj.

Pavyzdžiui “Silvos” (bro
lių Ulliamperių) fabrike. 
Pirmoji to fabriko pamaina 
laukė ateinant draugų iš 
miesto sustabdyti darbo, bet 
į fabriką niekas negalėjo 
įeiti iš pašalinių, visą laiką 
saugojo policija. Kai į fab
riką susirinko antroji pa
maina — darbas sustojo: 
prasidėjo streikas. (“Silvos” 
fabrike areštavo 4-rius dar
bininkus.)

Dar nepatikrintomis ži
niomis, esąs streikavęs ir 
gumos fabrikas Vehšviuose 
“Inkaras”—streikavusi taip 
pat pat antroji pamaina 
(kurią sudaro daugiausia 
miesto darbininkai). (Iš 
“Inkaro” fabriko areštuoti 
4-ri darbininkai, tarp jų Šo- 
chotas, gyv. Viliampolėj, 
areštuotas 31-VII naktį, pas 
jį kratos metu paimta keli 
laiškai. Paliko žmoną ir vai
kus. Šochotas yra garsios 
bylos “Komodaitė - Šochotas 
ir kt.” dalyvio Šochoto bro
lis. Anas brolis buvo kalti
namas nušovęs provokato
rių Glikmaną, bet išteisintas 
vistik gavo 8 metus.)

Žaliakalnyj streikavo Gru- 
nikovo berečių (kepurai
čių) fabrikėlis. Be bendro 
protesto prieš fašistinį sei
mą Grunikovo darbininkai 
išstatė ir savo ekonominius 
reikalavimus f a b rikantui: 
pakelti jauname tems darbi
ninkėms mėnesinį užmokes
tį, akordinėms senoms dar
bininkėms garantuoti 5-kių 
litų minimumą dienai. De
rybos del šių reikalavimų 
buvo vedamos dar ir 2-IX ir 
dalinai laimėta. Buvo be- 
sustreikuoją ir fab. “Jėga” 
darbininkai, bet savininkai

sustojo, rangovas keikda
mas nulėkė į Pramonės g., 
kur jis veda ir kitą statybą, 
bet ir Karmelitų rajone, 
Pramonės gatvėje, tinko- 
riai, dirbą Pienocentro šal
dytuvų kieme, sustreikavo.

Apie 3-čią valandą būrys 
darbininkų įsiveržė į “Šilko- 
lev” fabriką (trikotažo), 
esantį miesto centre, Duo
nelaičio g., netoli “seimo” 
rūmų ir sustabdė darbą. 
Darbininkėms apsirengus ir 
išeinant iš fabriko, atbėgo 
telefonu iššauktas fabrikan
tas, darbininkes grąsinimais 
sulaikė ir nuvarė vėl prie 
darbo. Iš fabriko tepaspru- 
ko tik viena darbininkė. To 
fabriko darbininkės laukė

nuo pat 12-tos valandos at
einant draugų sustabdyti 
darbą.

Viešieji darbai dirbo išti
sai, vienur kitur tik mažes
nės grupės streikavo.

Tokios tai pirmos žinios, 
gautos pro policijos kordo
nus. Darbininkai buvo kvie
čiami rinktis protesto de
monstracijai prie “seimo” 
rūmų, bet sekiau visą laiką 
tą rajoną—ligi 5-tos valan
dos vakaro nieko neįvyko. 
Tik visas rajonas buvo sau
gomas žvalgybos ir pasislė
pusios policijos.

Karo stovis paskelbtas 
nebuvo.
3-IX-36.
Kaunas.

Įdomesnės Bylos Lietuvoj
“Liet, žinios” rašo:
Nuo liepos men. pradžios 

iki rugpj. pabaigos teismuose 
esti atostogos. Teisėjai prade
dant nuo apygardos teismo ir 
aukščiau gauna kasmet po 2 
mėn. atostogų.

Taigi, nuo rugs< mėn. pra
džios visuose teismuose prasi
deda normalus darbas; ato
stogų metu buvo sprendžia
mos kaip kurios kaiminės ir 
šiaip skubesnės bylos ir tai 
apylinkės teisme, o apyg. teis
mas veik visai neposėdžiavo.

\ Apylinkės teisme.

Kauno apylinkės teisme dar 
tebėra neišspręsta prof. Vol
demaro su p. Navaku byla de] 
Navako recenzijos apie Volde
maro knygą “Lietuvos proble
mos.”

Vienas dešimteentis yra pa
rašęs, kad Sruogienė išvykus 
į P. Ameriką, kur Sruogai tu
rį plantacijas. Už tą žinią 
Sruoga iškėlė bylą, kuri dar 
tebėra neišspręsta.

1934 m. Kaune buvo anti
lenkiška demonstracija. Po 
kvotai, kaltinamaisiais pa
traukta kelios dešimtys žmo
nių. Byla buvo svarstoma, bet 
atidėta ir tebėra neišspręsta.

Kauno apygardos teismas.

Pirmos instancijos bylas pra
deda svarstyti rugs. 2 d. Tą 
dieną bus sprendžiamos eili
nės kriminalinės bylos. Bet 
apie rugs, vidurį spręs vieną 
didžiausių šį rudenį bylų, tai 
Janulio, Vaškevičienės ir kt. 
baudž. bylą. Laukiama proce
so metu paaiškėsiant įdomių 
aplinkybių, k. a. Janulio gyve
nimas Barcelonoje, jo kores
pondencija su Vaškevičiene, 
Chomskio ir Pečionkino reika
lavimas pinigų už tylėjimą. Ja
nulio pabėgimas per Nidą ir 
tt.

Ne labai didelė, bet charak
teringa bus ir radijofono by
la.

Šį sezoną, tur būt, spren
džiama ir kelių “Spaudos Fon
do” tarnautojų byla.

Rengiama teismui Janučio

mo pil. J. Ašmanaičio bylą.
Viniko ir Bukausko (del 

apgaulingu būdu įsigytų na
mų) bylos tardymas jau baig
tas ir kadangi byla kalininė, 
tai, turbūt, šį sezoną bus iš
spręsta.

Be to, bus sprendžiama eilė 
paprastų kriminalinių bylų,.

Kauno apyg. teismo civil, 
skyrius spręs vieną įdomią ir 
labai reikšmingą miesto savi
valdybės su elektros stotim by
lą.

(Tąsa 5-tam pusi.)

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

♦

tų buvę, jeigu tokį reikalavimą 
kas nors iš komunistų būtų pa
siuntęs Francijos buržuazinei 
valdžiai, bet dar šlykščiau, jei
gu tuo laiku Francijoje būtų 
buvus valdžia socialistų, kurių 
vadą užpuolė ir apmušė fašis
tiniai teroristai.

Ką tokiame atsitikime būtų 
sakę socialistai? Jie būtų pa
smerkę komunistus, kaipo fašis
tinių teroristų užtarytojus. Ar 
teisingas būtų buvęs toks socia
listų pasielgimas? Taip, teisin
gas šimtu procentų.

Na, o kaip dabar pasielgė so
cialistai, kuomet Sovietų Sąjun
goje darbininkų valdžia paėmė 
nagan teroristus žmogžudžius? 
O reikia atminti, kad tie troc- 
kistiniai teroristai daug bjau
resni buvo, negu Francijos už
puolikai ant Blum. Palyginkite 
jų darbus su anų. Anie tik ap
mušė Blumą, o trockistiniai 
žmogžudžiai drg. Kirovą užmu
šė ir buvo sudarę suokalbį ne 
tik apstumdyti, apmušti, bet 
stačiai nužudyti visus Sovietų 
valdžios ir Komunistų Partijos 
vadus! Palyginkite vienų prasi
žengimą su prasižengimu kitų!

Tačiaus pati Socialistų An
trojo Internacionalo galva, be
veik visa socialistų spauda, neiš
skiriant ir lietuviškos, nesiuntė 
simpatijų ir užuojautos nei So-

tėj dirba, viešieji darbai 
gatvėse eina visiškai nor
maliai, turgavietėse pre
kiauja.. .

Nusivylęs apie 3-čią va
landą grįžtu kitais rajonais 
į miestą. Žaliakalnyj, Uk
mergės plente matau polici
ninką besivarantį areštuotą 
darbininką. Susirinkę apie 
200-300 žmonių būrys ra
miai žiūri.

Toks bendras įspūdis 
Kaune.

O vistik buvo streikuota.
Buvo bandyta sustabdyti

griebėsi visų priemonių ir 
darbą tepasisekė mesti tik 
kelioms darbininkėms.

Šiaip, tvirtinama, kad 
streikavo visos berečių (mo
teriškų kepuraičių) dirbtu
ves.

Aleksote, kur jūsų kores
pondentui teko būti streiko 
išvakarėse — statybos dar
bininkai 1-IX 12 valandą su
streikavo ir nuėjo į miestą. 
Vos tik prasidėjusi štatyba 
prie universiteto fizikos, rū
mų, kur statomos naujos la
boratorijos ir dirbtuvės—

byla, kuris, dirbdamas muiti
nėje, pasisavinęs 25,000 mk. 
čekį.

Jau parengiama spręst vie
no Ramanausko byla, kaltina
mo stambiu pasisavinimu.

Prieš du žinomus Kauno 
rangovus prokuratūra parašė 
išvadą (tardytojas buvo pa
traukęs kaltinamaisiais), bet 
vieno inž. byla pasieks teismą.

Lėlytės byla del policininko 
nužudymo Seimo g-vėj irgi 
bus sprendžiama.

Kauno apyg. teismas išva- 
žiuojamojoj sesijoj Jurbarke 
spręs charakteringą įskundi-

vietų valdžiai, nei jos vadams. 
Priešingai, jie pasiskubino tal
kon sučiuptiems teroristams!
Antrojo Internacionalo gal
va Brouchere net pasiuntė So
vietų valdžiai telegramą, rei
kalaudamas, kad jinai nusi
spjautų ant savo įstatymų ir 
kad nenubaustų tuos žmogžu
džius. O paskui savo straips
niuose tas Antrojo Internacio

15 metų! Rusai baltagvardiečiai, gene
rolo Semenovo gaujos, dar 1918 metais 
rūpinosi padėti Japonijai užgrobti Rusi
jos Tolimuosius Rytus. Vėliau jie puolė 
Mongolijos Liaudies Respubliką. 1929 
metais atkakliausiai tarnavo Japonijos 
ir Chang-Tsuliano gaujoms, kada jos bu
vo užgrobę Tolimų Rytų gelžkelį ir sten
gėsi išprovokuoti karą prieš Sovietus. 
Rusai baltagvardiečiai žiauriausiai elgėsi

ant to gelžkelio, puldami Sovietų Sąjun
gos piliečius. Jie ir buvo nuolatiniai gon- 
čai Japonijos puolimuose ant Tolimų Ry
tų Sovietų Sąjungos sienų. O dabar, ma
tyti, jau jie nereikalingi Japonijos impe
rialistams, ir todėl pastarieji juos pačius 
grūda iš apgyventų vietų, o bent. kiek 
bandančius priešintis apšaukia “Sovietų 
šnipąis” ir sušaudo. Galų gale visų iš
gamų tokis likimas.

nalo galva vadas visai išnieki
no Sovietų teismą, prakeikė vi
są bylą prieš teroristus, pas
kelbdamas ją “slaptosios polici
jos suokalbiu.”

Ir po visa tai, kaip Zinovje- 
vas, Kamenevas ir visa teroris
tų šaika patys prisipažino, kad
jie yra teroristai ir žmogžu
džiai! Ir po visa tai, .kaip jie 
patys pasisakė, kad jie veikė iš
vien su Vokietijos hitlerine po
licija!

Tai šitaip draugai socialis
tai atsimokėjo komunu

Tai kas dabar ardo 
ninku vienybę ? Kas 
griauna bendrą frontą
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WPA Plans Youth 
Cultural Program

NEW YORK—A cultural and 
recreational program that will 
reach 1,174,000 of New York 
City’s youth population is the 
goal of the Youth Service Di
vision of the Adult Education 
Project of the WPA, it has been 
announced.

Concentrating on the poorer 
and more crowded sections of 
the city, groups of field workers 
will be sent into clubs and pool
rooms, to win the unemployed 
young people from the jazz, mo
vies and petty thieving which 
is now their escape from a drab 
reality.

More than 390,000 young peo
ple between 16 and 25 are un
employed in New York. Al
though the service will not at
tempt to make or find employ
ment for the unemployed youth, 
offices will be set up in many 
regions where the young people 
may bring their personal prob
lems for discussion.

Progressive youth organiza
tions, who have been asking for 
such a program for several 
years, express approval of the 
plan but warn that it “cannot 
be considered a panacea for all 
the social ills of unemployed 
young people”.

PRINCETON, N. J.—Thirty- 
nine percent of the class of ’36 
at Princeton University h°ve M- 
realy found jobs, an adminis
tration report reveals. Some 190 
of the 485 members of the class 
have already reported jobs, 
while another 192 intend to do 
graduate studying.

YOUNG REPUBLICANS 
FRY HORSE & HAYRACK

NEW YORK—Seven pretty, 
well-dressed young women mem- 

• bers of the Landon First Voters 
League, Inc., set out to get the 
votes of the 100,000 young folks 
of the metropolitan area who 
have come of age in the last 
three years.

To accomplish their end, they 
enlisted two horses, a fake hay
rack, real hay and genuine Kan
sas sunflowers. Attached the 
horses to the hayrack and toss
ing the sunflowers at bewilder
ed pedestrians, the girls set off 
down Broadway, stopping only 
for red lights, cameramen and 
reporters.

“I know from experience”, in
sisted - Miss Jane Ollendorf, 
spokesman of the group, “how 
hard it is to find work when 
business and capital are held 
down by the New Deal, and I 
can’t expect an employer to fire 
someone to make a place for 
me”.

Their statements—and pictur
es—crashed the front pages of 
the town’s Republican papers 
only.

HUNTINGTON, Ind.—Maybe; 
they all want to be traffic of
ficers. Anyway, a volunteer 
corps of grade school boys have 
posted themselves at traffic 
light signals, and report the li
cense numbers of drivers who 
ignore red signals. In a few 
days, they turned in to police 
headquarters over 80 cases of 
automobile operators who fail- . 
ed to observe traffic signals. I

COTTON PICKER PAS SES FIRST BIG TEST

:aWhile government officials and
I

Mass. Appeals Mini
mum Wage Law Ban

BOSTON, Mass. — Massachu
setts will appeal to the United 
States Supreme Court for a re
view of the 5-4 decision which 
invalidated the New York mini
mum wage law, following the 
lead of Illinois, according to As
sistant Atty-Gen. James J. Ro
man.

The present Massachusetts 
minimum wage law, which was 
changed by the state legislature 
at the time of the Supreme 
Court decision, now places . en
forcement authority in the hands 
of the state department of 
health. In its present form, the 
constitutionality .of the state’s 
wage law has not yet been ques
tioned.

GLASGOW, Scotland—The 
strike of rivet boys on the river 
Clyde, which runs through this 
important shipbuilding center, is 
growing. The strike originated 
in the Scotstown yard of Messrs. 
Barclay and Curies, and has 
spread to the Blythewood yard. 
Between 200 and 300 are on 
strike.. 1

Johnny Has Plenty of 
Nickels

CHICAGO, Ill.—John L. 
Grant, 13, need never fear star
vation.

He is the heir to a $1,100,000 
fortune left him by his grand
father and, now, to an addition
al $200,000 left him by his mo
ther as an added protection. His 
grandfather, who died in 1917, 
was a Chicago attorney and pre
sident of the People’s Gas Light 
and Coke Company.

Johnny cannot draw on the 
principal, which is in trust, un
til he becomes of age, but it is 
felt that the interest on his 
fortune will keep him comfort
ably until then.

plantation owners looked on with 
interest, the mechanical cotton 
picker invented by John and 
Mack Rust of Memphis, Tenn., 
passed its first major test at 
Stoneville, Miss., with flying co-
lots. The machine which pro
mises to bring a new industrial 
revolution in the South, replaces 
the fingers of human pickers 
with 1,344 moistened spindles— 
and does the job much faster 
than in ah.

“Knock, Knock”!
“Nobody Home”!

HOLLYWOOD—That hoary 
old theory that young people 
are flippant and not serious is 
taking another swift jolt.

Young people throughout the 
nation have been looking ask
ance at their elders who“ have 
been going around repeating 
sheepishly “Knock Knock” after 
the fashion of a fast-growing- 
unpopular national game.

But if they glanced askance 
at that, they’ll goggle at this.

The latest game is called 
“Who Was the Lady”, and it 
goes like this:

“Who was that lady?”
“That was. no lady. She was 

a teacher and she made little 
things count”.

Or “She was a seamstress and 
had me in stiches”, and so on ad 
nauseum.

By the way, have you heard 
this one? “Knock, Knock!” 

“Who’s there?”
' “Viola”.

“Viola Who?”
“Viola excitement?”

NEW YORK—Taking Gov. 
Alf. Landon’s blast at teachers’ 
oath laws at face value, Republi
can Acting Pres. James Marshall 
of the New York Board of Edu
cation has asked the State G. 
O.P. to repeal the Ives law. The 
bill, passed two years ago under 
Republican sponsorship, requires 
all teachers in the state to take 
an oath swearing allegiance to 
the flag.

New Jersey Students 
Protest Jim Crow

EAST ORANGE, N. J.—“It is 
one of the nicest rooms in the 
school”.

That’s the only reply Dr. Clif
ford J. Scott, superintendent of 
Schools here, would give when 
a spokesman for the parents of 
seventeen colored pupils charged 
that the children had been se
gregated in one room at the 
Ashland School.

A strike of all Negro child
ren at the school followed the 
burning of a cross in the school 
yard. Investigators found in the 
eery light of the flaming cross 
a sign reading, “Stop Jim-Crow- 
ism in this school”.

Led by the Rev. Clarence M. 
Long, Negro Pastor of Calvary 
Baptist Church, the parents de
mand that a Negro teacher be 
appointed to the school staff.

ROME, N. Y.-—Not only teach
ers but all public employees will 
be required to take loyalty oaths, 
if Dr. Louis J. Schelter, command
er of an American Legion Post 
in Rome, has his way. Dr. Schel
ter will bring this proposal be
fore the coming New York 
State convention of the Ameri
can Legion.

School Starts—So Does 
Strike

PEEKSKILL, N. Y.—School 
has just started, but there’s none 
of the traditional snail’s pace 
apparent here as pupils reluc
tantly returned after their va
cations. In fact, they’re not re
turning!

When the one-room school at 
Annsville was closed and its 16 
pupils transfered to the Van 
Cortlandville School, the moth
ers protested. The journey to 
the new school would entail 
hardship on the children, the 
anxious mothers worried, and 
they declared a “school holiday” 
until the old school is re-open
ed.

Cheap Farm Labar 
Supplied By NYA

WASHINGTON—The National 
Youth Administration is provid
ing cheap labor— and boasting 
about it.

More than 12,000 NYA youths 
are “leaving their projects” for 
seasonal jobs in the harvest 
fields, according to Deputy Exe
cutive Director Richard R. 
Brown, in an NYA report, which 
describes how young people are 
being fired from NYA rolls to 
work in the low-wage agrieuLru 
turai regions of the nation. They 
are not all leaving voluntarily, 
he revealed. “In 16 states with 
large farming areas the youth 
directors have anticipated the 
demand for farm labor”, Mr. 
Brown admitted, “by arbitrarily 
dropping from NYA rolls a num
ber of youths estimated as suf
ficient to meet demands... I am 
satisfied that the NYA is not 
depriving any farm community 
of its usual supply of seasonal 
labor”.

Estimates from 43 states re
ported by the NYA showed that 
more than 9,500 youths have 
been handed the seasonal farm 
.work on a take or get no money 
from NYA basis. Another 2,500 
or 3,000 are expected to receive 
similar notices before'the end of 
September.

In the southern cotton- states, 
the National Youth Administra
tion is helping planters to keep 
labor costs down by arranging 
hours of those employed on 
youth projects so that workers 
on them will be able to work as 
cotton pickers, too. Planters, 
therefore, will be able to justify 
payment of lower wages.

/OTING YOUTHS PULLS 
AT PARTY LINES

CHICAGO, Ill.—There may be 
something to the old adage 
about “too old to learn”, at least 
in politics.

This would seem to be the' 
conclusion of a study by Prof, 
Wiliam F. Ogburn of ' the Uni
versity of Chicago, which show
ed that young people in the 
poor territories change their par
ty affiliations and votes much 
more often than older people.

Where wages are increasing, 
the report revealed, wage-earn
ers are “loyal” to the same par
ty election after election; but 
where wages are steadily de
creasing, the workers switched 
from one party to the other at 
each election time.

Just “because grandpa voted 
Democrat or Republican” isn’t 
good enough reason, nowdays, 
the report showed. Since, inde
pendent voting has been increas
ing at the rate of 1.5% of the 
total vote each year.

NEW YORK—Mayor LaGuar
dia -of this city goggled at a 
letter he received in his morn
ing mail. The letter scores as 
“shameful” the “state of dela- 
pidation” of the statue of Na
than Hale in City Hall Park.

“Our organization”, the let
ter stated, “dedicated to the 
continuation of the American 
revolutionary traditions for 
which Nathan Hale so valiantly, 
died, freedom and oppression 
from tyranny, asks that you, 
take steps to improve the ap
pearance of the statue.”

The letter was signed by the 
Young Communist League of 
America.
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“Communism the 20th Cen- 
Americanism ?” 
let Comrade Ford

the 
and 

an 
pa-

included:
1934— 1022
1935— 1120
1936— 1500*

Tie- 
con- 
un-

You bet!
tell us

about themselves in the 
must awaken to the fact 
news about your branch 

its activity will not only

notice though, that 
are too large. We 
too many members,

tive organizer of our 
movement.

This inviting summer outdoor cafe, located on Puskin Square, Moscow, drew hundreds of not c?ty 
residents to its tables for cooling refreshments. Many cafes like this one were opened during 
the summer to make life easier in the soviet capital.

However, this is not 
only publish 
parts since 
would take

[EDITOR’S NOTE] 
report, submitted to 

Youth Conference by John- 
Orman, Secretary of the

Pap* Two

Well, I woke one writer up, 
but only for one week. What’s 
wrong? Why can’t the 
one write ? Come, come, 
is plenty of news.

Boy, that sure was 
we had at Olympia Park Friday 
nite. Too bad it wasn’t Sat. 
nite. Ha-ha-h^..

AN INVITATION TO
A RALLY /

Young Lithuanians of Newark 
and vicinity are invited to see 
and hear a vice-presidential can
didate. He is James W. Ford, 
candidate for the vice-presidency 
on the Communist ticket. Hun
dreds of Newarkers will be on 
hand 7:30 P. M. Saturday night, 
•Sept. 19th, to welcome Comrade 
Ford when he enters Kruegers 
Auditorium at 25 Belmont Ave.

Is a “Free, Happy and Pros
perous America” possible ? 
Sure! Hear James W. Ford tell 
us how.

Is 
tury 
But 
.why.

Does the Communist 
support the American 
Act? And How! And a lot of 
Other things for American youth 
are found in 
platform. Ford 
about them.

So make it a
day nite. Admission is only 
20 cents. Bring the girl along.

The same night Comrade 
Ford speaks over Radio Station 
WNEW from 10:30 to 10:45, 
1250 Kilocycles.

If you can’t get to Krueger’s 
by trolley or train, then tear 
to your nearest radio and get 
Ford by air.

FRANK WITKUS, 
chairman Essex Cn’ty campaigr 
comm, of Y. C. L.

So we sang at Olympia Park 
Monday, Sept, ,7th, but why were 
we treated so? From what I 
heard we were on the spot as 
was our teacher if we didn’t 
make good. Why was Mrs. 
sak to take over the Aido 
rus? Why?

About 5 months ago two 
ruses united for one purpose, 
but—no music was turned over 
to the Aido Chorus nor were 
the remaining funds. We elect
ed new officers but the assis
tant organizer resigned and the 
Lithuanian correspondent just 
didn’t come. Therefore, out of 
21 members who said they were 
for unity only 6 came—all 
young people. Now, what is 
wrong with the older ones ? 
Why don’t they come to the cho
rus? Is it because Sabalauskas, 
Tumanis and Mrs. Karsokiene 
are forming another chorus ? 
.This is no lie—it’s a living fact, 
as every one saw Labor Day at 
Olympia Park and heard Sun
day, Sept. 13 from the Boston 
station WHDH. It’s really a 
shame the ,way the older folks 
are doing things, 
want us to unite at 
then they start off 
what they have done.

The district sports committee 
hasn’t done a thing yet and the 
'fall season is upon us. In case 
the committee members don’t 
know who they are I’ll refresh 
their memory—Julia Wallent, 
Paul Morkavage and Barbara 
Žemeikis. Well, now, come on, 
ido something.

Al Petkus came back to the 
thorus after a long absence. Hi, 
Al, welcome home.

BEES BUZZ.

i.
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(Conclusion)
We have prepared some inter

esting figures on our member
ship (Insurance). They are in
teresting and show how we are 
growing:

Youth (below 30 years of age) 
in our organization, youth and 
adult branches

1931— 743
1932— 808
1933— 1002

♦(estimate)
Youth in 

alone:

This 
LDS 
nie 
Youth Committee should not be
glanced over and forgotten. It 
is a basic, clear crdiss-section of 
the LDS, youth movement, and 
as such, should be studied by 
every member of the organiza
tion. Herein are outlined the 
mistakes, shortcomings and 
achievements of the LDS youth 
over a period of the last two 
years.
full report. We 
most important 
complete report 
too much space.

SIDE GLANCES FROM 
PH1LA. PICNIC

at the Laisve picnic at 
New Jersey and such 
these were met by my

Meaning to tear 
the Agony Trio con- 
Dobrow, Yakštys, and

Kwarren especially, 
chief attraction for

home from the 
room we stopped

Aido Chorus are 
When go- 

they go by 
home

guys

mad 
even

New Dropped
Year Members Out Totals

1933 255 34 362
1934 103 113 393
1935 153 112 431
1936 210 63 578*

(♦The year 1936 takes in only
till July 1st).

Average age of youth 
30 years and under:

1933— 21.08
1934— 21.5
1935— 21.8

The average age for the youth 
in youth branches is slightly 
less, probably about 20. The 
steady growth in the average 
age, however, must be taken in
to consideration when organiz
ing activity for the branches.

At the time of the last con
vention, we had 25 branches. 
Since then we lost six branches, 
and organized 16, xmaking our 
present total 35 youth branches! 
Show us another fraternal Li
thuanian organization with as 
many members and as many 
branches!

You will
losses
much

up until this date, we have 
a total of 63 members in 
year! This, if it continues

our 
lose 
atTd 
lost 
this 
at this rate, will be the larg
est loss in membership we ever 
had.
must check up on 
bers!
must be formed to 
bers in the iLDS.

Besides all these plans, we 
must have some sort of identi
fication cards for the youth in
surance, sports and associate 
members. These membership 
cards will no doubt have an ef
fect of keeping the members to
gether and paying up their dues. 
Besides that, we are already get
ting pins for our members which 
will sell at a very low price.

The feeling of fratemalism

another LDS member wearing 
one of the LDS pins, or holding 
a membership card, must 
treat them as it is necessary 
to treat a fraternal brother. 
When you meet an out-Of-town 
LDSer, give him your utmost 
attention and consideration. 
Then our members will realize 
another value of being in a 
large organization.

It must be made known that 
our LDS is the only fraternal 
Lithuanian organization which 
gives a section of its official or
gan to the young members, and 
we must thank our organization 
for it. One big stride which our 
organization has made since the 
convention two years ago, was 
enlarging of (he Tiesa Youth 
News. We made a decision to 
that effect in our last conven
tion, and I am certain that it 
bore wonderful fruit. The 
sa, has become since our 
vention in 1934, from an
known quantity, even to LDS 
members, to a vibrant and ac- 

youth

This was only possible 
the fine cooperation of our 
bers. Without our Joe Kovin- 
gas’s, Graf Earnests, I. C. Awls, 
Charlie Kwarren and last but 
not least our steady and regu
lar correspondents, this would 
not have been possible.

It was our Tiesa that instilled 
enthusiasm in our last member
ship drive, it was our Tiesa that 
played a major part in organiz
ing the track and field- meet, 
and this National Youth Confer- 

must be spread. When meeting ' ence. It was mainly our Tiesa

which raised the funds to send 
a delegate to Lithuania and the 
U.S.S.R last year.

What? Hasn’t our little pa
per anymore faults ? Of course 
it has! There still are too many 
mistakes in it, and these still 
lack pictures of LDS activity 
in it. There are other shortcom
ings which no doubt the delegat
es will have noticed, and 
bring out in the course of 
cussion. But for myself, I 
say that there still are
enough correspondents, nor writ
ers for our paper. This is 
main fault to be corrected, 
branches which nevei* had 
item 
per, 
that 
and
aid your branch but others also.

Our Tiesa has played a very 
important part in organizing. In 
the membership drive, I found 
that in many cases, all I had to 
do was show the latest issue of 
the Tiesa to a prospect, and af
ter he looked it over, we began 
filling out his application. For 
me as the editor, it is hard to 
say what could be better,L or 
what is good in it. It is up to 
the delegates here to voice their 
opinions. But, I am sure that 
since the beginning of this year, 
most of you have fpund a mark
ed improvement ini the content 
of the paper, in its make-up, etc. 
From the discussion here, the 
editor for the next two years, 
whoever he may be, will judge 
what can be improved. I shall 
not try to analyze the Laisve 
nor the Vilnis English Sections 
here. I want to say that these j 
two youth sections have been 
the best helpers of the National 
Youth Committee in carrying 
out its initiated campaigns.

But in our development of the 
press, we must go a step fur
ther. We must work together 
With other organization to de
velop an independent paper for 
the Lithuanian Youth of Ame
rica, probably a magazine. The 
possibilities of such a magazine 
have been discussed for about 
a year now, and certainly, we 
must take an official stand in 
this convention on it.

Our conception of such a ma
gazine is not the same as that 
of others, no doubt. We have 
the idea that the magazine must 
not represent the LDS alone. It

(Continued on page 4)

I was 
Pitman, 
items as 
inquisitive eyesight, heard by 
my ever attentive ears or told to 
me by picnicers.

Enroute to Pitman, my fellow 
passengers and I were, enter
tained (?) in the bus with some 
operatic renditions as rendered 
(RENDER: 
apart) by 
sisting of: 
Kwarren.

Charles 
was the
amusement as he kept the en
tire bus in laughter with his 
puns, singing and all around 
kidding. Joe Dobrow surprised 
me with his all too amusing ac
tions for I’ve always know him 
to be a serious sort of boy but I 
guess it goes to show that Joe 
is really one good all around 
fellow.

Then there is a souvenir hunt
ing couple who had to take a 
cream pitcher 
roadside lunch 
at.

The boys of
cheapskates, no less! 
ing to a picnic, etc, 
themselves but coming 
they never fail to pair themselv
es off with the girls. Simple! 
The picnic is over, so there is 
no chance for the girls to have 
the boys spend any money on 
them. Why don’t you 
loosen up once in awhile?

Mildred Jamison was 
about something, wouldn’t
speak to a pal. Wassa matta, 
Mil, did he stand you up? Why 
was Frank Witkus going around 
by his lonesome except when he 
was very earnestly talking 
“shop” with Johnny Orman.

Rueville Stanis was “inter
viewing” all former Youth 
School members for a series of 
articles she plans, on writing 
for the Laisve Youth Section.

On the lake, I noticed four 
Trimitas Chorus members in a 
rowboat. There were two males 
in the boat and three females 
(the fifth person was a non
chorus member) and the two 
husky able bodied males were 
just enjoying the little cruise, 
two of the girls doing all the 
rowing. And, brother, I mean 
they did ALL the rowing.

Tsk, tsk! I thought sure I 
would have more than this to 
write about but this is all I can 
think of that is more or less 
interesting so I’ll just fade away 
until another time. In the mean
time, I think I’ll, ask my pal 
Don Rodin just how he manag
es to 
about.

get SO much to write

FLOYD DEWEY.

Stamford United
Workers’ Picnic

SUN. SEPT. 20, 1936
Intervale Farm N. Stamford

1:00 P. M.
Dancing

ADMISSION 15 CENTS
Many interesting features have 
been arranged for this day. 
Everyone in Stamford and 
neighboring cities are cordially 

invited to attend the biggest 
picnic of the season.

Entertainment

“I wish to complain”, 
the bride haughtily, “about 
flour you sold me. It 
tough”.

“Did you say tough, madam?” 
asked the grocer.

“Yes, tough. I made a pie 
with it, and my husband could 
hardly cut it”. __

said 
the 

was

1



i ’

Thursday, September 17, 1936 Pago Three

At The Saragossa Front
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War Declared! IIUIUIIIIIIIIMlllllHIIIINIIINIIIIIWIIIIIliM

„EDITOR’S NOTE:—The Sara
gossa Front is in the province 
of Saragossa, Northeast of Ma
drid. The following are sketches 
written by a participant in 
Spain’s civil war where the Lo
yalists,— socialists, communists, 
anarchists, republicans and all 
other lovers of democracy are 
fighting against the attacks of 
the fascist forces of the rich 
landowners who want to destroy 
democracy and set up a fascist 
dictatorship.

ready of the future! In this 
town where not one family 
knows running water, or toilet 
sanitation, while still under fire 
they are already plannnig for a 
better future.

We had got a little wine from 
a small merchant we met be
fore his closed store. I offered 
a peseta. Then he showed me 
a bit of scarlet stuff in his 
button-hole, and refused the mo
ney. Understood! And thanks. 
After, giving a Red Front sa
lute, we moved toward the bat
tery.

Be 
of

for

wiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiihiiiiiiiiuiM

We reached Tardienta on a 
Sunday afternoon. By three the 
first houses of this large city 
had been occupied by the mili
tia.

The fascist artillery amused 
itself by killing civilians. The 
lesson of Ethiopia is having its 
fruits—these fascists know their 
job of “civilizing”.

I saw how they destroyed a 
population of old men, women, 
and kids with explosive shells. 
I saw how, having to choose be
tween a badly camouflaged go
vernment battery of 75’s and a 
hospital, the fascists deliberately 
shelled the hospital. (You can’t 
mistake your aim at 900 to 1,400 
yards with modern field guns!)

As I helped old women to 
climb up on trucks, hoisting up 
to that pile of despair a basket 
and a couple of kids, on the 
road just outside Tardienta, I 
could not help thinking of the 
exodus of Belgians on the nor
thern roads in August of 1914.

But instantly another fricture 
rose before >my mind: fascist 
guns manned by priests enlisted 
in the regiments of reaction.

We went up to the second line 
on the morning of the attack. 
The fiifet line was in full ad
vance through the unharvested 
fields, and we could scarcely 
hear the rattle of the machine 
guns ahead. The devouring 
midday sun made the breeches 
of the rifles so burning hot they 
had to be wrapped in handker
chiefs. Thoughts of that burn
ing blast upon the necks of our 
militiamen friends, lying belly
down in the furrpws, gave us an 
almost physical pain as we im- 
putted our thirst to theirs^

Four pieces of artillery, 
and copper burning hot, 
barely hidden under a 
straw. The men showed us the 
shells in baskets, camouflaged 
with bits of rags torn from col
ored shirts and quilas. The lieu
tenant came up.

“Professional soldier?” Task
ed.

“No!. Quartermaster in a mu
nition plant”. He fumbled in his 
denim blouse. “I was building 
that a couple of months ago, 
and now I am using them”, he 
said, pointing to the guns.

At last he found what he was 
looking for: his trade union 
card, his quartermaster’s papers; 
still, other documents, 
ed me to look them 
by one. Fine fellow, 
let go his hand when 
go.

steel 
were 
little

He want- 
over, one 
I couldn’t 

we had to
And he had the nerve to 

thank us for having come! Say,' 
lieutenant, solidarity has got to 
go further sometimes than a 
legram of sympathy!

te-

We stopped a moment at the 
first aid post. A truck had just 
come up with a batch of lightly 
wounded. Arms and feet 
ed with black blood, 
struck by that blackness 
blood. Helped down, the 
ed gritted their teeth and enter
ed the great cool hall on the 
arms of Red Cross militiawo
men.

The firing had almost ceased, 
Two boys wandered about, fol
lowed by a thirsty 
sniffed at the pool of 
village which we had 
night before crowded 
veral thousand men, 
emptied of all its flesh. Once 
in a while a car appeared, 
speeding on two wheels around 
a curve, leaving you with a 
glimpse of a driver and three 
women, revolvers in their fists, 
one with a red-stained bandage 
around one arm.

On a door I read, “This house 
condemned as unsafe by the lo
cal Committee”. Thinking al-

streak- 
I was 
of the 

wound

dog who 
oil. This 
seen the 
with se- 
appeared

We continued our march 
ward left. A huge cement 
in which four militiamen could 
walk around lay before us. 
Part of an acqueduct in con
struction. A splendid shelter for 
the militiamen. At intervals 
groups of ten men were digging, 
with those movements we of the 
infantry of 1914-18 had known 
so well.

I dropped my baggage and ex
plained to them how to im
prove their position—unimped
ed openings, thicker parapets. 
This mole’s instinct returned in 
an instant. I was already work
ing with them, moving slabs of 
cement, bags of lime.-

A sudden whistling sound, a 
roar—'Scarcely fifty yards to the 
right in the middle of the road 
a shell had mowed down 
lows,

It 
from 
sand 
also
covered, solid trench fortifica
tions, regular barrages. These 
fellows make a sort of daily im
provisation of their war. A 
Very cascade of heroism; above 
all a sort of combat to the 
death, eye to eye, with an enemy 
they often know from having 
met in the fields and in the vil
lage taverns.

to- 
pit

21 fel-
killed four.
must be said: we
1914 to 1918 a war 
times more perilous, but
better organized. Flanks

fought 
a thou-

And now, this, which I wanted 
to get to:

Arriving at the first houses of 
Almudevar, out militiamen saw 
a great white flag rise, and the 
enemy line was yelling, “Long 
live the Republic!” Some rifle
men even came out with fists

A Relentless Battle Will 
Waged Against All Forms 

Shyness And Gloom By 
The LanDerS!

To make the world safe
cheerfullness and good fellow
ship the LanDerS have declared 
war! All the good LanDerS pa
triots have volunteered for ser
vices and the battle field is be
ing prepared. Loans will be 
floated for arms and ammuni
tions. Our ambassadors have 
been instructed to invite all 
friendly nations to participate. 
LeaDerS, Collinwood, Corlett, 
Akron and Youngstown are the 
allied powers expected to help 
in this noble work. Don’t be a 
slacker!

The mobilization of the army' 
is called for Saturday September 
19th. The entire force will as
semble at Montagner’s Farm, on 
Route 322 just four miles east 
of Huntsburg. Turn left at the 
sight of “Old Glory”, as she 
waves from the mail box. The 
zero hour is ,6 p.m. don’t fail to 
arrive in time for the big drive!

Over the tbp all you lads and 
lassies!
MERS 
cry! 
world.

i Don^.forget the “FAR- 
FROLlC” is our battle 

May it. echo round the

HINKY DINKY.

Brooklyn LDSers 
To Meet Tuesday 

September 22
BROOKLYN, N. Y.—The LDS 

Youth Branches on Long Island, 
which includes the BuiLDerS, 
South Brooklyn “Dynamos”, and 
the Richmond Hill “Ramblers” 
are being called to a joint city
wide membership meeting on 
Tuesday, September 22, at 8 p.m. 
at Laisvė Hall, 419 Lorimer St.

All LDS members of these 
branches are .urged to be pre
sent as many important ques
tions will be taken up and dis
cussed. Among them will be our 
activity for the fall and winter. 
Joint affairs of all branches, 
sweaters for LDS youth, basket
ball and other sports activity, 
and educationals will be planned. 
Perhaps a school for LDS work 
will be decided upon.

If all youth branches will co
operate and all members of the 
LDS Youth Branches will be 
present, then we shall be able 
to achieve some real interest
ing activity. R.S. The fate of 
our publication: “ECHO” will 
also be discussed).

Besides the above, a member 
of the National Youth Commit
tee will show how the decisions 
of the recent LDS National 
Youth Conference if carried out, 
Will better ouii branch activity.

B’klyn Youth Council.

raised in the re(cl front salute.
Our men, answering the ap

peal, rose and raced to cover 
the fifty yards which separated 
the two lines. It was then' that 
the white flag came down, and 
two machine guns mowed down 
every man who had risen. Those 
forty militiamen are still lying 
there, victims of a ruse Which, 
though not the first, will not be 
forgotten for all that.

By J. J, GERGELIS
Recently I took a trip to 

South Jersey to some lakes not 
far from Camden. About a mile 
from my destination I noticed 
two men standing diagonally 
across from each other on the 
highway. Their peakėd hats and 
long white robes attracted my 
attention. They were direct
ing automobiles toward the lak
es. When I arrived at the lakes 
my curiosity prompted me to in
quire about these men. I dis
covered, 'much to my surprise, 
that they were members of the 
Klu Klux Klan!

Further inquiries disclosed, the 
fact that they were holding an 
open air meeting at the lakes. 
Extremely interested, I went 
down to the beach to await fur
ther developments.

I had not long to wait. About 
an hour before sundown six fi
gures rounded the bath house 
and solemnly marched down the 
beach toward the diving plat
form over which hung the Ame
rican flag. In this little pro
cession were three men and three 
women. Each man had a 
man for a partner.

Bathers ceased to shout 
sWim.

wo-

and 
Spectators turned and 

stood quietly by. All eyes were 
centered on the little group.

The 
with 
chest. Their step was slow and 
dignified but I could not help 
but notice the sickly, self-con
scious grins on their faces. The 
women looked like typical Dau
ghters of the American Revolu
tion and the men like small 
town politicians.

On their heads they wore tall, 
peaked hats with creases in 
front and behind. A large flap 
hung down over the nape of 
their necks. Then* long, white 
frocks were buttoned down the 
front. A white cord encircled 
their waists. Some of them had 
capes lined with red. Just be
low the heart was an emblem— 
a white cross over a red back
ground. In the center of 
cross was a red, comma 
splotch,

When they reached the 
ing platform, a man in civilian 
clothes lifted a trumpet to his 
lips and sounded taps. While 
five members remained at at
tention, the remaining man 
.hauled down the American flag 
from its mast above the diving 
board. It was carefully folded 
and the procession slowly re
turned and disappeared around 
the bath house.

A moment later a young man 
in a bathing suit came back with 
the flag. He wanted to know 
Why the flag was hauled down. 
He would return it to its pro
per place. The Klan couldn’t 
put anything over on him, he 
said.' ‘Before he could perform 
the 
man 
told 
The 
and 
young man said, “I know you 
hate me because I’m a Catholic”. 
“You’re wrong, son. We don’t 
hate you. Only you have the 
wrong idea”; the Klansman cor
rected him.

It wasn’t long before the young

Klan members walked 
arms folded across the

the 
like

div-

act, a burly, bald-headed 
rushed down upon him and; 
he couldn’t return the flag.;
Klan had taken it down 
it must stay down. The

man admitted he was wrong. 
“The forty-eight states is the 
forty-eight states”, he said?

“That’s right son, stick to the 
United States”, said the Klans- 
man patting the youth on the 
back.

He later asked the young man 
to stay and listen to the speech.

It was dusk when the speak
er launched his vicious attack 
on Communists, negroes, and 
aliens. The whole text of his 
speech was concerned with hat
red and discrimination. I never 
heard such a torrid denunciation 
of Communists, of class and 
race hatred, and preaching of 
extreme patriotism in my life.

Among other things the speak
er said: deportation of aliens to_ 
give Americans jobs; a warning 
that has happened 
have Communists in 
munity); God made 
man better than the 
negro has a chance—in his own 
way; upholding the Constitution; 
and, quoting Hearst, he said 
there are more Communists in 
America today than in Russia.

Asked why the KKK burned 
a cross he explained, trying to 
be humorous, that it was after 
they had cut a few throats. “Die 
real reason, he stated was to 
signify the return of Chirst.

Darkness had settled when the 
speaker made known the fact 
that the Klan was to bum a A 
cross. The meeting was conclud
ed with the singing of “Thei 
Old Rugged Cross” .

The cross was about ten feet 
in height and wrapped with bur
lap bags saturated with oil. 
There was no ceremony at
tached to the actual burning of 
the cross. I did not even see a 
uniformed Klans-man near when 
the cross was ignited. Just a few 
curious people gathered around.

The leaping flames greedily! ■: 
reached upward and made a 
cross of flame. Inside the danco 
hall the jazz music stopped and 
“The Old Rugged Cross’ was 
played while the flames devour* 
ed the cross. The local fire de* 
partment had sent a truck down 
in half an hour the fire waS 
extinguished while thick, sticky 
smoke slowly spread over thq , 
spectator’s like a dark cloud..,.)

THE END

your com- 
the white 

Negro; the

NEWARK LODESTARS TO 
DISCUSS A. Y. C.

Friday, September 18th, thd 
Newai-k LDS will have a special 
meeting to discuss the AYC con
stitution and Vote oti the new 
amendments, Rogers will W 
preside, which makes it all thef 
more interesting. One more mat- ?< 
ter on 
election 
to plan 
season

After 
be refreshments and entertain- 
ment. Everybody is eneourag- 
ed to present something tor thd 
entertainment t M

Ia)DeStar Sec’ty. ’{'A

the agenda will be the 
of a Sports Committed 
activity for the winter)

the meeting there will

“The peace, freedom and security of the people are at stake. Democracy or fascism, progress or 
reaction—this is the central issue of 1936. ' ■

' “At the head of the camp of reaction stands the Republican Party—the party of Wall Street, the .■ 
party of the banks and monopolies. Landon and Knox are sponsored by the barons of steel, oil, auto and 
munitions; by Morgan, the du Ponts; and by that arch enemy of all decency, William Randolph Hearst 
They are the candidates of the Liberty League, the NatT Association of Manufacturers, the American 
Bankers Association, the United States Chamber of Commerce, the Ku KlUx Klan and the Black Legion.” 
Mom 1936 COMMUNIST ELECTION PLATFORM f f
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American Nut Loose In Lithuania Unique Folk Nite! IDS YOUTH COMMITTEE REPORT
By GRAF ERNEST ♦ 
(Last. Installment)

Many of my readers have ask
ed me to write something on the 
manner in which Americans are 
treated in Lithuania. This little 
installment cannot contain much, 
but I will attempt to review a 
few novelties.

When you reach Lithuania 
the government greets you with 
a blaring brassband. When you 
reach your relatives, they also 
rpn to you with outstretched 
arms. When the other Lithua
nians look ąt you, they do so 
with a sign of awe in their 
bearing—for you have come 
from a place where gold lies on 
the sidewalks, awaiting your 
grasping hand; where money is 
used to light cigarettes with, 
where no one has to work hard! 
You’ve come from the golden 
land—America! Even if your 
pockets do not contain a tar
nished cent, you are still thought 
of as a wealthy tourist from 
America.

Many Americans run into dif
ficulties with bandits and many 
types of slick racketeers. .Yes, 
Lithuania has its racketeers. 
They do not go to town with 
pomp and splendor (in a big 
way)—but they get there, just 
the same!

When you enter some store to 
purchase something, you are of
ten charged double, and even 
triple the amount needed. When 
you pass through the streets 
you hear cries of “Ponas Ame
rikonas, prašau pirkt pas ma
ne. Pas mane gera ir pigu”, 
but when you do so—ah, that’s 
another story! Relatives see in 
you the good Samaritan, who 
will help rid them of debts. The 
manner in which you survive 
these onslaughts depends on how 
thickly your pocket is feathered 
and the cleverness of your ton
gue.

Americans come from a some
what democratic country (al
though many agencies are bent 
on destroying even this existing 
paltry framework) and when 
they enter a fascist-ruled coun
try such as Lithuania, they of
ten become too persistent in 
their .questioning of the citizens. 
Sometimes the Americans voice 
their opinions in public—that 
sets the ball rolling. Before 

they know it they are carefully 
spied upon.

From personal experience I 
can also recite a few instances 
of people being spied upon. One 
American happened to become 
slightly intoxicated due to the 
imbibing of alcoholics and, ga
thering courage, . began to ex
plain (as best he could) just 
what a government should be. 
Two days later he noticed a cer
tain person was trailing him. 
Thinking that the trailer was 
preparing for some criminal (act, 
he reported the matter to the 
police. The next day anothei* 
man was trailing him. Again he 
reported the find to the police. 
For a while he thought he was 
not being followed any more, but 
he was incorrect, for he discov
ered that he was being continu
ally watched by a youth re
siding next to his house. The 
youth was a member of the local 
Šiauliai (a militaristic organiza
tion similar to our National 
Guard).

When the American learned 
of this he began to openly con
demn such acts as fascistic. One 
week later a bit of Communistic 
literature was planted on him 
and a raid netted the “evidence”. 
At present the American is free 
in Norway. He had to bribe his 
way out and did so easily be
cause the “evidence” was very 
thin.

The farm folk are still living 
in an atmosphere bespeaking of 
the dark ages. Supersition 
abounds in every corner. It 
would be a tiresome affair to re
view much of the nonsense I’ve 
seen practiced.

When we Americans arrive in 
Lithuania, we are most thank
ful in being amongst the woods 
and fields of Mother Nature. 
The sun beats down and we 
boys remove our shirts and Walk 
around with our athletic under
shirts on. The natives pass us 
with astonishment showing on 
their faces. We hear cries of 
“bedieviai”, velniai”, etc. But 
if you dare strip to an outfit 
of one paii* of shorts, then wo
men, children and men will pro- ( 
bably faint of fright.

The priests have knocked in 
the nonsense, that it is a dread
ful sin to show your bare arms 
or flesh. Thus, on the hottest 
day, women will wear

LAISVE

Everyone is talking about the 
Brooklyn Aido Chorus’s Lith. 
Folk Nite which will be held this 
Saturday evening, Sept. 19, at 
“Laisve” Hall.

Quaint folders have been 
widely distributed announcing 
the affair. A lovely peasant girl 
adorned the first page of the 
folder and what a hit she made! 
See her at the affair in person 
Saturday nite.

An interesting “Folk” program 
is being arranged. You will en
joy singing the simple Lithua
nian folk songs and paticipating 
in the gay and colorful folk 
dances. Besides the above men
tioned program in which the au
dience will participate, there 
will also be a few numbers by 
the Aido Chorus girls trio and 
Emily Klimas will render a few 
of her witty Lithuanian poems. 
Lest we forget—oodles of clev
er Lith. riddles will be posed, so 
be prepared with the right ans
wers, or else—?

During: the evening a beauti
ful and practical percolator set 
will be raffled off. Chances are 
being sold by all chorus mem
bers at 10 cents each. Don’t 
fail to get yours.

Besides folk dancing there will 
also „be plenty of the up-to-the- 
minute steps so don’t hesitate— 
if you don’t like polkas and suk
tinių, you’ll be able to do the 
swing steps and “Truck”.

Dancing commences at 8:00 
P. M.—Admission only 35 cents 
—plenty to eat and drink at the 
bar. Do not forget to come in 
peasant costume. .

A prize will be awarded to the 
maiden who wears the( piost 
beautiful costume.

Committee.

long-skirted and long-sleeved 
blouses, and I yet have to find 
a man -who went out of his 
house without having his hat on 
and his shirt buttoned to the 
neck!

I could write volumes on silly 
customs of the people, but they 
are not to blame. The self 
styled “leaders” are the ones 
who spread the harvest of ig
norance.

THE END

(NEXT WEEK: “An American
shawls, | Nut in Germany”).

(Continued wrom page 2) 
must represent the broad mass
es of progressive Lithuanian 
American Youth in this country. 
Its editorial board must be com
posed of people of different 
viewpoints, and its whole staff 
must be made up that way too.

The initiative remains with us. 
There is a draft resolution on it, 
and the outline contained in it 
should be our plan of action. 
We must pledge ourselves to 
work for the magazine, to get 
subs, greetings, and ads for it. 
We must run special affairs for 
its benefit, and we are certain 
that it will thrive, and become 
the real organ of the Lithua
nian Youth of America. There 
are sufficient progressive forc
es among the young Lithuanians 
in this country to put it out in 
the above, prescribed manner.

Finances
Let us dwell a bit on an im

portant phase of our National 
Committee’s work. That is the 
plans we make and the financial 
ability to carry them out.

No doubt some branches have 
been irked by letters from the 
NYC asking for finincial sup
port. These appeals were never 
sent out without due considera
tion by the NYC members. It 
is hard to ask for money, when 
your .branches need it them
selves. Still, there was no other 
way out.

The Youth Committee treasury 
as it existed until now, was on
ly through donations from sym
pathizers and from sympathetic 
organizations. We wish to 
thank the ALDLD, and other or
ganizations which helped to tide 
us over in times of want.

Often the question is raised in 
this manner: When the LDS has 
about $150,000, and we pay dues 
to the National Office each 
month, why must we give fur
ther donations to the National 
Youth Committee?

The dues paid by the member
ship goes into certain funds, as 
sick benefit, insurance, and ex
pense. The sick benefit and in
surance dues must be paid only 
for those purposes. The expense 
of the National Office, the ov
erhead, so to speak comes from 
the expense fund to which each 
member pays 15 cents. .

We must look ahead to rais
ing money by various methods

Thursday, September 17, 1936

for youth organization and I am 
certain that all delegates will 
agree that the Youth Commit
tee go ahead with what plans 
they make, with the approval 
of the LDS National Executive 
Board.

From this convention, we must 
go forward with new hope and 
devotion to our organization. 
Let us, immediately upon arrival 
in our home communities, dig in, 
and with the exchanged ex
periences which we have here in 
Rochester, and once again work 
to double our membership by the 
next conference.

Let us have more sports acti
vity, more social, cultural and 
educational activity! Let us have 
more united activity with other 
organizations, and let us make 
the youth branch a real Lithua
nian Community Center’ for 
young people in each city!

Let us go forward with the 
unity of the Lithuanian Youth 
for our great aims: Peace, Free
dom and Progress!

USSR AIDS HANDICAP
PED CHILDREN

WASHINGTON—A census of 
all children in Leningrad, U.S.S. 
R., has been made to determine 
the number of crippled children, 
reports the Uf S. Children’s Bu
reau. The census was made by 
the Turner Institute for Restor
ing the Working Capacity of 
Physically Handicapped Children, 
which provides medical and sur
gical treatment, general educa
tion and vocational training.

.^Dompulsory reporting and re
gistration of qripples under the 
age of 19, as a prophylactic mea
sure, is proposed by the Insti
tute. Ninety-six percent of the 
children cared for the the in
stitute become able to work and 
lead “productive lives”, it is re
ported. In Russia, “There is no 
unemployment of any handicap
ped person who can possibly do 
anythipg”, the Children’s Bu
reau reports, quoting Bell Greve 
of the Assn, for the Crippled 
and Disabled of Cleveland, Ohio.

LANSING, MICH.—The tea
cher’s oath to the State and Fe
deral Constitutions is an integ
ral part of his contract, the Mi
chigan Supreme Court has ruled.

TH' only THING WHAT WORRIES'

ME \S 'AT T DON’T KNOW TH’
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Įdomesnės Bylos 
Lietuvoj

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Kariuomenės teismas.

Rugs. 28 d. spręs didelę 
valkiečių bylą, kurioje kalti
namaisiais patraukta 37 žmo
nės.

Kariuomenės teisme bus 
sprendžiama ir buv. vienos at
stovybės juriskonsulto Baum- 
gartelio byla. Su Baumgarteliu 
esą traukiami kaltinamaisiais 
dar su žmonės.

Charakteringa byla ir šir- 
mulytės - Marčiulionienės. Ji 
iš profesijos gailestingoji se
suo, buvo išvykus į Lenkiją. 
Sugrįžus iš Lenkijos ji gavus 
tarnybą vienoje Kauno ligoni
nėje. Su širmulyte-Marčiulio- 
niene kaltinamuoju traukia
mas ir pil. Aleknavičius.

Savo eilės laukia ir Utenos 
gimnazistų, su žemaičiu pry- 
šaky, byla.

Kitoje byloje kaltinamaisiais 
traukiama apie 60 žmonių nuo 
Utenos, kaltinamų komunisti
ne veikla.

SU-

Iš Jonavos apylinkės trau- 
\ kiama kaltinamaisiais apie 20 

žmonių, kaltinamų taip pat 
komunistine veikla.

Iš Ukmergės apylinkės už 
komunistinę veiklą kaltina
maisiais traukiama 18 žmonių.

Kariuomenės teisme būsian
ti sprendžiama ir Veliuonos 
policininko Kvalitos nužudy
mo byla, kurioj kaltinamųjų 
būsią 15-16 žmonių.

Kranausko laidotuvių (bir
želio 18 d.) atgarsių byla irgi 
kariuomenės teisme. Kaltina
maisiais patraukti 4 žmonės.
Kariuomenes teismas paskyrė 

spręsti eilę politinių bylų.
Rugsėjo 21 d. Kariuomenės 

y teismas paskyrė Kaune sprę
sti bylą, kurioje kaltinamai
siais patraukti: 1) Izaras Tu- 
recas, 2) B. Kolaitė-Glezerie- 
nė, 3) D. Kamenmanas, 4) G. 
Aronzonaitė, 5) M. R. Lanai- 
tė, 6) S. Tolkačovas, 7) Akn. 
Kozlovas, 8) Ign. Budenovas, 
9) A. Poznilekovas, 10) M. 
Ikoraitė, 11) G. Broidaitė, 12)
L. Feodorovas, 13) N. Feodo- 
rovas, 14) S. Tolkočovas, 15)
M. Baliukas, 16) D. Klebans- 
kaitė, 17) K. Bulatovas, 18) 
Ch. Rekleris, 19) S. Volasen- 
ka kalt, pagal. B. St. p. ir p. 
6 §, o D. Kamenmanas, G. 
Aronzonaitė, M. R. Lanaitė, S.

A Tolkačovas,
Ign. Dubenavas dar pagal'B. 
St. 129 str. 1 d. 1 ir ? p. p. ir 

*Ypat. Valst. aps. Jst. 14 § 2 
p., D. Kamenmanas G. S. 
Aronzonaitė, A. Kozlovas, 
Ign. Dubenovas ir I. Turecas 
dar pagal B St. 136 str. 1 d. 
1 ir 2 p. ir Yp. Valst. Aps. 
Įst 14 § 2 p., B. Glezerienė, 
D. Kamenmanas, G. Aronzo
naitė, S. Tolkačovas ir Ign. 
Budenovas dar pagal B. 
pap. ir pak. 7 §.

Rugsėjo 1 d. Kaune 
riuomenės teismas spręs

Kozlovas ir

St.

ka- 
M.

Ketvirtad., Rugsėjo 17, 1936

Pereco Stromino, Srolio-Jude- 
lio šochoto ir Šliomo Figuro 
bylas.

Jie kaltin. pagal B. St. 49, 
51, 129 str. B. St. pap. ir pak. 
6 § ir Yp. Valst. Aps. Įst. 14 
§ 2 p.

Rugs. 4 d. bus sprendžia
ma J. Gvildžio ir E. Vedelev- 
skytės byla kaltinamų tais pa
čiais straipsniais kaip ir aukš
čiau minėti.

Rugs. 10 d. bus sprendžia
ma Pr. širmulytės - Marčiunio- 
nienes ir Vit. Aleknavičiaus 
byla kalt, pagal B. St. 51 str 
1112 str. ir Yp. Valst. Aps. 
Įst. 14 § 5 p. t

Apeliaciniai rųmai.
Rudens sezoną pradeda di

dele išvažiuojamąja sesija 
Klaipėdoje, kur bus spren
džiama apie 18 politinių bylų 
ir kaltinama apie 40 žmonių. 
Paskui eina Juknaičių byla, 
kurioj kaltinamaisiais patrau
kta 13 žmonių.

Smulki, bet charakteringa 
bylelė bus šiauliškių Paškoči- 
mo ir Čekanausko, kaltinamų 
suklastojus teisingumo minis- 
terio raštą del J. Lapėno ir 
kt. bylos.

Įdomi byla bus ir J. Gare
lio, buvojusio Suv. Rusijoj ir 
slapta iš ten sugrįžusio.

Paskui Apel. rūmai spręs 
keletą didelių ir baudž. bylų.

Pirmoj eilėj bus sprendžia
ma “Maisto” byla. Iš Apyl. 
teismo jau gauta ir prek. ir 
pramonės banko (M. Yčo ir 
kt.) byla. Ūkininkų s-gos by
la dar negauta, nes nepara
šytas. motyvuotas sprendimas, 
tačiau ir ta byla tikrai atsi
durs Apel. rūmuose.

Vyr. tribunolas, kaip kasa
cinė įstaiga, spręs Sruogos by
lą ir “Eros” fabriko padegimo 
bylą. Kitos Vyr. tribunole 
spręsimos bylos ne labai cha
rakteringos.

Šiaulių apyg. teisme įdome
snės ir didesnės yra keturios 
bylos: buv. kalėjimo viršinin
ko lljasevičiaus, del pasisavi-, 
nimų, buv. Tauragės “Maisto”) 
skerdyklos dir. Pranculio, “že- 
maitūkio” ir Nurokų.

Marijampolės apygardos 
teisme esą daugiau bylų del 
padegimų. Be to, Marijampo
lėje yra. kilusi vieno koopera
tyvo byla.

Amerika Atšaukė Savo Kon
sulą iš Bilbao, Ispanijoj

WASHINGTON.— Pagal 
Amerikos valdžios patvar
kymą, pasišalino iš Bilbao 
prieplaukos miesto, Ispani
joj, amerikinis konsulas 
Chapman. Jis su savo šeimy
na ir 15 Amerikos piliečių 
išplaukė šarvuotlaiviu “Ka
ne” į Franci ją, kur taipgi 
išvežė 20 kitų svetimšalių.

Pranešama, kad Ispanijos 
fašistai pradeda dėlioti mi
nas, povandenines bombas, 
į vandenis tos prieplaukos 
srityje.

Balius su Programa
Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 3-čias Apskr.

Nedėlioj, 20 d. Rugsėjo-Sept., 1936
408 Court St. Elizabeth, N. J.

Įžanga 25 centai.Pradžia 5 vai. vakaro

Programą išpildys Bangos Choras; 
solo dainuos Dorothy Šidlauskaitė. 
Taipgi bus ir jaunuolių iš Newarko.

Kadangi tą dieną bus LDS. 3-čio apskričio konfe
rencija tai bus daug delegatų ir svečių iš New Yorko 
ir New Jersey. Po konferencijos prasidės šokiai ir 
programa. Visi Elizabethiečiai ir kitų miestų lietuviai 
širdingai esate kviečiami dalyvaut šiame LDS. 3-čio 
Apskričio parengime. širdingai kviečia Komitetas.

PITTSBURGH© IR APMES ŽINIOS
Drgg. A. Bimba, ir R:' Mizara 

Kalbės Pittsbzcrghe
Antradienį, rugsėjo 22, L. M. 

D. svetainėj, rengiama didelės 
prakalbos. Kalbės du žymūs 
kalbėtojai, draugai A. Bimba ir 
R. Mizara. Prakalbų tema irgi 
labai svarbi: Ispanijos liaudies 
kovos prieš fašizmą, 
dabartinė padėtis ir 
Smetonos sušauktas 
plieno darbininkų 
mas ir dabartiniai 
niai rinkimai.

Lietuvos 
ką duos 
“seimas,” 

organizavi- 
prezidenti-

Prakalbų vieta: 142 Orr St., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
kviečiami dalyvauti. Rengia Ko
munistų Partijos 5 Distrikto 
Lietuvių Frakcijų Biuras.

Draugai svečiai čia atvyks ne- 
dėldienį, rugs. 20, tai dalyvaus 
ir ALDLD 33 kp. piknike-va- 
karienėj, pas M. Budniką, 1911 
Ėdgebrook Ave., Brookline. Bus 
skani vištienos vakarienė, ge
ra muzika šokiams, taipgi pasi
tarimas su dd. svečiais.

Nedėldienio vakare, rugsėjo 
20, McKees Rocks ir Esplanto 
draugai šaukia susirinkimą A 
PLA 2 kuopos name, 3351 W. 
Carson St. Svečiai ten irgi da
lyvaus.
Kompanicna Unija Szzkilo prieš 

Kompaniją
Carnegie-Illinois Co. despe

racijoj. Mat pačios kompanijos 
suorganizuota unija jau išėjo 
prieš kompaniją. Eilinių darbi
ninkų spiriami unijos atstovai 
išstatė reikalavimus:

1. Nacionale algų sutartis dė
lei visų darbininkų.

2. 40 valandų darbo savaite.
3. 25 nuošimčių pakėlimas

4. Pastovios ir apmokamos 
vakacijos.

5. Savaitinė, vietoj pusmėne- 
sines, mokėjimo diena.

6. Įsteigimas teisingų teisių 
senesniems darbininkams.

7. Geresnės apsaugos priemo
nės.

Tie reikalavimai rodos kaip 
perkūnas kompanijai trenkė. 
Kompaničnos unijos atstovai 
tuos reikalavimus pridavė vy
riausiai raštinei. Kompanijos 
viršininkai pasisakė nesiskaitą 
su tuo ir iš raštinės atstovus iš
varė.

Be to, delegacijos vadą Peter
son ir iš darbo išmetė.

Darbininkų delegacija veikia 
su plieno darbininkų organizaci-' 
niu komitetu ir geruoju nepa
siduos. Artinasi didelės kovos. 
Šaukiami masiniai mitingai. 
Rengiamasi prie streiko, jeigu 
geruoju kompanija atsisakys iš
pildyt darbininkų reikalavimus.

Privertė Hearstą Nusileisti 
Komunistams

Rugpjūčio 28 Komunistų 
Partijos kandidatas į preziden
tus Browder kalbėjo ant radio 
per visą Ameriką. Bet Hearsto 
pittsburghinė stotis WCAE ne- 
perleido jo kalbos. Kilo dideli 
protestai. Komunistų Partija 
pareikalavo, kad valdžia atimtų 
laisnis tai stočiai. Protestan 
įtraukta daugelis kitų organi
zacijų.

Pagaliaus Hearstas buvo pri
verstas nusileisti. Tos stoties 
viršininkai užtikrino, kad atei
tyj bus perleidžiama komunistų 
kalbos.

Sekantis dabar kalbės d. J. 
W. Ford, komunistų kandida
tas į vice-prezidentus. Visi J<lau- 
sykime panedėlį, rugsėj 21, 
kaip 10:45, WCAE station. 
Praneškime ir visiems/ kitiems, 
kad klausytų.

Drazigiju Sąryšio Piknikas 
Gražiai Praėjo

Rugsėjo 13 iš pat ankstyvaus 
ryto smarkiai lijo. Apsiniaukę. 
Buvo pradėję lyt ir apie 2 vai. 
dieną. Delei to gerokai piknikui 
pakenkė.

Vistiek publikos susirinko 
pusėtinai ir rengėjams liks 
pelno. Įvairių sriovių lietuviai 
gražiai laiką praleido. Pasišoko, 
pasilinksmino, pasikalbėjo apie 
bendrus visų reikalus. Daugiaur 
šia kalbėjo apie Ispaniją. Visų

širdingiausias p a ge i d avimas, 
kad kuogroičiausia fašistai būtų 
sumušti.

GREAT NECK, N. Y.
Paskutinis šio sezono piknikas, ku

rį rengia Komunistų Partijos Long 
Islando 6-ta sekcija. Bus nedėlioj, 20 
d. rugsėjo, Paschak’s Grove, Jeru
salem Ave., E. Hempsted, L.I. Jei tą 
dieną lytų, tai piknikas bus Sept. 27.

(218-219) Kviečia K-sija.

S-
Telefonas: Humboldt 2-7964

Draugijzį Konferencija Organi- 
zavimzzi Plieno Darbiniliką
Pereitos konferencijos išrink

tas draugijų komitetas šaukia 
labai svarbią konferenciją spa
lio 25, Slavėnų Auditorijoj, 
Butler ir 51 gatvės. Kviečiamos 
visos draugijos rinkti delegatus 
ir siųsti i konferenciją.

Kvietimai dabar siuntinėja
ma visoms draugijoms. Kurios 
negautų, tuojaus praneškite se
kamu adresu: 1322 Reedsdale X
St., ir gausite kvietimus.

Reporteris.

PRANEŠIMAI 1.Š KITUR

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame
rikoniškais, 
kai ui esant 
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.
Tel.: Glemnore 5-6191

paveiks- 
krajavus

Rei- 
ir

pavienių.ir

S-

Intervale Farmoj, 
Pradžia 1 vai. po 
muzika, prakalbas 

bus klasiški

rugsėjo, 
Stamford. 
Bus gera 
geri kalbėtojai, 
boksininkai ir kitokių žaislų

STAMFORD, CONN.
DIDELIS RUDENINIS PIKNIKAS

Rengia 8 organizacijos, pritarian
čios darbininkiškarr veikimui prie 
kurio prisidėjo Ir LDS 99 kp. įvyks 
20 d. 
North 
pietų, 
sakys 
šokiai,
bei pamarginimų. Yra puiki svetainė 
šokiams. Pikniko rengimo komisija 
deda visas pastangas, kad būtų už
ganėdinti visi atsilankiusieji, todėl 
mos kviečiame ir lietuvius iš apylin
kių kolonijų, kaip tai: Brooklyno, 
Portchester, White Plains, Bridge
port, New Haven, Waterbury ir iš 
kitur. Atvažiavę j Stamfordą, imkite 
Summer Street karą ir važiuokite 
juom tiesiai. Matysite iškabas, at
rasti bus nesunku. Kviečia Komisija.

(219-221)
PHILADELPHIA, PA.

Sunkiai serga drg. Domicėlė Leš- 
čienė (pasidavusi Lesčius). Randasi 
General Hospital, 34th ir Pine St. 
Aplankymo valandos: sekmadieniais, 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
3 iki 4 po pietų. Pirmadieniais, tre
čiadieniais ir 
C>:30 
liną 
ti.

penktadieniaais nuo 
iki 7:30 vai. vakaro. Kam pave- 
aplinkybės, malonėkite aplanky- 

(219-220)

ROCHESTER, N. Y.
5-kių Draugijų suvienytas frontas 

rengia vakarienę ir šokius, rugsėjo 
26 d. Malonėkite visi dalyvauti. įžan
gai 50c. Bus gera muzika.

(219-221)

PHILADELPHIA, PA.
TDA. 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 22 d. rugsėjo, 8 vai. va
karo, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Visus narius kviečiame daly
vauti susirinkime. — Sekr. B. Ra
manauskienė. (219-221)

wilkes-barBe, pa.
Nedėlioj, 20 d. rugsėjo, 2 vai.

pietų, po num. 325 E. Market St., 
susirinkimas
Organizaci-

po

yra šaukiamas didelis 
bendro fronto reikalais.
jos, kurios prisidėjote ar pritariate 
šiam svarbiam , darbui, dalyvaukite 
šaukiamam susirinkime. Ten bus iš
duotas delegatų raportas, kurie daly
vavo bendro fronto kongrese, Cleve- 
lande. Taipgi bus svarstoma kaip to
linus reikės , veikti, kad pagelbėjus 
atsteigti Lietuvos liaudžiai demokra
tines teises. — Bendro Fronto Kom.

(219-220)

WORCESTER, MASS.
Nedėlioj, rugsėjo, 20-tą d., Lietu

vių Veikimo Komitetas rengia pikni
ką Olympia parke. Kviečiame visus 
ir visas skaitlingai dalyvauti. Bus 
skanių užkandžių ir muzikalė prog
rama.

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, 17-tą rugsėjo, 7:30 

vai. vak., Lietuvių Svet., 29 Endicott 
St., įvyks susirinkimas svarbiais 
vietiniais organizaciniais klausimais. 
Kviečiama visi “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai, ALDLD nariai ir visi 
darbininkiško judėjimo darbuotojai ir 
rėmėjai. — AKP. Liet. Frakcija.

L. V. K.

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Dukterų ir Sūnų pašai] 

draugyste rengia smagų išvažiavi
mą nedėlioj, 20 d. rugsėjo, Rhodes 
farmoje, Marcus Ave., Garden City 
Park, L. I. Pradžia 1 vai. po pi :tų. 
Kelrodis: Imkite kelią 25 A iki Lake
ville Rd., po dešiniai iki Marcus Ave., 
paskui po kairiai iki matysite ii 
bas “Lithuanian Outing.”

(218-219) Komisija.

in ė

ca

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. svarbus susirinki

mas įvyks subatoj, 19 d. rugsijo, 
Draugijų svetainėj, 4097 Porter St., 
7:30 vai. vak. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim sudaryt planus del 
žieminių parengimų ir veikimų. Taip
gi bus išduotas raportas iš Farme- 
rių Darbo Partijos konvencijos. 
' (218-219) Rašt. M. G.

I

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

Tel. Virginia 7-4499 KUO

(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyrų ir Moterą! 
Chroniškos ir Staigios Ligos! 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nerv.ų 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, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
. (PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš
25 metai

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 1 P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH. |

■S

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and GriD 

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.

aaa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ M

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

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

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.
/ SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y. I

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

□ <9

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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 padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems pagelbėjo.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 

ir pasekmes, tai visada klausk taip: DEKENS OINTMENT ir neklau
sykite nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite, 
kad rašytų DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS,

X\

y Hartford, Conn.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jčsų namus. Prašome 
isitcmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

l
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trokas buvo pastatytas ant ša
ligatvio, nes iš jo anglis buvo 
pilama į namo skiepą. Trokas 
kaip tai pasirito atgal ir už
mušė praeivį Andrew Auletti, 
84 metą.

Pasilinksminkit Su Aidu 
Ir Paremkit Jo Darbą

Kad mūsų Aido Choras yra 
pažiba lietuvių darbininkų ju
dėjime — apie tai nebus abe
jonės. Kiekvienas sutiks, kad 
tas didelis būrys prakilnaus 
jaunimo ir suaugusių pašven
čia kas savaitę ištisus vakarus 
išmokimui dainų ir operečių. 
Ir jis savo pareigą visuomet 
gerai, o kartais stebėtinai ža
vingai atlieka. Vargiai rasis 
kur kitas choras, kuris viršytų 
Aido rekordą kėlime lietuvių 
liaudies meno.

Tačiaus retai kuris susto
jam pagalvoti, kad, apart pa
aukojimo laiko išmokimui dai
nų, reikia pinigų, kad įsigyti 
muziką, reikalingus kostiumus 
vaidinimams ir susimokinimo 
iškaščiams, svetainių rendoms 
ir tt. Tie visi iškaščiai siekia 
šimtus dolerių kas metą. Ot, 
čia įeina ir mūsų visų rolė. Ne 
visi mes galim dainuoti ir vai
dinti, bet visi norim girdėt 
dainas ir matyt vaidinimus ir 
visi mes galim paremti tą dar
bą savo atsilankymu į choro 
parengimus.

šeštadienio vakarą, 19-tą 
šio mėnesio, “Laisvės” svetai
nėj, yra ta proga paremti cho
rą ir patiem pasilinksminti, 
paklausyti dainų, pažiūrėti 
liaudiškų žaismių ir smagiai 
pašokti.

Kai Kurie Mūsą Kūno 
Parazitai

Spalio 1 dieną, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1- 
mos kuopos susirinkime dak
taras Petriką aiškins apie kū
no parazitus ir kaip nuo jų ap
siginti, taipgi bus iš LDS Sei
mo raportai. Tad netik LDS. 
1 kp. visi nariai turi tą įsitė- 
myti ir susirinkime būti, bet ir 
ne nariai yra prašomi daly
vauti ir pasimokinti apie savo 
sveikatą bei susipažinti su, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimu. Įžangos, nė kolektų ne
bus, tik ne nariai kuopos rei
kaluose neturės balso. Tad ne
praleiskite geros progos.

Rep. J. Seeger.

Didelis Išvažiavimas 
Forest Parke

Šį sekmadienį, r u g s ė j o 
(Sept. 20), Forest Parke įvyks 
East New Yorko kuopų bend
ras išvažiavimas. Kviečiame 
visus eastnewyorkiecius, broo- 
klyniečius ir aplinkinius daly
vauti. Turėsime skanių užkan
džių ir gėrimų. Galėsime sma
giai praleisti laiką tyram ore 
ir pasimatyti su senais pažįs
tamais.

Aš esu bedarbis ir bijau, kad 
būsiu priverstas patapti plėši
ku, nes aš neturiu iš ko gy
venti.”

Teisėjas užtikrino, kad jam 
ras darbą. Bet kaip su šimtais 
tūkstančių kitų bedarbių, ba
daujančių New Yorko darbi
ninkų ?

Tavo Kaimynas Ir Tavo Šuo
Dr. John L. Rice

New Yorko Miesto Sveikatos 
Komisionierius.

Aplankius J. Zajankauską
Rugsėjo 13 d., LDS 1 kp. 

valdybos nariai aplankė ser-
gantį narį J. Zajankauską. 
Nors d. Z. atrodo kiek pagerė
jęs, bet kaip tik pasirodys ga
na drūtas, tai vėl darys opera
ciją ir sudės į kęstus (gipsą), 
kur ligonis turės išsikamuoti 
apie 8 ar daugiau savaičių. 
Berods, dabar draugas J. Z. 
skundžiasi, kad atsirado ro- 
fios ant nugaros nuo pasto
vaus taip gulėjimo. Varde vi
sos kuopos linkiu greito pas
veikimo. Pirm. J. G.

* Prašėsi Suareštuoti
Bedarbis Samuel Greenberg, 

39 metų, įėjo į Coney Island 
teismabutį sekmadienio vaka
rą ir prašė, kad jį suareštuo
tu Teisėjas Soloman paklau
sė jo, kame dalykas.

“AŠ nenoriu tapti vagimi. !N ?

New Yorko Miesto Departa
mentas per metus gauna tiek 
daug visokių skundų nuo as
menų, kurie patys neturi šu
nų, bet kuriuos kaimynų lepin
ti šunys erzina kaip nors, kad 
departmentas buvo priverstas 
prašyti šunų savininkų prisi
laikyti prie naujai įvestų regu
liacijų. šitame mieste yra apie 
350,000 šunų. Nebūtų taip blo
ga, jeigu tas dalykas užsibai
gtų su skundais, bet padėji
mas yra aršesnis. Vientik 1925 
m. net 59 žmonės kas valandą 
buvo šuns įkąsti New Yorko 
mieste ir todėl pavirto į labai 
svarbią problemą, su kuria 
Sveikatos Departamentas turi 
apsidirbti.

Jeigu patys šunų savininkai 
tuos gyvulius neprižiūrės, tai 
dar varžingesni žingsniai bus 
įvesti. Randame tą pavojų vi
suose dideliuose miestuose, ne
tik New Yorke. Jeigu mes vi
si kreiptume atydą į mūsų kai
mynus, jeigu mes užlaikytume 
visas Sanitary Code reguliaci
jas, tai žmonės netaip antago
nistiškai žiūrėtų į šunis. New 
Yorko gatvėse galima šunį ve
sti be abraškos (muzzle), jei
gu jis laikomas ant šniūro, bet 
jie priverstinai turi nešioti ab- 
raškas, jeigu neturi šniūro. Tai 
nėra jokis sunkumas savinin
kui arba šuniui, ir priežastimi, 
kad tiek daug žmonių prie to 
neprisilaiko tai 1935 m. su
virs 21,000 žmonių buvo šunų 
įkąsti.

Apart skausmo, kuomet šuo 
įkanda žmogų, žmogus baisiai 
kenčia, nes jeigu šuo pasiutęs, 
tai žmogų grąsina baisi ir mir
tinga liga. Sužinot ar įkąstasis 
yra užkrėstas pasiutimu pri
verstinai reikia išegzaminuoti 
šunį, kuris įkando, jeigu jis 
pasiutęs, tai gal žmogus už
krėstas, jeigu tas šuo nepasiu
tęs, tai nėra pavojaus. Bet jei
gu šuo turėtų abrašką, tai tas 
viskas būtų nukreipta.

Jeigu tamstą įkąstų tavo 
kaimyno šuo, tai butum pir
mas reikalauti, kad kaimynas 
būtų už tą nubaustas. Saugo
kime apylinkės vaikučius, jei
gu nenorime mislyti apie kai
mynus. Prisilaikyk prie visų 
aprūpinimų, kurie reikalauja, 
kad šuo nešiotų abrašką, arba 
būtų, ant šniūro laikomas. Jei
gu mes visi prisilaikysime prie 
paprastų reikalavimų kaslink 
šunų, tai įkandimo pavojaus 
nebus. FLIS.

Komunistą Bazaras 
Jau Prasidėjo

Komunistų Bazaras New 
Yorke jau prasidėjo, baigsis 
ateinantį sekmadienį. Vieta: 
St. Nicholas Palace, 69 West 
66th St. Durys atdaros nuo 1 
vai. dieną. Nuo atidarymo iki 
5 vai. vakaro įžanga veltui. 
Vakarais įžanga iš anksto pir
kus tikietą — 25c, prie durų 
— 35c. Šeštadienį prie durų— 
55c, iš anksto — 45c. Bendras 
tikietas visoms 5 dienoms — 
85c.

Bazare pilna visokiausių 
daiktų ir puiki programa.

Queens Prezidento Harvey
Ryšiai Su Ku Klux Klan
Kokiu paukščiu yra Queens 

prezidentas Harvey, kuris ne
leido komunistams naudoti Ja
maica Town Hali ir kuris už
draustų Komunistų Partijai 
gyvuoti, jei galėtų ? Tokį 
klausimą statė visi pažanges
nieji Queens apskričio gyven
tojai.

Aiškų atsakymą į tai davė 
S. W. Gerson darbininkų an
gliškam dienraštyje “Daily 
Worker.” Trečiadienio laidoj 
“D. W.” išspausdino paveiks
lą Harvey aplikacijos Kukluk- 
sų organizacijon American 
Crusaders, kurią jis išpildė 
spalio 30, 1927 metais. Queens 
County teismabutyje randasi 
prisiekti dokumentai ir priva- 
tiško detektyvo N. B. Fitzsim
mons prisiektas pareiškimas, 
liudiją, kad Harvey buvo na
riu American Crusaders, kuri 
buvo susirišus su K u Klux 
Klan ir kalbėjo pastarosios 
mitinguose.

Visą laiką Harvey buvo ir 
yra aršiu organizuotų darbi
ninkų priešu. Jisai dabar sie
kia gubernatoriaus vietos per 
republikonų partiją.

Republikoną Saulegeles 
Daro, Kur Nėr Saulės

Fašistų išstatyto į Jungtinių 
Valstijų prezidentus Republi
konų Partijos kandidato Al f. 
Landono valstijos žymė yra 
saulegėlė. Tad dabar saule
geles yra daromos ir platina
mos šimtais tūkstančių, kad 
populiarizuoti kandidatą ir iš
vilioti iš biedniokų dešimtu
kus reakcionierių kandidato 
paramai. ’

Šiomis- dienomis Dirbtinų 
Gėlių Darbininkų Unijos ma- 
nadžeris Joseph Tuvim iškėlė 
aikštėn, kad tos saulegėlės 
dirbamos neunijinėj š a p o j , 
pas Kaplan Brothers, 45 W. 
18th St., New Yorke, kurios 
savininkai turėjo susikirtimų 
net su federalėm įstaigom del 
nežmoniškų darbo sąlygų.

ges ir draugus kviečiame pa
dėti mums padaryti šį jubilė- 
jinį parengimą sėkmingu.

ALDLD. Moterų 81 Kp.

Žymūs Amerikonai Pritaria 
Ispanijos Liaudžiai

Rytoj, 18-tą šio mėn., 8:30 
vakaro, Mecca Temple, 135 
W. 55th St., bus nepaprastai 
įdomus mitingas Ispanijos 
liaudies paramai, šį mitingą 
pasveikins pribuvęs Ispanijos 
Liaudies Fronto Valdžios pre
zidento Azano’s pasiuntinys 
Ramon Jiminez, garsusis Is
panijos poetas., Išreiškėja 
Amerikos liberalų simpatijos 
kovojantiems prieš fašizmą 
bus Mrs. Cornelia B. Pinchot.- 
Taipgi kalbės paskilbęs Ame
rikos kolumnistas Heywood 
Broun ir kiti.

Pasiuntė Delegaciją Pas 
Queens Prezidentą

Amerikos Prieskarinė-Prieš- 
fašistinė Lyga pirmadienį pa
siuntė delegaciją pas Queens 
prezidentą Harvey, protestuo
ti atsakymą komunistams sve
tainės. Harvey prisipažino, 
kad jis neapkenčiąs Komunis
tų Partijos ir jei tas nuo jo 
priklausytų, Komunistų Parti
ja nebūtų legali. Jis sakėsi 
turįs teisę pasirinkti, kam duo
ti miesto svetainę.

Delegacijoj buvo kunigas 
Reustle. Jisai pareiškė, kad 
jis rems bile legališką veiki
mą prieš draudimą svetainės.

Rašytoją Mitingas Ant 
Šaligatvio

Trečiadienio vakarą, tuo
jau po darbo', Federalių, Ra
šytojų Lokalus 1700 susišaukė 
savo reguliarį mitingą ant ša
ligatvio prie projekto rašti
nės, 114 E. 32nd St., New 
Yorke. Mitingo tikslas: iš
dirbti planus, kaip kovoti 
prieš išmetimą iš darbo ne
šelpiamųjų darbininkų, kurių 
1,500 žada atleisti iš Federa- 
lio Meno Projekto.

SUSIRINKIMAI
BENDRŲ PARENGIMŲ KO

MITETO EXTRA 
SUSIRINKIMAS

Šį penktadienį, Rugs. (Sept.) • 18 
d., įvyks extra susirinkimas Bendrų 
Parengimų Komiteto, kad apsvarstyt, 
kurį iš veikalų imsime lošt Labor Ly-. 
ceum 29 d. lapkričio (Nov.). Visi 
draugijų atstovai pribūkite i “Lais
vę” lygiai 8 vai. vakaro. Nenumokit 
ranka į šį pakvietimų, bet kiekvienas 
dalyvaukite. M. Semėniene, Sekr.

(217-220)

EAST NEW YORK, N. Y.
AiLDLD. 185-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo (Sept.) 17 d., Kyburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8 vai. vakaro. Visi nariai malonėkite 
pribūt laiku.

Daugėlienė, Prot. Sekr.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Adomuko Žigielo iš Sta

kliškių miestelio. Turiu labai svarbų 
reikalą. Kas žinote, kur jis randasi, 
malonėkite pranešti man, už ką bū
siu labai dėkinga. Anūką Yeskuticzia, 
130 North Gth Street, Brooklyn, N. 
Y. (219-220)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu ap

šildytas, visada šiltas vanduo, prie 
geros komunikacijos, arti restaura
cijos. Kreipkitės nuo 6 vai. vak. iki 
7:30 vai. vak., sekamai: 35 Graham 
Ave., Apt. DI. Brooklyn, N. Y.

(218-220)

PARDAVIMAI
PARDUODAME Bar and Grill bizni.

Visi vėliausios mados įtaisymai, 
parduodame su visais rakandais, ir 
“lease” ant trijų metų. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite sekamai:— 454—6th Avė., 
kampas 10th St., Brooklyn, N. Y.

(214-220)

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj aus į

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu.

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mete.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

■

Trumpos Zinutės

Mrs. Rose Schenker, 35 me
tų, 2214 Douglass St., IRT sub- 
vės Rockaway stotyje uždėjo 
abi rankas ant trečios relės ir 
elektra ją ant vietos užmušė. 
Ji buvo devynių metų sūnaus 
motina.

Moterys Minės Jubilėją
Lietuvės moterys ruošiasi

Minnie Berkowitz, 39 metų, 
1731 Stuart St., Brooklyn, be
važiuojant automobilium par
mušė 14 metų amžiaus John 
Horl, kuris keliavo dviračiu. 
Vaikui kojos tapo sužeistos, 
bet 'moteris nesustojo, tad vie
nas negras ją pasivijo ir su
laikė. Ji bus patraukta ,teis
man.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

PAKEIČIAMA DIENA.
Rugsėjo 11 dienos “Laisvė

je,” Vietinėse žiniose, aprašy
me apie Lietuvių Liaudies Te
atro veikimą, po antgalviu 
“Brooklyno Vaidylų. Rugiapjū
tė,” buvo pažymėta, kad bus 
veikalas “Ant Bedugnės Kraš
to“ vaidinimas 7, 10 ir 11 spa
lio. Bet, pasirodė, kad komisi
jos svetainė paimta 7, 11 ir 17 
dd. spalio. Todėl su šiuo tos 
dienos data atitaisoma.

P. B.

Coney Island teismabutyje 
21 Coney Island gėrimų parda
vinėtojai tapo nubausti po vie
ną dolerį už nesterilizavimą 
stiklų 180 laipsnių karščio 
vandenyje.

tinkamai paminėti 20-ties me
tų jubilėjų nuo pirmojo Lie
tuvių Moterų Suvažiavimo ir 
įsteigimo “Moterų Balso”. 
Pirmas jubilėjinis šūvis bus 
15-tą spalio (October). Tą 
vakarą yra rengiamos prakal
bos. Dedama pastangos gauti 
vieną iš geriausių kalbėtojų, 
kurį sykiu būtų ir iš anksty
besniųjų darbuotojų tarp mo
terų.

Tačiaus mes nemanome ap- 
sirubežiuoti praeitimi, bet sie
kiame kuo plačiausia dabar
ties gyvenimą pažinti ir prisi
dėti prie jo pagerinimo, tad 
mes turėsime kalbėtoją rinki
mų klausimu. Kalbės Marta 
Stone, viena iš puikiausių, mo
terų kalbėtojų.

Prakalbos įvyks “Laisvės” 
svetainėj. Įžanga veltui. Drau-

Julius Babroff, 19 metų ir 
David Lefkowitz, 19 metų, su
rasti kalti pavogime $1.25 iš 
pašto siuntinių. Babroff nutei
stas vienam metui kalėjimo, o 
Lefkowitz 20 mėnesių.

Aštuoni plėšikai įėjo į kai
lių krautuvę, 277 Grand St., 
suvarė 13 darbininkų į skie
pą ir pabėgo su $30,000 ver
tės kailių.

Pašauktas policijos būrys 
numalšino, dvikovą tarpe 
Frank Thompson, 37 metų ir 
John Longbey, 48 metų, kurie 
švaistėsi kirviais name po 
pum. 131 Liberty Avė.

Ties Visitation Place ir Ri
chards St., Brooklyne, anglių

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS

25c
15c

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

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

• 113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7178

y11 ' i

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinčjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. Evergreen 8-8529

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

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

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




