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Austrijos kancleris (prem
jeras) S c h u s c h nig lankėsi 

, vienam miestelyj. Jis klausė 
to miestelio majoro:

—Pasakykit man, kiek čia 
yra socialistų ?

—Apie 50 nuoš. visų gyven
tojų,—atsakė jam majoras.

—Tai nelabai gerai. O kiek 
nazių ?

—Apie tiek pat.
—Na, tai pasakykit man, 

kiek randasi žmonių oficialėj, 
legalėj partijoj, Tėvynės' 
Fronte ?

—Jie visi,—buvo paaiškin
ta.

Šituos dalykus rašo Lud
wig Lore, trockistuojąs socia
listas, dabar besilankąs Euro
poj. O jam tai sakė vienas žy
mus Antrojo Internacionalo 
lyderis, Dr. Oscar Pollak.

Be abejo, dalykas gali būti 
perdėtas, bet visvien jis pasa
ko labai daug: Taip vadina
mam “Tėvynės Fronte”,— 
Austrijos fašistų įkurtoj par
tijoj, vienintelėj tame krašte 
legališkoj partijoj, — šiandien 
randasi visos opozicijos, tos 
partijos priešai. Ten randasi 
daug ir komunistų.

Ateis laikas, kai visi demo
kratiniai nusistatę žmonės 
pradės suvesti sąskaitas su 
Austrijos fašistais. O tai neiš
eis jiems sveikaton.

Tiek Austrijoj, tiek Italijoj 
ir Vokietijoj, tiek ir kitose 
fašistinėse šalyse, neišskaitant 
ir Lietuvos, kur kitų legališkų 
politinių partijų nėra, komu
nistai ir dalis socialistų eina j 
masines fašistų organizacijas.

Jie dirba, taip sakant, iš vi
daus. Jie užima atsakomingas 
vietas organizacijose. Jie ruo
šia kilpas, kuriosna kada nors 
patsai fašizmas bus sučiuptas 
ir, žinoma, sunaikintas!

Remington Rand, Inc., kom
panija pereitais metais (pasi
baigusiais su kovo mėn. 31 d., 
1937) išleido kovai prieš sa
vo darbininkų organizavimąsi 
į uniją $1,700,000.

ši suma buvo išleista taip 
sakant “tiesioginiai”, neskai
tant tų milionų, kurie buvo 
išmokėta į v a i r i o ms šnipų 
agentūroms ir “šiaip išlaidų.”

Visos Amerikos stambiosios 
kompanijos leidžia milionus 
dolerių kovai su unijizmu.

Samdytojai bijosi darbinin
kų organizuotumo. Jiems ge
riau išleisti du kart tiek pini
gų šnipams ir mušeikoms, 
kiek reikėtų pridėti prie pa
didintų darbininkų algų.

Jeigu samdytojai šitaip el
giasi, tai jau tik vien tas fak
tas sako kiekvienam darbinin
kui : organizuokis ir kovok ir 
tai daryk tuojau, nevilkinda
mas !

Tamas Mooneye ir vėl sun
kiai susirgo. Šiuo tarpu, sako
ma, kritiškai. Jis randasi ka
lėjimo ligoninėj, kur sąlygos 
mažai kuo geresnės už kalė- 
jimines.

Tamas Mooney — nekaltas. 
Tą žino visi. Tą sako teisėjas, 
kuris jj teisė, džiūrimanai, 
kurie dalyvavo jo byloj, liu
dininkai, liūdiję prieš jj. Visas 
pasaulis puikiai žino tą pa
prastą dalyką, kad Mooney— 
nekaltai kalinamas ir kanki
namas.

Bet Mooney vis tebėra ka
lėjime ! Argi tai neapsileidi- 
mas Amerikos darbininkų ju
dėjimo ir visų laisvę mylinčių 
žmonių ?

Jei Mooney kalėjime nu
mirs—mes visi nešime už fra i 
atsakomybę.

Drg. Prūseika ruošiasi va
žiuoti saulėtOn Kalifornijon. 
Sakoma, jis ten vyks kada 
nors sekančio mėnesio vidu
ryj.

Nesigailės jis pamatęs gra
žų kraštą ir susipažinęs su 
vaišingais mūsų draugais.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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DIDŽIOS KANUOLES BAUBIA CHINŲ- 
JAPONŲ KOVOJE ARTI TIENTSIN

PRASIDĖJO VISUOTINAS STREIKAS 
DIRBTINO ŠILKO (RAYON) PRAMONĖJ 

_________ 13
Kova už 40 Valandų Darbo 
Savaitę ir Daugiau Algos

New York, rugp. 9.—CIO 
audė jų-verpė jų organizavi
mo komitetas pirmadienį 
pašaukė į visuotiną, streiką 
40,000 darbininkų dirbančių 
rayon-dirbtino šilko pramo
nėje. Reikalauja pakelt 
darbininkam algas 10 iki 20 
procentų ir mokėt bile dar
bininkui bent $15 per savai
tę, o audėjui ne mažiau 
kaip $18 savaitei, sutrum- 
pint darbo savaitę iki 40 va
landų ir pripažint CIO uni
ją-

Į pašaukimą streikan pir
mieji atsiliepė virš 6,000 
Paterson, N. J., ir apylin
kių darbininkai, paskui 18,- 
000 dirbtino šilko darbinin
kų Wilkes-Barre-Scranton, 
Pa., apygardoj. Jau pasi
rašė sutartį su unija L. 
Fehrenbach, Liberty Thro
wing ir C. K. Eagle šilko 
kompanijos Pennsylvanijoj, 
kurių fabrikuose dirba per 
4,000 darbininkų.

PROTEST. MALDININKAI 
SUSIKIRTO SU NAZIAIS
Berlin. — Keli tūkstan

čiai protestonų susikirto su 
nazių policija prie Kristaus 
bažnyčios priemiestyje Dah- 
lem, pereitą sekmadienį. Jie 
susirinko viešai melstis ir 
demonstruoti už garsųjį 
protestonų kunigą Martiną 
Niemoellerį. Pastarasis yra 
įmestas kalėjiman už prie
šinimąsi nazių diktatūrai 
bažnytiniuose dalykuose. Šį 
antradienį įvyksta teismas 
prieš kun. Niemoellerį.

Užpuolusi parapijonus, na
zių policija apdaužė kelis jų 
kunigus ir daugelį šiaip 
žmonių ir areštavo 115.

Pasaulinio karo metu 
kun. Niemoeller buvo Vo
kietijos submarino koman- 
dierius, ir kaizerio valdžia 
jį, kaipo “didvyrį” skandin
to ją talkininkų laivų, apdo
vanojo Geležies Kryžium, 
aukščiausiu tuomet garbės 
ženklu Vokietijoj.

Nežinia, Kur Yra A. 
Nin, Trockio-Fašisty

Vadas
Madrid. — Nors buvo pa

sklidę gandai, būk fašistinių 
trockistų vadas Andreas 
Nin, pabėgęs iš ligoninės, 
jau nežinia keno užmuštas, 
bet Ispanijos valdžia nesu
randa jokių Nino pėdsakų 
ir vis dar jo įieško. Ligo
ninėje Nin, galva trockistų 
POŪM organizacijos, buvo 
laikomas po areštu. Jis kiek 
pirmiau tapo suimtas už da
lyvavimą fašistų-trockistų 
sukilime Barcelonoj prieš 
liaudies valdžią.

5 Užmušti Auto. Nelaimėj
Rome, N. Y.—Susidūrus 

dviem automobiliam pereitą 
sekmadienį tapo užmušti 
penki važiuotojai ir pavo
jingai sužeisti aštuoni. Už- 
pereitą sekmadienį čia au
tomobilių nelaimėj žuvo ke
turi.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugpjūčio 10, 1937

Mirė Mergaitė Pagimdyta 
Po Motinos Mirties

Philadelphia, Pa. — Ge- 
neralėje Ligoninėje mirė 
trijų svarų mergaitė Fran
ces M. Bocawsini, kuri bu
vo per operaciją išimta iš 
mirusios jos motinos. Mer
gaitė viso išgyveno 46 va
landas. Ji buvo maitina
ma tik keliais lašais mote
ries pieno.

Grįžta Darban 20,000 Auto
mobiliu Streikieriy

Detroit, Mich., rugp. 9.— 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija susitarė su 
Plymouth - Chrysler auto
mobilių fabriko savininkais 
dėlei streiko baigimo, ir šį 
antradienį sugrįšiu darban 
20,000 streikierių.

Streikas kilo todėl, kad 
kompanijos gizeliai iš vadi
namos “nepriklausomos” 
bosų unijėlės sukėlė mušty
nes prieš darbininkų unijos 
narius fabrike, o kompani
ja išmetė iš darbo keturis 
gerus unijistus.

Pagal dabartine sutartį, 
priėmimas tų 4 darbininkų 
atgal bus sprendžiamas per 
derybas tarp unijos atsto
vų ir bosų. Kompanija tu
rės užtikrinti, kad jinai to
liau nelaužys padarytos pir
miau sutarties su unija.

Mussolinis vėl Įsibisiąs 
Laikraščius iš Anglijos

Roma. — Italijos valdžia 
jau atidaro duris įėjimui 
“visų” laikraščių iš Angli
jos, apart komunistinių, so
cialistinių ir dar vieno kito, 
kuris pritaria Ispanijos res
publikai prieš fašistus.

MussoAnis nuo gegužės 8 
d. iki šiol buvo uždraudęs 
įleist Italijon bet kokius 
laikraščius iš Anglijos, iš
skiriant tris palankius fa
šistams.

Duodami Leidimai Katalikų 
Kunigams Ispanijoj

Valencia, rugp. 9.—Ispa
nijos ministerių kabinetas 
nutarė duot katalikų kuni
gams leidimus atlikinėti 
įvairias savo religines “par
eigas.” 14,000 kunigų ir 
vienuolių gauna tokius lei
dimus.

Mišios ir kitokios pamal
dos leidžiamos privatiniuo
se namuose. Bus atidaryta 
ir bažnyčios, kai respublikos 
valdžia užsitikrins, kad 
dvasiškiai nenaudos bažny
čias kaip fašistų tvirtoves 
prieš liaudies valdžią.

Francūzai šaudys Fašistus, 
Kliudančius Franci jos 

Prekybos Laivus
Paryžius, rugp. 9.—Fran- 

cija pasiuntė karo laivus ir 
lėktuvus saugot marių kelią 
tarp Franci jos prieplaukos 
Marseilles ir Šiaurinės Af
rikos; įsake šaudyt bile sve
timą lėktuvą, kuris bandys 
užpult Franci jos prekybos 
laivus.

Japonija Atsiprašo So
vietų, kad Užpuolė Jų 
Konsulatų Tientsine

PASAKOJA, BŪK UžPUO LIMAS PADARYTAS ‘TIK’ 
CARISTŲ, ‘BE’ JA PONŲ KALČIOS

Maskva, rugp. 9.—Japo
nijos atstovybės sekreto
rius Shima, Peipinge, atsi
lankė į Sovietų Sąjungos 
konsulatą ir išreiškė apgai
lestavimą, kad savaitė atgal 
Tientsine, Chinijoj, buvo 
užpultas, išdaužytas ir api
plėštas Sovietų konsulatas. 
Shima pasakojo, būk tuo 
laiku japonai turėję perma- 
žai savo kareivių Tientsine, 
idant “apsaugot” sovietinį

ISPANIJOS FAŠISTU ARMIJOS SUKILIMUOSE 
UŽMUŠTA DAUGIAU KAIP 500 KAREIVIU

M a d r id. — Respublikos 
valdžia pusiau - oficialiai 
praneša, kad Ispanijos faši
stų armijos sukilimuose 
Andalusijos provincijoj ta
po užmušta virš 500 karei
vių ir oficierių. Sukilo ei
liniai generolo Franco ar
mijos kareiviai labiausia 
todėl, kad fašistų oficieriai 
liepė jiems išsikraustyt iš 
geriausių kareivinių (ka- 
zermių) ir užleist jas Itali
jos kareiviams. Sukilėlius 
atakavo šimtaprocentiniai 
fašistai kariai, vadinami fa- 
langistai. Iš kareivinių mū
šiai persimetė į areną im
tynių su buliais, kur prie

Japonai Užgrobė Seną
ją Chinijos Sostinę

Peiping, Chinija. — 4,000 
Japonijos armijos įmaršavo 
į Peipingą, senąjį Chinijos 
sostamiestį, ir užėmė jįjį. 
Pavarė visą chinų policiją, o 
jos vieton pastatė Japoni
jos kareivius. Tuoj užgro
bė radio stotį, vienintelį li
kusį Peipingo chinų susisie
kimą su pasauliu.

Japonų lakūnai pribarstė 
atsišaukimų, kuriuose žada 
“apgint” Peipingą nuo Cen- 
tralinės Chinijos valdžios. 
Japonai ketina apsaugot 
įvairių tautų krikščionių 
misionierius ir chinus jų 
tarnautojus šiame mieste, 
jeigu tik jie neišstos prieš 
Japoniją.

Pasklido girdai, kad Ja
ponija rengiasi prijunt Pei
pingą prie Manchukuo ir 
parkviest į šią istorinę Chi
nijos sostinę Manchukuo 
karaliuką Kangte, japonų 
pastumdėlį, sūnų paskutinio 
Chinijos imperatoriaus.

Sugrįžo Garsus Chinų Gene
rolas Mušti Japonus

Shanghai.—Didelės chinų 
minios pasitiko atvykusį 
garsųjį Chinijos generolą 
Tsai Ting-kai, didvyrišką 
Shanghajaus a p s i gynimo 
vadą prieš japonus 1932 m. 
Jis šaukia Chinijos valdžią 
kovot iki paskutinio kraujo 
lašo, idant išmušt japonų 
armijas iš Chinijos žemių. 

konsulatą; o užpuolimą, gir
di, padarę “vieni” rusai ca- 
ristai, baltagvardiečiai.

Lygiai taip Japonijos 
konsulas Tientsine atsi
prašė Sovietų konsulo 
Smirnovo.

Sovietai yra įrodę, kad 
būtent Japonijos kariškų 
šnipų vadovaujami caristai 
užpuolė ir išardė šį sovieti
nį konsulatą ir pagrobė jo 
dokumentus.

sukilėlių prisidėjo ir mau
rai.

Motril mieste būriai faši
stų kariuomenės norėjo per
eit į respublikos pusę; ir 
fašistai tik bombomis ir 
durklais sulaikė juos nuo 
perbėgimo pas respublikie- 
čius. Darbininkai dar tebe
laiko užėmę Motril cukraus 
fabriką, iš kur atakuoja fa
šistus.

Taip pat įvyko sukilimų 
prieš fašistus Sevilles-Ce- 
rez srity j. Sukilėliai ten, 
be kitko, ardė vieškelį, truk
dydami fašistų armijos per
siuntimą.

Biznieriaus Duktė Pla
kė Pririštą Bedarbį
New Orleans mieste, Lu- 

uisianos valstijoj, sūnus 
valgyklos savininko Alfred 
R. Willis pasigrobė bedarbį 
Oscarą Kay, WPA pašalpi- 
nį darbininką, pririšo jį 
prie medžio ir sykiu su sa
vo seseria Eloise Willis, 17 
metų, kruvinai jį nuplakė. 
Brolis raižė tą bedarbį sto
ra geležine viela, o sesuo 
standžia virve. Kada tiedu 
budeliai buvo areštuoti, tai 
aiškinosi, būk jųdviejų kan
kinys skleidęs “negražias 
kalbas” apie šią panelę.

Sov. Lėktuvas Skrisiąs 
Per Polių į Chicago

Maskva. — United Press 
praneša, kad Sovietų lėktu
vas jau prirengtas trečiam 
skridimui iš Maskvos per 
šiaurės polių į Jungtines 
Valstijas. Manoma, kad jis 
išlėksiąs pradžioj šios sa
vaitės. Vyriausias jo lakū
nas bus Sigismundas Leva- 
nevskis, vadinamas sovieti
niu “Lindberghu.” Bet šiuo 
atveju Sovietų lėktuvas 
skrisiąs jau ne į Californiją, 
o stačiai į Chicago.

Pagal United Press ra
portus, Levanevskis iš Ma
skvos pakilsiąs šį antradie
nį ar trečiadienį (žinoma, 
jei tuo tarpu nesusidarys 
rimtų oro kliūčių).

E

Japonai Tapo Priversti 
Išsinešdint iš Hankowo

Hankow, Chinija. — Nuo 
1898 m. Japonija valdė di
delį plotą-koncesiją šiame 
mieste, bet pereitą sekma
dienį japonai pasijuto pri
versti išsinešdint iš čia. Ta
da dar pirmą sykį per 39 
metus, chinai iškėlė savo 
vėliavas tame plote.

“Normandie” Sumušė Visus 
Greičio-Tolio Rekordus

New York. — Franci jos 
keleivinis didlaivis “Nor
mandie” atplaukė 2,936 my
lias per 94 valandas ir 9 mi
nutes. Tuo būdu sumušė 
visus laivų greitumo rekor
dus iš vakarų į rytus per 
Atlanto Vandenyną.

Savo greičiu “Norman
die” pralenkė naujausią An
glijos didlaivį “Queen Ma
ry” plaukime vienon, taip ir 
antron pusėn.

EXTRA!
Chinai Nukovė Japonus, 
Kurie Brio vesi į Chinijos 

Lėktuvų Stovyklą
Shanghai, rugp. 9.—Du 

japonai savo karišku troku 
bandė įvažiuoti j chinų ka
ro lėktuvų stovyklą Hung- 
jao. Kada chinų sargai lie
pė japonam sustot, tai šie 
pradėjo šaudyt. Per susikir
timą, kuriame dalyvavo dar 
keli japonai, tapo nušautas 
vienas Japonas oficierius ir 
vienas kareivis.

Japonų komandieriai šau
kia skaudžiai atkeršyt Chi- 
nijai.

Fašistai Darą “Galutiną 
Ataką” prieš Santanderį 

ir Asturiją
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis, rugp. 9.—Fa
šistai itališkais ir vokiškais 
lėktuvais ir šimtais kanuo- 
lių bombarduoja respubli- 
kiečių pozicijas Santande- 
rio ir Asturijos frontuose, 
šiaurinėje Ispanijoje.

Fašistai sako, kad tai 
esanti jų “galutina ataka 
ištaškyti” liaudiečius šiau
rėje. (Bet juk fašistai jau 
ne kartą darė savo “galuti
ną ataką” toj srityj.).

Liaudiečiai Atmušė Fašis
tus Atgal Teruel-Albarracin 

Fronte
Madrid, rugp. 9.—Ispanų 

liaudies armija atstūmė fa
šistus atgal į šiaurę Albar- 
racin-Teruel fronte. Dings
ta fašistų viltis “greit” da- 
sigrumti iki Cuenca-Teruel 
vieškelio, vedančio į Madri
dą ir į Valenciją.

Nėra jokių patvirtinimų 
gandams, kuriuos fašistai 
skleidžia apie “naują suki
limą” prieš respubliką Bar
celonoj.

Paterson, N. J.—Eksplo
zija Worldbestos fabrike 
užmušė du darbininkus ir 
sužeidė aštuonis.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Chinijos Lėktuvai Grasina 
Bom bar duot Japonus

Tientsin, Chinija, rugp. 9. 
—Chinų armija smarkiai 
atakuoja japonus už 10 my- . 
lių į pietus nuo Tientsin, j)a- 
lei Pukow-Tientsin geležin
kelį. Didžiųjų patrankų 
baubimas aiškiai girdimas 
Tientsine. Chinai atmušė 
pirmiau padarytą japonių 
ataką Machano srityj, pavi
jo juos atgal ir paskui patys 
šturmingai užpuolė japo
nus.

Centralinė Chinijos val
džia Nankinge įspėjo Anglų 
vyriausybę, kad paženklintų 
Anglijos koncesiją Tientsi
ne, nes Chinijos lakūnai 
rengiasi bombarduot japo
nus tame, mieste. Anglai, 
todėl, iškėlė didžiules Ang
lijos vėliavas aplink savo 
plotą.

C h i n a i - mandžūrai pa
smarkino partizanų kovą 
prieš japonus Manchukuo 
krašte ir užpuolė Tsiulikou 
miestelį. Mūšyje ten nu
kauta keli Japonijos karei
viai.

ITALU ARMIJA BURIASI 
TOLEDOJ PRIEŠ MADRIDĄ

London, rugp. 9. — Regu- 
liarė Italijos armija didžio
mis masėmis per paskutines 
dvi dienas maršuoja į Tole- 
do, į pietus nuo Madrido,; 
kaip praneša United Press. 
Manoma, kad rengiasi iš-; 
naujo šturmuot Ispanijos 
liaudiečius Jarama fronte, 
idant perkirst Madrido-Va-; 
lencijos vieškelį. ♦

Taipgi, suprantama, Mu< 
ssolinio kariuomenė yra 
naudojama Toledo j slopint 
fašistų kareivių sukilimus. 
Šiame mieste, United Press 
žiniomis, areštuota daugis 
sukilėlių kareivių prieš fa
šistų komandierius.

Patvirtinti, kad Fašistų 
Lakūnai Bombardavo Ang
lijos ir Franci jos Laivus
London, rugp. 9.—Italijos 

laive “Mongioia” buvęs Ho- 
landijos pilietis, tarptauti
nis bepusiškumo tėmytojas, 
taipgi liudija, kad tai Is
panijos fašistų lėktuvai ' 
bombardavo Anglijos ir 
Franci jos prekybinius lai? 
vus “British Corporal” ir 
“Djebel Amour” ir Graiki
jos laivą “Tsistakis” Vidur
žemio jūroj. Gen. Franco 
lakūnai tuo atveju per klai
dą bombardavo ir sužeidė 
pačios Italijos laivą “Mon? 
gioia,” bombomis užmušda? 
mi jo kapitoną ir sužeisda- 
mi minimą holandą tėmyto- 
jų.

(Taigi veltui Mussolinio 
valdžia mikčioja, būk tuos 
laivus bombardavę Ispani
jos respublikos lėktuvai.) ;

ORAS ■
Šį antradienį New Yorke 

ir apygardose būsiąs apsi
niaukęs oras ir laukiama 
lietaus, sako vietinis Oru 
Biuras.

Pirmadienį temperatūra 
buvo 87 laipsnių. Saulėtekis 
5:59; saulėleidis 8:03.
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Dėlei SSSR-Amerikos Prekybos 
Sutarties

Pradžioj rugpjūčio mėnesio Sovietų 
Sąjungos vyriausybė panaujino savo pre
kybos sutartį su Amerika.

Einant šia sutartimi, Sovietai, per me
tus laiko, pirks šitoj šalyj už ne mažiau 
40 milionų dolerių visokių prekių. Grą- 
žon, Washingtono vyriausybė suteikia 
Sovietų kraštui prekyboje didžiausias 
privilegijas parduoti savo produktus 
Amerikoj.

Reikia žinoti, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas yra suteikęs galę respublikos 
prezidentui daryti su bile valstybe, t. v. 
abipusiškas (reciprocal) prekybos sutar
tis. Jos daromos taip: Jei kuri šalis pa
žada iš Amerikos pirkti tam tikrų pre
kių už tam tikrą sumą pinigų arba įsi
leisti pas save tam tikras Amerikos pre
kes nužemintais muitais, tai, grąžon, 
Amerikos vyriausybė teikia lengvatų 
tam kraštui parduoti savo prekes 
Amerikoj.

Kadangi Sovietų Sąjunga pažadėjo iš 
Amerikos nupirkti per metus už $40,- 
000,000 prekių, tai Amerika suteikė So
vietam didžiausias lengvatas parduoti 
čia visokias savo prekes.

Reikia žinoti, kad ši sutartis turi la
bai daug politines reikšmės. Tai rodo 
tarp abiejų kraštų santikių, gerėjimą. 
Amerika ir Sovietų Sąjunga—dvi di
džiausios pasaulyj demokratinės valsty
bės—nors viena, buržuazinė, kita prole
tarinė,—tačiau visvien demokratinės. 
Jei tarpe jų santikiai gerės, tai ir pasau
lio taika iš to tik pasidžiaugs.*

Su visom demokratinėm valstybėm 
Soviėtai bando palaikyti artimiausius 
prekybinius ir politinius santikius. SSS 
R tikslas: taika, jos išlaikymas visam pa
saulyj. Kurios šalys su tuo sutinka, So
vietai jas sveikina ir bando palaikyti 
glaudžius santikius.

Dėlei Darbininkų Judėjimo 
Vienybės

Drg. Wm. Z. Foster, pirmininkas 
USA Komunistų Partijos, nurodo “Dai
ly Workeryj,” kad Amerikos demokrati
jai pradėjo smarkiai grūmoti fašizmo 
pavojus.

Reakcijos laimėjimas aukščiausiojo 
šalies teismo reformos klausimu, šian ir 
ten vigilančių išstojimas, įvairių reakci
nių bilių pasirodymas šalies kongrese ir 
valstijų seimeliuose, tai ženklai, liudiją 
blogą ženklą Amerikos žmonėms.

Tą'pavojų Amerikos žmonės gali nu
galėti ir pašalinti tik tuomet, kai jie 
griežtai išstos į kovą politiškoj dirvoj— 
į kovą organizuotai, su savo Farmerių- 
Darbo Partija.

Bet toji partija pati savaime neateis. 
Reikalinga visiems darbo žmonėms, — 
pinhiausiai darbo unijoms—bendrai dar
buotis ir ją įsteigti.

Tačiau darbininkų judėjimas, aiškina 
Kompartijos pirmininkas, yra pasidali
nęs šiuo tarpu į du kits kitam priešin
gus liogerius: ADF ir CIO. Dėlto turi 
būti veikiama, kad jį suvienyti. Kaip? 
Aišku, ne panaikinimu CIO ir vergišku 
pasidavimu ADF. Ne! CIO parodė, kad

jis gali veikti ir gyvuoti. Jo trumpas 
amžius parodė net pesimistiškiausiam 
darbininkui, jog galima suorganizuoti 
neorganizuotieji, jog galima lainlėti 
streikai, jog industrinės darbo unijos 
gali augti ir klestėti geriau už amatines.

Tat kaip gi vienytis? Kaip atsiekti 
darbo unijų srity j mums pageidautinos 
vienybės?

Drg. Foster siūlo, kad tuč-tuojau tu
rėtų būti pradėta kampanija už vieną di
delę konvenciją, kurioje dalyvautų atsto
vai CIO, ADF ir geležinkelių darbininkij 
brolijos (unijos, kurios nepriklauso nei 
CIO nei ADF). Tokioj konvencijoj dar
bininkai turėtų dalyvauti kaipo lygūs su 
lygiais ir išdirbti vienybei programą.

Vienybė, pastebi d. Foster, negali būti 
pasiekta paleidimu industrinių unijų ar
ba CIO programos atmetimu. Kaip tik 
priešingai. Vienybė bus pasiekta tik ant 
CIO platformos: tos unijos, kurios iki 
šiol priklauso ADF ir veikia amatiniais 
pagrindais, tegu gyvuoja, bet ten, kur 
CIO pradėjo organizuoti darbininkus į 
pramonines unijas, turi būti dedama di
džiausių pastangų jas auklėti, stiprinti, 
kad kuoveikiausiai visus tų pramonių 
darbininkus suorganizavus.

Kai vienybė bus pasiekta, tuomet sa
vaime klausimas išsiriš ir dėl Farmerių- 
Darbo Partijos. Tuomet Amerikos pro
letariatas pasijaus tikrai galingu ir su
vienytu ir galės tarti galingą savo žodį 
visais kraštą liečiančiais klausimais.

Ar tokia vienybė galima? Aišku! Jau 
dabar komunistai, bei jų pritarėjai, vei
kią CIO ir AFA unijose (taipgi ir gele
žinkelių brolijose), turi išstoti unijistų 
mitinguose ir konvencijose ir reikalauti 
vienybės. Teisingai ir laiku iškeltas žo
dis vienybė nuskambės per visą organi
zuotą darbininkų judėjimą žaibo greitu
mu ir ras didžiausią sau atbalsį.

Va/do Nenaudėlius
Sovietų Sąjungos priešai, rašydami 

apie trockistų suėmimus ir baudimus, 
skelbia, būk tai esą daroma “žmonių ne
gerovei,” “Stalino naudai,” etc., etc.

Mes visuomet laikėmės tos nuomonės 
ir laikomės, kad trockistai yra žmonių 
priešai, nenaudėliai, socializmo šalies ne
prieteliai, fašistų sėbrai. Jie viską da
ro, kad Sovietų Sąjungą diskreditavus 
žmonių ir viso pasaulio akyse, kad padė
jus fašistams sunaikinti Sovietų Sąjun
gą

Šiomis dienomis d. Višinskio, Sovietų 
Sąjungos vyriausiojo prokuroro, pareiš
kimas gali atidaryti ir akliausiam akis ir 
parodyti, kad mes tiesą sakėme, kad So
vietų Sąjunga, imdamosi griežtų žings
nių prieš trockistus, nepaprastai pasitar
nauja ne tik Sovietų Sąjungos šviesesnei 
ateičiai, ne tik viso pasaulio revoliuci
niam darbininkų judėjimui ir anti-fašis- 
tiniam judėjimui, bet ir tuojautiniams 
Sovietų Sąjungos žmonių interesams.

Drg. Andrius Višinskis iškėlė aikštėn 
tą, būtent, faktą, kad tūli trockistai ir jų 
sėbrai, įsiskverbę į sovietinius teismus, 
terorizuoja valstiečius visokiais būdais, 
kuriuos tik jie pasigauna.

Už paprasčiausį valstiečio nusižengi
mą, tikslų ar ne, tie nenaudėliai baudžia 
jį sunkiausiomis bausmėmis. Buvo at
sitikimų, kur valstietis ar kolektyvietiš, 
nusmerktas kalėjiman, atsėdėjęs ten sa
vo laiką, neišleidžiamas, bet laikomas be 
jokio reikalo.

Kodėl trockistai taip daro? Ogi tam, 
kad sukiršinus valstiečius prieš sovietinę 
tvarką. Neteisingai valstiečius bausda
mi ir persekiodami, jie manė, pasėsią juo 
daugiau valstiečiuose neapykantos prieš 
sovietinę tvarką.

Aišku, d. Višinskis ir kiti dabar imas 
griežtų priemonių iškėlimui aikštėn visų 
tų nenaudėlių, kurie žemino sovietinį tei
smą ir visą socializmo tvarką. Nereikia 
nei aiškinti, kad visi toki biurokratai ir 
apsimetėliai bus iškelti viešumon ir ata
tinkamai nubausti. O iš to džiaugsis ne 
tik valstietija, bet visa darbo žmonių ša
lis, visi gyventojai.

Youngstown, Ohio.

LDS 9-tos kuopos susirinki
me vienbalsiai tapo užgirta 
vienybės projektas LDS su 
APLA. šiame susirinkime vie
nas narys prisirašė į vaikų 
skyrių. Susirinkime buvo ragi
nama, kad į’sekantį susirinki
mą kiekvienas senas narys at

sivestų po vienų naują narį 
prisirašyti prie LDS.

LDS 9 kp. ir APLA 24 kp. 
bendrai rengia pikniką, kuris 
įvyks nedėlioj, rugpjūčio 15 
d., 1937 m. Frank Cross far- 
moj, Masury, Ohio. Iš Youngs
town, Ohio—važiuokite 62 ke
liu, pervažiavę Masury, po 
dešinei matysite pikniko vie
tą. Iš Sharon, Pa., taipgi va
žiuokite 62 keliu, o privažia

vę Masury, po kairei matysite 
pikniko “sainą.”

Bus gera lietuviška jaunuo
lio Plaituko orkestrą, kuri 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Taipgi yra gera 
platforma dėl šokių, šiame 
piknike bus gera proga su
sipažinti abiejų organizacijų 
nariams.

Kviečia Komitetas,

LIETUVOS ŽINIOS
UKMERGĖ

Dar Du Nauji Katalikai
Viena žydų tautybės Uk

mergėje gyvenanti panelė B. 
prieš porą mėnesių pagimdė 
dvynukus. Kūdikiai berniukai.

Kadangi tokie įvykiai pas 
žydus pasitaiko retai, tai ir į 
šį įvykį minėtos žydaitės tė
vai, giminės ir jos tautiečiai 
pažiūrėjo, kaip į griovimą jų 
senų tradicijų ir, aišku, davė 
suprasti, kad bet kokia para
ma iš jų pusės jai yra negali-, 
ma.

tikybos dėstymo mokyklose ir
3) prašyti atatinkamų vy

riausybės organų suprastinti 
susirinkimų formalumus.

Susirinkime dalyvavo per 
250 asmenų. Susirinkimas pra
ėjo labai jaukioje nuotaikoje. 
Po susirinkimo buvo priimami 
nauji nariai. Į narius atsilan
kiusieji gana gausiai rašęsi 
ir narių skaičius padidėjo dvi
gubai.

Skyrius įsteigtas 1937 mė
tų pradžioje. Jo pirmininku 
yra senas veikėjas prov. A. 
Marcinkevičius.

KauŪo ugniagesiai ir po dvie
jų valandų darbo gaisras bu
vo likviduotas. Nuostolių 
“Tramit” dirbtuvei ir namų 
savininkams esą padaryta 
apie* 100 tūkstančių litų.

ANKSTYVI GRYBAI
Kraštai (Dusetų v.) Šiais 

metais nepaprastai anksti šio
se apylinkėse ėmė rodytis gry
bai, veik visu mėnesiu anks
čiau, kaip kad pernai metais. 
Trakelio miške ir šiaip tarp 
laukų papušinėse tenka rasti 
jau net baravykų, ruduokių, 
daugiau ūmėdžių. Rytais pa- 
pušinėm prabėgdamos mote
rėlės jau prisirenka pintinėles.

Philadelphia, Pa.
Sovietų Lakūnai Buvo 

Atšaukti
Buvo garsinta spaudoj, kad 

Sovietų lakūnai bus priimti 
Philadelphijoj .2 d. rugpjūčio, 
Metropolitan Opera House.

Kodėl jie nepribuvo ? Todėl, 
kad miešto valdininkai igno
ravo, kaipo bolševikus. Majd- 
ras Wilson ir jo administraci
ja atsisakė priimti lakūnus 
oficialiai, teisindamiesi, kad 
vienas kitas “bošas” išvykęs 
ant vakacijos; prie to, miestas 
pinigų neturįs priimti lakūnų. 
Ponas Wilson pats sau buvo

'• žydaitė, tapusi motina, yra 
iš neturtingos šeimos ir pati 
neturtinga, o kada jai buvo at
sakyta iš jos visuomenės bet 
kokia pagalba, dėl šio pas žy
dus retai pasitaikančio atsiti
kimo, atsidūrė blogoj materia
linėj būklėj. Buvo priversta 
apsigyventi pas katalikus, šie 
teikdami jai šiek tiek para
mos, pradėjo įkalbinėti, kad ji 
kūdikius apkrikštytų ir ati
duotų prieglaudon.

Ir liepos 15 d. Ukmergės 
parapijos bažnyčioje abu dvy
nukai buvo pakrikštyti: vienas 
vardu Petras Povilas, o kitas 
— Antanas Aleksandras. Iki1 
bus atlikti yisi formalumai, 
kad kūdikius būtų galima ati
duoti į prieglaudą, juos pasi
ėmė globoti viena moteris.

Paminėtina ir ta aplinkybė, 
kad kūdikiai esą sugyventi 
žydų tautybės asmeniu.

su

ŠYKŠTUOLIO NAUDĄ VĖ
JAI GAUDO

Kaune gyvena vienas tur
tuolis pramonininkas, kuris 
niekuomet neinąs į teatrą, 
kiną, kavinę, neaukojąs lab
darių draugijoms, apskritai, 
kietas, kaip titnagas. Bet da
bar Kaune gastroliuojančio 
Varšuvos kantoriaus Kusevic- 
kio ir tas šykštuolis nutarė nu
eiti pasiklausyti religinių me- 
liodijų. Bet bilietą tas turtuo
lis nusipirko galiorkoj už 1 lt., 
nes geresnės vietos po 3-5 lt.

Koncerte buvo daug žmo
nių, ypač spūstis galiorkoj. 
Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
bet turtuoliui iš kišenės' dingo 
piniginė su 500 lt. Taigi, jam 
bilietas į koncertą kaštavo 
501 lt., nors šykštuolis norėjo 
Kusevickio pasiklausyti už 1 
lt.

SUĖMĖ DIDŽIAUSI SEZONI
NĮ VAGĮ

šį pavasarį ir vasaros pė
džioje Kaune buvo daug va
gysčių iš butų. Be ko kita bu
vo apvogtos kelios Kauno 
vaistinės, paskui Švedų ir Lat
vių konsulatai ir šiaip iš butų 
visokių daiktų buvo išvogta.

šiomis dienomis krimin. po
licijai pavyko vidury L. ai. su
čiupti senai kelių apygardų 
j ieškomą butų vagį Jobą Bal
čiūną.

Balčiūnas padėtas Kauno 
kalėjiman.

MENKI RUGIAI
Dusetų apylinkėse šiais 

tais daug kur menkesni
giais, kaip pernai kad buvo. 
Pažymėtina, kad šiaudai ir 
nemenki, bet varpos išrodo 
sužalotos, teužauginusios pusę 
savp grūdų.

me
ru-

Prie to, 
apsaugos 

žinoma, 
buvo šu

BIRŽAI
Laisvamanių Paskaita 

Susirinkimas

Liepos 11 d. Biržų mieste 
V. teatro salėje įvyko L. E. K. 
draugijos Biržų sk. suruošta 
paskaita. Paskaitą laikė C. V- 
bos atstovas K. Valašinas. Pa
skaitoje buvo nušviesta laisva
manių kilmė, jų tikslas ir san
tykiai su religija.

Per paskaitą keletas davat
kėlių bandė sukelti triukšmą, 
tačiau klausytojų rimties ne
suardė ir paskaita sėkmingai 
buvo baigta.

Po paskaitos įvyko viešas 
skyriaus susirinkimas, susirin
kimo dalyviai buvo supažin
dinti su laisvamanių kapinių 
Biržuose įsteigimo klausimu. 
Sk. V-ba pranešė, kad žemės 
tvarkymo įstaigų yra atmatuo
tas 1 ha žemės sklypas laisva
manių kapinėms, tačiau prieš 
dešimtį metų skyriaus veikimą 
sustabdžius, jų likimu niekas 
nesirūpino. Dabar skyriaus v- 
ba daro žygių tą sklypą paim
ti savo žinion ir įrengti laisva
manių kapines.

Susirinkimo dalyvių buvo 
nutarta pasiųsti viso susirinki
mo vardu C. V-bai pageidavi
mus, kad ji rūpintųsi:

1) greitesniu civilinės met
rikacijos įvedimu;

2) panaikinimu priverstino

ir
MĖGĖJAS TAKSI PASIVAŽI

NĖTI UŽDARYTAS Į 
KALĖJIMĄ

Lionginas Kiburys labai 
mėgo taksi pasivažinėti. Jis 
paimdavo iš Kauno biržos tak
si ir su savo mylimąja važiuo
davo iš Kauno į Kėdainius, į 
Jonavą, net į Šiaulius ir vis 
nieko šoferiams nemokėdavo, 
tik išduodavo raštelį, kad į to
kią ir tokią įstaigą tada ir 
tada užeitų atlyginimo atsiim
ti. Tokiu būdu Kiburys “ap
statė” apie dešimt Kauno bir
žos taksistų. Be to, iš Jasvoi- 
no, L. ai. 16 nr., dar pavogė 
radio aparatą, kelių šimtų li
tų vertės ir suklastojo garan
tiją.

Kiburys suimtas* ir padėtas 
Kauno kalėjiman, o jo byla 
perduota II apylinkės tardy
tojui.

DIDELIS GAISRAS ‘ 
SENAMIESTYJ

Mapų g. 7 nr. kilo gaisras. 
Kieme užsidegė sandėliai ir 
ugnis ėmė plėstis į gretimus 
namus. Netoliese yra br. Kap- 
lanų kojinių dirbtuvė “Tra
mit,” kuri taip pat užsidegė. 
Kadangi ugnis spėjo išsiplėsti, 
tai aplinkinių namų gyventojų 
tarpe kilo smarki panika ir iš
gąstis.

Į -gaisro vietą suvažiavo

Writ. Scott'su žmona, prezidentas ' farmerių unijos 
Louisiana valstijoj, turį kėsinosi vigiliančiai nulinčiuoti. 
Jis turėjo pabėgti nuo savo farmos, priešingai, būtų 

buvęs nužudytas,

Mass. Lietuviams Rem
tinas Darbas

pasivėlinęs, jei jau lakūnai 
ateis į miesto rotūšę, tai jis, 
kaipo asmuo pasveikins juos, 
paduodamas ranką, 
nežadėjęs nė jokios 
lakūnams. Dėl tos 
priežasties lakūnai
laikyti. Priešų laikraščiai lei
džia šmeižtus, kad jiems čia 
nepavelino atsilankyti. Netie
sa, jie galėjo atvykti į Metro
politan Opera House, ir mes 
žinom puikiai, kad publikos 
būt prisirinkę tiek, kad tokio
se trijose salėse nebūtų sutū
pę. Nuo lietuvių ant greitųjų 
buvo pagaminta mimiografu 
1,000 lapelių ir paskleista; 
prie to “Laisvėje” gerai buvo 
išgarsinta. Angliškuos laikraš
čiuos greit buvo pranešta, kad 
lakūnai nebus, 
spaudoj nėbuvo 
greit pranešt.

Philadelphijos
rių niekas neviršys nei šmuge- 
liu-raketieryste nei suokal
biais. čia tankiai suokalbiauja 
prieš negrus, būk užpuolę bal
tą mergą ar kitką padarę. Šia
me mieste papuolęs į bėdą, tai 
yra, bile kokioj nelaimėj, kad 
ir būsi visai nekaltas, bet ta
ve apkaltins, jei tu nebūsi iš- 
kalno prisirengęs su pagelba 
kitų “politikierių”, kurie iš 
abiejų pusių turi būti patepti. 
Tada teisingasis, jei turės ge
rus įrodymus, laimės.

Prezidento Hoovefio laikais 
šitas mieštas ant tiek buvo 
apiplėštas, raketierių “nupu- 
cuotas”, kad neturėjo pinigų 
policistams išmokėti algų, tu
rėdavo laukt kelis mėnesius 
laiko.

O kaip dabar atrodo mies
tas? Tarytum Madridas! Po 
visą miestą daug senų namų 
išgriauta,—tik griuvėsiai išro
do. Gatvės duobėtos, gatveka- 
rių bėgiai nudilę, vietomis ne
švarumas, trafikas prastai su
tvarkytas.
• Politikieriai pasiskyrė sau 
“žmoniškas” algas, apie ku
rias jie tik patys težino. Daug 
dalykų būt galima nurodyt 
kas liečia supuvimą, netvarką 
miesto užlaikyme prie kapita
listinės tvarkos.

Nors kituose miestuose irgi 
kapitalistinės valdžios, vienok 
Sovietų lakūnai buvo priimti 
ir šalies prezidento, San Fran
cisco, Cal., New Yorke ir ki
tur. Jei būtų buvę lakūnai fa-

gi lietuvių 
galima taip

reakcijonie-

i

Aštuonių tautų darbininkiš
kos organizacijos —- apšvietos, 
pašalpinės ir kliubai—susitarė 
bendrai surengti milžinišką 
piniką, idant pagreitinus or
ganizavimą n e o r g a n izuotų 
darbininkų į darbo organiza
cijas, o ypatingai į unijas, va
dovybėje CIO.

šių tautų organizacijos ima 
dalyvumą šio pikniko rengi
me : lietuviai, suomiai-finai, 
rusai, švedai, latviai, armėnai, 
žydai ir amerikonų organiza
cijos. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas ir Amerikos 
Liėtuyių Darbininkų Literatū
ros Draugija pilniausia remia 
šį pikniką. Todėl kviečiame 
lietuvių visuomenę skaitlingai 
suvažiuoti.

Piknikas įvyks 15 d. rug
pjūčio' (August), 1937, Finų 
Atletų Parke, palei Fisher St., 
Walpole, Mass. Iš visų pusių 
važiuokite—1A keliu iki Fi
sher St., Walpole. Programa 
bus didelė ir įdomi, nes daly
vaus visų aštuonių tautų spor
tininkai; muzikai ir daininin
kai. Kalbės garsi ClO organi
zatorė Naujojoj Anglijoj, 
Anna Burlak ir tik ką sugrį
žę iš Ispanijos karo fronto 
trys broliai Flaherty^s, kurie gįstai, jūs būtumėt pamatę, 
pasakys vėliausias naujienas kad tie visi «bosai» iš Vakaci- 
iš Ispanijos. Broliai Flaherty s jy bQį parjūmę, ir pinigų būt

v. atsiradę, ir laikraščiai būt pri-
i būbniję. Sovietų lakūnai ne

paiso tų jų “receptions”, bet
leisti save terlioti irgi nesi
duos.

yra išbuvę Ispanijoj J 
fronte po šešius mėnesius. Vi
si lietuviai, mylinti demokrati-1 
ją ir norinti matyti stipriai or
ganizuotus darbininkus į ga
lingą unijinį judėjimą po va
dovybė CIO, taipgi, kurie
trokštat sukurti galingą Far- 
merių-Darbo Partiją, kad at
silaikyti prieš kylančią reak
ciją, tai visi lietuviai būkim 
šiam piknike. Už lietuvių dar
bininkų organizacijas:

J. Grybas,
K, Beniulis,
P. Kubiliūnas,
S. Penlcauskas, 
M. J. Karsonas.

Shenandoah, Pa.
Sužeistas Drg. V. Rugienius

Rugpj. 6 d., Pecker 5 an
glies kasykloj, tapo sužeistas 
drg. V. Rugienius. Dabar ran
dasi Ashland State Hospital.

Drg. Rugienius buvo ĄLDL 
D 17-tos kuopos sekretorius, 
taipgi nurys ir kitų, mūsų' or
ganizacijų. ' Linkėtina greitai 
pasveikti.

K. M.

Montello, Mass.
Kraujo užsinuodijimu sun

kiai serga Keiziūnas. Pirmiau 
yra buvęs “Laisvės” skaityto
jas, dabar keletas metų pra
dėjo nematyti akimis, negalė
jo nė skaityti, nė rašyti. Da
bar nelaimingas ligoninėje 
kovoja su mirčia. Jb vaikai 
atvažiavo iš New Yorko, deda 
visas pastangas, kaip nors iš
gelbėt jo gyvybę.

Šalnai.

Grasina Iš vyt Anglijos 
Korespondentus

Berlin. — Nazių valdinin
kai grasina išvyt Anglijos 
laikraščių korespondentus 
už tai, kad Anglų valdžia 
išguja tris nazių4 korespon
dentus (kaip Hitlerio Šni
pus).
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PASADENA, Cal. — (YNS) — 
Heavy registration is reported here 
for a course in cinemafotography at 
the University of Southern Califor
nia.

99

Dan: “You bet it was,! And when 
she threw the axe at me I thought 
I’d split!”

Dave: “The argument you had
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
BALTIC LANDS

The Baltic countries, 
unobtrusive as nations 
often hit the headline, 
question, once a dangerous war
spot, has been sttled amicably but 
rumbles flare up again—this time

small and 
go, quite 

The Memel

rumbles flare up 
in Esthonia.

The interest of 
small country has 
in the past few years. Japan is now 
an important market for Esthonian 
timber and—ominously — Japanese 
army officers have been sent to 
Esthonia to build up the Esthonian 
army and study the technique of 
ski-equipped airplanes.

All this is important considering 
the fact that Japan and Germany 
have a anti-communism pact and 
that Lithuania, Latvia and Esthonia 
would be the natural geographical 
road for a Hitler thrust to Russia.

If this keeps up we may expect 
Japanese officials to be training our 
Lithuanian brothers and cousins 
the delicate art of warfare.

Japan in this 
grown amazingly

in

WHAT PRICE MONEY?
Do you have trouble in balancing 

the budget? Probably you find that 
your weekly pay check doesn’t cover 
all your expenses. A recent survey 
by the U. S. Dept, of Labor has 
shown that out of every dollar a 
worker earns, 35 cents goes for 
food, 15 cents for rent, 10 cents for 
fuel and light, 10 cents for clothes, 
4 cents for furnishings, 3 
medical care and all the 
necessary incidentals.

Do you want to save 
Why, don’t go on strike—simply 

• stop eating! You’ll save a lot that 
way.

NEWS ITEM
Guards at Sing 

cently won a six 
good. Inmates still ' 
seven days a week.

cents for 
rest for

money ?

Sing prison re
day week. Very 
have to be there

OMAHA, Neb.—(YNS) — Spencer 
Tracy and Mickey Rooney, screen 
stars, will shortly make a motion 
picture based on life in Boys’ Town, 
a Catholic institution wholly run by 
young boys, located near here, it is 
announced.

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

EDUCATION-STORIES

Naval Training For 
High School Boys

WASHINGTON, D. C. — Naval 
training for selected high school 
youths during summer vacations, 
with expenses paid by the govern
ment, was suggested here recently 
by President Roosevelt, an old navy 
man himself.

The plan, if adopted, would func
tion much like the present Citizens’ 
Military Training Corps,- which 
trains thousands of young men at 
summer caffps each year.

1 he president told reporters he 
had discussed with naval authorities 
the creation of naval reserve corps. 
He proposed giving selected high 
school boys free board, lodging, 
clothes and possibly transportation.

News of Worcester

a grand 
a fair 

worked.
safe at

Amigos, I’m very sorry that I did 
not write something. Vacation time, 
you know.' Or don’t you ? One must 
have a vacation—really, one must!

As you all know we had 
old picnic. Nice day and 
crowd — gracias to all who

I noticed the visitors felt
our picnic as our candid cameraman 
was in the cage with the money and 
checks and vice versa.

The Hartford teacher could do a 
lot with our chorus, she has a few 
things in common—likes singing, di
recting and chewing gum at the 
same time and most of our members 
can chew and sing at the same time 
also.

Amigos, it ees verrry bad I’m so 
so sorry to say, but our teacher just 
couldn’t take it, so, he done a fade 
out (resigned) reason and destina
tion unknown (?).

Amigos, why do you all lag in the 
things you do? Let’s show some in
terest, let’s get to rehearsals on time 
and also return all the music after 
using same and not throw it around. 
Oh! Yeah, we once had a house 
committee, or did we? Well, any
way the club room must be swept 
and cleaned. How about some kind 
amigo for volunteer duty?

Amigo Mio.

He:
makes

She:

“You say your girl friend 
money hand over fist?” 
“Yes, she’s a manicurist.”

A UNT LENA SA YS
What are the fundamental creams ? 

Here they are—three in number, and 
a follower: A cleansing cream which 
may be the liquefying type (pre
ferred by those with oily skins) or 
the cold cream cleansing type which 
is thicker in consistency (liked by 
the normal and dry-skinned). Second
ly, there is the tissue or night or 
“nourishing” cream. It is usually 
patted on gently or moulded into 
the skin at night after the face is 
cleansed. It’s oily and, as such, lub
ricates and softens the skin. Third
ly, we have the cream or lotion which 
ought to precede every application 
of make-up. It’s the foundation or 
fin’shing or protective cream. The 
latter cream does an able job of 
assisting to smooth over skin ridges, 
leaving a barely perceptible film, 
ideal for make-up. It should be 
used sparingly. If the light touch 
applies it, gone is any stickiness.

Now for the follower: This neces
sitous cream is meant ’for all the 
family. It’s the hand cream or lo
tion and it keeps the skin of hands, 
neck, throat, arms, elbows, legs and 
thighs smooth and soft and elastic. 
Used as a body lotion after bathing, 
it gives a velvety “feel” and pre
vents skin roughness. Dusting pow
der or talcum may be used over it 
to absorb the excess if you’ve been 
too generous in using it as a body 
rub.

Creaming of the complexion helps 
to supnly dwindling or absent na
tural oils and it stimulates the oil 
glands to release their youthifyfeig 
lubrication. To teach the gospel of 
creaming does rtot war against face 
washing. It’s the rare girl nowa
days who really feels clean who does 
not wash her face once a day at 
least. Soap and warm water follow
ed by revivifying rinsings in water 
as cold as it runs is a pleasure which 
both sybarite and ascetic equally en
joy. But the wise girl with oil skin 
uses cleansing cream first; her dry
skinned sister uses a cold cream, 
cleansing cream or tissue cream af
terward. Gentle massage with a rich 
(sometimes slightly astringent) 
cream assists in firming relaxed tis
sue. Remember that no cream is 
a be-all and end-all. Creams help 
in keeping the skin cleansed, lubri
cated, elastic. Give a cream a chance 
to help your skin. Avoid impatience. 
Here’s a place where long, slow, 
steady persistence wins. In applying 
creams be light with the hand. No 
complexion is the better for pull

ing and stretching. Firmly but light
ly does it.

For Swimming
If you intend going swimming, and 

wish to make your face up to with
stand the water, try using a bit of 
your favorite creamy lipstick in
stead of dry rouge. Lipstick, because 
of its lubricant content, tends to 
shed water like a duck’s back, and 
is therefore fairly waterproof. First 
apply this type of rouge to your 
cheeks, blending it carefully and tint 
vour lips with the same lipstick. 
Then apply a powder base of a light, 
adherent type, and fluff a generous 
coating of powder over it. This sort 
of make-up if -properly app’ied, will 
leave you looking quite presentable 
even after a cooling dip in the briny.

Shampoo
is not harmful to shampoo an 
head of hair every ten days.

It 
oily 
Cleanliness is absolutely necessary 
to the health and beauty of the hair. 
You 
your 
ties, 
your 
Oily 
than 
pooing more frequently, 
choose a bland soap for your sham
poo, and rinse your hair thoroughly 
afterward, the shampoo will be bene
ficial rather than detrimental to your 
hair. < >

can’t have beautiful hair if 
scalp is clogged with impuri- 
The best thing is to shampoo 
hair whenever it becomes dirty, 
hair grows dirty more quickly 
dry hair, and can endure sham- 

If you

Posture
Posture is one of the most im

portant features of a beautiful back. 
The shoulders should not haunch for
ward, and the small of the back 
should not curve in too deeply. On 
the other hand, shoulders forced 
back, and back held stiffly straight, 
give an awkward and rigid appear
ance to the body, and make the pos
ture strained and ungainly. The back 
and shoulders should be flexible, not 
tense. If you hold your head and 
chest high, the shoulders and back 
will Yiaturally fall into their correct 
positions.

An excellent way to develop good 
posture is to practice walking with 
a book balanced on the head. The 
reason why the Ancient Greeks had 
such graceful posture was because 
they 
trays on their heads.

habitually carried urns and

He: “That new boy friend you’re 
going with has a doubful past.”

She: “Maybe so, but he always 
brings wonderful presents!

raids on Durango inNaziWomen who were slaughtered during
shown lying in the church ceinetary pending identification of the bodies.
are standing by. The women were slain when planes bombed the Catholic church in which they 
were attending mass.

NEWS OF THE LMS 
AND REPORTS

Just because most of you simply beach party 
will not pay any attention to the in- place else, and 
formation regarding our 
which is printed in the “Literatūra 
ir Menas” section, hence we’ll write 
briefly every once in a while in the 
Youth Section. O. K.?

Some time ago blanks were sent 
to all the choruses and an urgent 
request made to have them speedily 
filled out. To date only Binghamton, 
Gardner, and 
sponded.

The purpose 
is to enable us 
information about 
that in 
may be 
data.

Also, 
chus is 
study of American-Lithuanian music 
and he tells us that no history of 
American-Lithuanian music would be 
complete without the wealth of ma
terial that could be provided by the 
L. M. S. choruses.

So—please have your secretary 
fill out and mail these blanks to us 
immediately. Let’s hear how famous 
you are!

neaf
piled from the gathered

East Orange, N. J.
Thank you, Boake Arthur, for the 

compliment. It’s very encouraging to 
know that my efforts are appreci
ated. I regret to say however, that 
in the future I shall be unable to 
write any more for a while. If you 
are personally interested in that 
field, I shall be only too glad to 
explain and illustrate what I know 
to you personally. You can obtain 
my address through the L. Y. S.

Al Kairukstis! Knowing you per
sonally, I must say I am disap
pointed in you. I feel you are not 
using your knowledge to the best of 
your ability and not putting your 
entire feeling into your articles.

Please show 
do something.

Without offering any reasons 
doing so, Vitty has resigned his 
sition as director of the Worcester 
chorus and also 
sical director of 
trict. Rumors, 
otherwise offer 
we adhere strictly to facts so they, 
pass unnoticed. Isabel Kugel steps 
into his shoes as musical director 
and, incidently, she is of the opinion 
that we will not put on the opera, 
a prediction for which yours truly 
was called pessimistic.

While riding along one day we 
decided it would be enlightening to 
know what time of day it was and 
since none of us could tell time by 
the stars we chanced upon a strolling 
pedestrian and asked, “What time 
is it, Bud?” to which he did reply, 
“Now?”—This brings to mind a re
markable feat of one of our own 
members who “all in one week, ate 
a bushel of apples one day.” Will 
wonders ever cease?
TO A CITIZEN:—

Have you heard? There is a 
something called vitamin D. It is 
contained in some nationally adver
tised breads, you can find it in irra
diated milk, yeast is full of it, they 
say cereals wouldn’t be cereals with
out it, etc. Yes, that’s it, it is the 
sunshine vitamin. Get the idea? It 
may bring back that long lost sunny 
disposition.

Along with a week-end here, a 
there, a picnic some- 

occasional chorus 
choruses get-togethers not much time has 

been left in which to write, so, my 
excuse for a long absence from the 

. L. Y. S. After all it is the summer
time, time for vacations.

This year, I believe, is the first 
year that the 2nd district choruses 
have chimed in so eagerly to get 
together with one another and it has 
made for many enjoyable times. 
Affairs which will be long remem
bered by all attending them.

Talking about chorus get-toge
thers, whose idea was it to have 
that beach party at Salisbury ( 
Beach ? If I remember fight, it was 
a Montello representative who sug
gested it and where, by the way, 
was the Montello crowd at said 
beach party ?

The Norwood chorus extends an 
invitation to all choruses to be at 
Norwood on Sunday, August the 
15th, so that they might take part 
in a party to be given on an island 
on a lake about twenty miles out 
of Norwood. Formal notice and 
more complete details will be sent 
to the choruses individually through 
the mails. We have always showed 
up at the other affairs so don’t dis
appoint us. We promise something 
different. We extend our special in
vitation to Bridgewater.

----- o—,—
Don’t forget to attend the picnic 

sponsored by the L. M. S. 2nd dist
rict choruses to be held at Maple 
Park in Methuen, just the other side 

'of Lawrence. It will be held on Aug
ust 29 and will start at 10 A. M. 
Watch the advertisements in Laisve 
for the complete program. Tickets 
may be purchased from any mem
ber of the sponsoring choruses at with your wife last night was really 

These tickets may get you amusing. 
All roads lead to Maple 
August the 29th. Follow

To members and ex-members:
Our chorus teacher, V. Sukaskas, 

has resigned' form the chorus and 
district as teacher. All members are 
asked to attend chorus rehearsal this 
Wednesday nite, August 11, at 7:30 
—there will be a new teacher, one 
who has never taught a Worcester 
Chorus before.

Aido Chorui Executive Comm.
29 Endicott St.

LMS 2nd District Choruses: 
prepared for the sports pro

gram, as there will be events as 
follows — volley ball, rope-pull, 
running, soft ball, three legged race, 
sack race, potato race. All these are 
to take place after singing unless 
plans are changed. All this will 
happen at Maple Park, Methuen, 
August 29, 1937.

Student Plane Pilot: “How am I 
doing?”

Instructor: “Splendid. Keep it up!”
Officer: “Was anyone hurt during 

the duel this morning?”
Private Zam: “Yes, sir. Knott was 

shot, but Schott was not. I’d rather 
have been Schott than Knott.”

“You are all mine now, Henri. Mrs. Harstringer and I just 
changed gigolos?

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLAS!

YOUTH AND THEIR
ORGANIZATIONS

Newsboys Start
Their Own Union

IS HITLER NOW 
IN AMERICA?

EvenSOUTH BEND, Ind. 
newsboys are finding that organi
zation pays.

Carrier boys for the South Bend 
News-Times were dismayed when 
they found themselves under orders 
to canvass four nights a week and 
collect for papers the fifth night.

No time for all the pleasures 
youth enjoys during the summer 
vacation for these “little mer
chants,” as the publishers like to call 
them.

Many of them had heard their 
dads talk about unions.

. “Let’s stick together and refuse,” 
one of them suggested.

The idea spread. The 
crowded together.

“On to the manager’s office,” 
went up the cry.

They told the surprised manager 
of their decision to refuse 
tedious canvassing. One look at 
determined faces showed him 
meant business.

The boys won. One hour a
will be all that they’ll be required 
to canvass henceforth.

Wisely, they’ve decided to retain 
their organization, in case it should 
ever be needed again.

boys

the 
their 
they

week

Shipping “Pianos”
To Gen. Franco

COPENHAGEN, Denmark—(YNS) 
—A Danish seaman who was loading 
hundreds of packing cases marked 
“pianos”, addressed to General Fran
co, Spanish insurgent commander, 
decided that something was rotten 
in the state of Denmark.

Neptin- 
Sloman

Ships belonging to the 
Woerman Company, the 
Company and the Oldenburg-Portu
gal Navigation Company were load
ing the “pianos”, which were being 
shipped through to Spain by vo
yagers who said they were “holiday 
travelers”.

The suspicious seaman, running a 
loading crane on board one of the 
ships, dropped a ‘piano’ packing case 
accidentally on purpose. Machine 
guns rolled out of the broken case.

Did you ever ask yourselves this 
question: Is Hitler really in Amer
ica? If you haven’t, then you should 
have by all means.

Did you know that there are 17 
military Nazi concentration camps 
in the U. S ? Only last July camp 
“Nordland” was opened at Andover, 
N. J., by the German-American 
Volksbund.

I say how do we know these 
camps are not directly controlled by 
the dearly beloved “Reichfuerher 
Adolf” who has done so much good 
for dear ole “Vaterland”? Why, hell, 
he has rid the country of Reds and 
kept his head hunters working 24 
hours a* day with »o lay off and full 
pay!

Lets thank our “Lucky stars” we 
still have men in Congress like Rep
resentative William M. Citian of 
Conn, who has asked for an investi
gation of these military units by the 
Federal Bureau of Investigation .

When Fritz Kuhn was interviewed 
he flatly denied any connection with 
Hitler. Of course Fritzi was shocked 
speechless! He said his camps were 
only organizations of athletic young 
men who were combating the 
“Spread of Communism”. “We are 
an American organization with 
American ideals”, were his words. 
What he should have said is, “We 
are a fascist organization with chop
ping block ideas”.

He also explained he had 80 units 
called “locals” in 42 states which in 
turn worked with 120 smaller units 
and their sole purpose was to com
bat communism. Tsk! Tsk! Isn’t he 
a stout hearted fellow trying to 
make this world safe from the big 
bad bold reds?

However it seems Fritzi’s innocent 
utterings did not fool Congress be
cause now he faces a probe by the 
gov’t.

Just think comrades, what would 
happen to our brothers, sisters and 
parents should fascism gain control 
of our government. Are we going 
to have a lousy crimson dripping 
swastika replace our stars 
stripes?

I say over my dead body will 
lousy two-bit paper hanger ever 
tate to me!

and

any 
die

“A Mainer’*.

MUNICIPAL LODGING
At the foot of East 25th Street, 

where the “City Chow House” is lo
cated, the unemployed pour in, in an 
endless stream, to get a free bowl 
of stew and cup of coffee. You get 
your tin bowl, tin cup, tin spoon, all 
on a tin tray. This, after entering an 
enormous barn-like structure, with 
row upon row of benches and tables, 
the kind you see in Ulmer Park dur
ing Laisvė picnics.

The stew is anything but savory, 
even after having pounded the pave
ments all day in search of work. The 
coffee has a dish-watery taste. It 
looks almost black, except for a cer
tain cloudiness which is presumably 
induced by the injection of milk with 
an eye-dropper. As you eat, the dusty 
floors are being swept. Around 
you sit old, worn-out men, hopeless 
hangers-on, roughly-clad but clean
faced workers, and a few grim, 
tight-lipped youths.

A short distance up the block the 
Municipal Lodging House. A man in 
front of the building advises that 
two years residence is required for 
more than a night’s loding. He also 
warns against iS^ing your clothes 
“dynamited” (disinfected), because 
after three or four “dynamitings”, 
your underwear gets brown, and 
your clothes start falling apart.

Inside, fifty or so people stand or 
sit around by the desks, waiting for 
their numbers. A bleary-eyed, ragged 
man sits on the floor back to the 
wall. He’s drunk, most likely having 
imbibed in “smoke”—diluted rubbing 
alcohol—to escape, momentarily, 
from harsh realities. Two cops escort 
this helpless hulk to the door, and 
eject him into the cold night. “They 
wouldn’t do a thing like that where 
I come from,” somebody says.

Having checked your clothes, (you 
can’t check shoes or hat), and been 
examined by the doctor (the exam
ination consisting of a glance), you 
go upstairs to your bedroom—also 
the bedroom of a couple hundred .
other jobless ^ouls. It’s a large hall 1 Every morning 
—the size of Labor Lyceum, even A Parade passes, ' 
bigger—and chock full of double- j A jumbled jargon of many, 
decked beds. Each lodger gets two j mumbling, raucous noises, 
blankets, a sheet, and pillow. One of • A weary cavalcade 
the blankets has to serve as a mat- Drearily trudging 
tress. You put your shoes under the . A parade without music 
pillow for safekeeping, juggle your Without regular rank, column, 
hat as best you can, and try to woo 
sleep.

From the conversation of two 
young men who T 
“been around,” you learn that Cali- ■ 
fomia and Florida are toughest on 
transient workers, and that in Geor
gia ten dollars a week is considered 
a good wage. There’s quite a bit.of

conversation from oed to bed until 
the lights go out.

It seems half of the inmates are 
ill, with coughing going on continu
ously, first at this end, then at the 
other, then in the center, then here, 
then there, some loud, gurgling 
coughs interspersed with shrieking 
gasps, some high-pitched and stac
cato. After a particularly raucous 
blast of coughing, one hard charac
ter, his sleep broken, rasps, “If 
you’re gonna die, then die, you lousy 
consumptive so-and-so.” There’s a 
grunt and a splashing noise. Some 
fellow couldn’t hold down his stew 
and coffee. Nearby an old man is 
muttering and mumbling to himself. 
Every once in a while there’s a 
groan, a sigh. You can only sleep in 
snatches.

The morning oatmeal seems more 
than usually slimy, the so-called 
coffee is absolutely repulsive. Out 
into the gray mist, cold, unrefreshed, 
you trudge. Among the tall, stately 
buildings of New York, with their 
impressive marble halls, you wander, 
a drowning man, in search of a 
straw to clutch. A. P.

NEWS BRIEFS
LANCASTER, Pa.—(/NS)— Kids 

benefited when Herb Thatcher, ma
nager of the Hamilton Motion Pic
ture Theatre here, gave away free 
bottles of root beer to attract 
children to his theatre on a hot 
Saturday afternoon. Local swimming 
pools were ruining his matinee 
business, the theater man said, so he 
hit upon the root beer scheme 
bring back business.

Morning Parade

step,
rythm,

A noisy shuffle of many scuffling 
feet,

have obviously Many feet marching to labor.
* ------ —-- ! Francois.

a
She: “Do you like women who talk 
lot, or the other kind?” 
He: “What other kind?” »
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Paraše Veismūniškis.

GYVENIMO VERPETAI
Amsterdam, N. Y

(Apysakaitė iš Lietuvos Kaimiečių Gyvenimo)
(Tąsa)

Į povakarę, kada jau saulutė kavojosi 
už Kauno aukštų bokštų, minėtos“ gegu
žinės dalyvių prie platformos mažai be
liko; daugiausiai išsiskirstė poromis: vie
ni matėsi sėdint pakraštyj ežerėlio ant 
suolelių, kiti ant žolės raičiojosi su pane
lėmis, smaguriavosi, džiaugėsi gyvenimo 
prabangomis.

Vienas nutukęs karininkas, kurio 
sprandas apdribęs ant uniformuoto ži- 
pono kalnieriaus, apsikabinęs įvairiau
siais medaliais ant krūtinės, su ilgoka 
garbiniuota barzda, sekiojo kiekvieną 
Leokadijos pasijudinimą. Ant galo, prisi
artinęs prie Leokadijos, užkalbino:

—Ar tik panelė ne iš provincijos atva
žiavusi, kad taip neutraliai užsilaikote?

—Taip, ponas karininke, esu kaimietė.
—Hmm, kaimietė... Gal mylėtumei pa

nelė su automobilium pavažinėti, pama
tyti Kauno priemiesčius, kol dar nesute
mę? Tikiu, kad tamsta nevažinėjusi 
daug.

—Ačiū, ponas, negaliu. Aš turiu vaiku
tį prižiūrėti,—rodydama į artimai sto
vintį vežimėlį, aiškino Leokadija, lyg bi
jodama.

—Panele, tik kelioms minutėms.. .mes 
ir vėl čia tuoj aus. O, kaip smagu pa
važinėti!... Tamsta nesibijok, su jumis 
drauge važiuos ir daugiau panelių, o be 
to, tamsta kalbiesi su dideliu valstybės 
žmogum; jūs turite jaustis didžiausioje 
apsaugoje... O vaikutis... jis pamie
gos, kaip ir dabar miega... Štai mano 
vežikas prie automobiliaus vaikščioja. 
Eime...—jis gretindamasis ją kalbino.

Leokadija tik tuomet pasijuto prastai, 
kada jau sėdėjo greta riebiojo pono už
pakalinėje automobiliaus sėdynėje, ir 
kuomet ponas pradėjo jai siūlyti kokio 
tai konjako išsigerti, pradėjo kabinėtis, 
siūlyti pigią savo meilę,. baudė pasibu
čiuoti, o automobiliuje radosi tik vežikas 
ir juodu.

Iškaba—Ūkmergės Plentas.—Leokadi
jai rodės, žemė bėga po mašina, o jie sto
vi vietoje. Bet, štai artinasi prie girios; 
koks tai malūnas, upelis, pakalnės... 
Staiga sustoja jų automobilius šalikelėj, 
ir akimirksnyj dingsta vežikas. Tuomet

ŠYPSENOS
SUNKIEJI DARBAI

Yra žmonių, kurie mano, 
kad sunkieji darbai galimi 
tik sunkiųjų darbų kalėji
me, Tačiau, kas kalėjime 
yra sėdėjęs žino, jog ten jo
kių sunkių darbų nėra, o sė
dėti tame sunkiųjų darbų 
kalėjime net gana lengva, 
neveltui gi ne vienas žymus 
žmogus jame ir sėdi.

Vadinasi, sunkiųjų darbų

Leokadija pamate, kaip šis žygis buvo 
iš anksto gudriai, trijų šimtų kilogramų 
sveriančio pono suplanuotas. -Tuomet ji 
suprato, kad ši scena geruoju neužsi-

—Nesibijok, tamsta, nieko blogo...— 
glausdamas ponas barzdą prie jos kuo 
ne drebančių lūpų ramino.—Tik va tru
putėlį, čia va mes, na, ir.. .nesipriešink, 
balandėle... juk tamsta su valstybės 
žjnogum!... Taip visas svietas... Sutik 
geruoju, nes kitaip... Gali gyva ne
grįžti!. ..

Automobiliaus durys atsivėrė, ir Leo
kadija atkišo į poną revolverį, kurį tik 
sustojus išsilukštino iš jo užpakalyje es
ančios makšties, ir pareiškė:

—Nei iš vietos, nenaudėli, kol aš pra- 
nyksiu girioje!

Paleidusi kojas darban, Leokadija at
sidūrė giraitės gilumoje. Kiek atsikvo
šėjus, numetė revolverį iš rankos, ir lei
dosi pakele, sau patykėliai, linkui palik
tos gegužinės pusės.

Jau gerokai sutemus, atūžė prie gegu
žinės platformos autobusas, susirinko 
gegužinės dalyvius, ir nušniokštė Kauno 
link.

Kuomet jau Leokadija sugrįžo prie 
šio ežerėlio, gegužinės vietos, aplink bu
vo ramu; po mėnesienai galėjai matyti 
tik popiergalių margavimą.

Tuomet Leokadija, atėjusi prie didelio 
kelio, žingsniavo plentu Kauno link. Bet 
truputį paėjusi metėsi į šalį, takais ir 
mažesniais keliukais, tęsė kelionę Pa
nemunės kalnu į tiltą ir viena sau mąstė:

—Kažin, ką užgiedos gudrusis lapė— 
ponas Gilšteinas, kuris su lankstum lie
žuviu žmogų pakaria ir paleidžia, įgilia 
ir užgydo?...

Leokadija pasiekė Gilštęinų namus tik 
po gerų vidurnakčių, todėl ji turėjo slan
kioti gatvėmis iki rytmečio, nes kitaip 
negalėjo įeiti Gilšteinų naųian. Rytmetį 
ji pribuvo pas Gilšteinus.

Gilšteinienė pirmutinė užgriuvo rėkti. 
Pats Gilšteinas nekreipė daug domės— 
pareiškė jai, jog su diena tamstos tar
nystė pas mane užsibaigia, ir gali svei
ka keliauti, kur patinka.—Pats išėjo į 
lauką su savais reikalais.

(Bus daugiau)

po vieną mėnesį pasilsėti ir 
pataisyti nervus, kuriuos 
jam gadina atvykstą į įstai
gą. interesantai. Kadangi 
pas ūkininką, be antstolio, 
jokie interesantai nesirodo, 
tai niekas jam nervų nega
dina ir jis gali gyventi be 
jokių atostogų.

Visai ne lengvesni yra 
laisvų profesijų žmogių 
darbai. Pavyzdžiui, rašyto-

reikia j ieškoti visai kitose darbas yra toks sun- 
vietose. Na, pavyzdžiui,..1!8? kad dažnai rašytojas 
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s^.kad ir žemes ūkyje. __
ūkyje taip pat ypač sunkių 
darbų nėra, nes jei ūkio 
darbai būtų tokie sunkūs, 
tai ūkininkai jų jokiu būdu

Į . r
lės tekėjimo iki nusileidimo.

jau yra agronomų. Jie yra 
tokie sunkūs, kad agrono
mai jokiu būdu neįstengia 
per dieną dirbti daugiau še
šių valandų, o gana dažnai 
dėl nepaprasto darbų sun
kumo teįstengia per dieną 

dirbėti tik kelias valan-

Kas pasakyta apie agro
nomus,, tas pat pasakytina 
jendrai apie tarnautojus, 
les jų visų darbas yra toks 

sunkus, kad jį dirbant vos 
galima ištverti šešias 
das ir tai tik su sąly- 

kad kiekvienam vyriš- 
būty leista kas pusva- 

į išeiti parūkyti, o kiek
vienai poniai ar panelei kas 

olika minučių leista 
asižiūrėti į veidrodį,

’ Todėl nieko nuostabaus, 
jei tarnautojas turi kasmet sindikatininkų, kurie turi

Su. kad ir žemės ūkyje. Bet

neįstengtų dirbti nuo sau-

Kur 1 kas sunkesni darbai 
jau yra agronomų. Jie yra

K

jokiu būdu neįstengia kny
gos parašyti ir todėl ją nu
rašo nuo kito kurio rašyto
jo, kurio knygos vertimas 
dar nėra gimtoje kalboje iš
leistas.

Menininko darbas taip 
jau yra labai sunkus. Rei
kia sekti visus užsienio žur
nalus ir juose telpančius 
piešinius. Iš vieno piešinio 
reikia paimti koją, is antro 
ranką, iš trečio galvą, arba 
iš vieno piešinio vieną lieps
ną, iš antro antrą liepsną ir 
taip toliau, kol nesusikom
binuoja, kas reikia. Šis dar
bas yra reikalingas viso ra
šytojo ir proto, ir širdies ir 
rankos.

Jei paimt kitų profesijų 
žmones, tai tenka pripažin
ti, kad ypač sunkų darbą 
turi atlikti rangovai, kurie, 
kaip tas kupranugaris, turi 
pralįsti pro rakto skylutę 
ir dažnai matyti, kas deda
si voke, kuris yra antspau
duotas keliomis antspąudo- 
mis.
• Ne lengvesnis darbas ir

paslėpti įstatymo raidę ir 
atspėti svetimą dvasią, ku
rios dėka jie galėtų egzis
tuoti.

Tačiau jeigu jau paimti 
ištikrųjų, tai pats sunkiau
sias darbas yra vasaroji
mas, nes kas gi gali būti 
sunkesnio, kaip kepti visą 
vasarą saulėje, mirkti van
denyje, gulėti pakrūmėje, ir 
už visa tai gauti paprastą 
mėnesinį atlyginimą be jo
kio specialaus priedo, kas 
yra visiškai neteisingai, nes 
vandens ir saulės priedai 
turėtų būti taip pat įvesti, 
kaip ir vaikų priedai, todėl 
kad su saule ir vandeniu 
yra kur kas daugiau darbo 
negu su. vaikais.

Iš viso to aišku, kad pa
tys sunkieji darbai yra vi
sai ne sunkiųjų darbų ka
lėjime ir kad kalėjimas ge
riems darbininkams tėra 
tik puikiausia poilsio vieta.

H* Dautartas.
(“Kuntaplis”)

su saule ir vandeniu

TRAUKINYS IŠTRAUKĖ 
GELIAMĄ DANTĮ

E1 k h o rn, Wisconsin. — 
James Morrisey, WPA dar
bų prižiūrėtojas, užrišo drū
tą siūlą ant savo geliamo 
danties ir antrą galą siūlo 
pririšo prie tavorinio trau
kinio. Paprašė, kad jo 
draugas stipriai laikytų jam 
galvą. Traukinys, paga
lbaus, truktelėjo, ir nusine
šė įkyrųjį dantį.

Suėmė 12 Meksikos Fašistų
Mexico City, rugp. 6. — 

Meksikos policija suėmė dų 
fašistų vadu, Gustavą ir 
Enriųuą Saenz de Sicilio ir 
10 jų sėbrų.
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Juozas Kasperūnas, 22 me
tų jaunuolis, Antano ir Marės 
Kasperūnų sūnus, neišlaikė 
operacijos ir mirė Amsterda
mo City Hospital, liepos 27, 
1937 m. Palaidotas Fair View 
kapinėse, Amsterdam, N. Y^ 
Palaidotas laisvai. Atsisveiki
nimo prakalbėlę pasakė An
tanas Gudzinskas. Juozo kars
tas buvo apdėtas gyvom gė
lėm nuo motinos, tetos, dėdės, 
bobutės ir nuo kitų genčių, 
draugų ir draugijų.

Kūnas pašarvotas toj pačioj 
koplyčioj, kur tėvas,—pas 
graborius Johnson ir Lindsay, 
kurioj išbuvo tris dienas. Ne
mažai žmonių aplankė, ir apie 
30 mašinų palydėjo į kapines. 
Motina paliko dideliuose šir
dies skausmuose, nes tik ta 
vieną sūnų teturėjo.

Juozo tėvas, plačiai žino
mas darbininkų klasės dar
buotojas ir Kom. Partijos na
rys, mirė rugsėjo 19, 1927 m. 
Jo kūnas sudegintas New 
York o Alyvų kapinių krema- 
torijoj. Jaunasis Juozas pasi
skyrė tėvo kelią, manydamas 
tėvo pradėtą darbą užbaigti. 
Bet žiauri mirtis išplėšė iš gy
vųjų tarpo.

Juozas gimė rugsėjo 4, 1915 
met.

Po tėvo mirties persikėlė 
gyvent netoli Broadalbin, 
N. Y. čia jis užbaigė aukš
tesnę mokyklą (High School) 
su 1 a i p s nius Valedictorian. 
Prieš 4 mėnesius atvažiavo 
į Schenectady, N. Y. Gavo 
darbą American Locomotive 
Co. Man prisiėjo mokinti jį 
ant mašinos. Su manim dirbo 
šešias savaites. Kalbėdavomės 
apie įvairius dalykus, statyda
vo visokius klausimus, labai 
žingeidaudavo apie viską. Bu
vo gana gabus vaikinas. Buvo 
pradėjęs dirbt vienas ant kitos 
mašinos ir jam gerai sekėsi, 
padarydavo po 33-39 dolerius 
į savaitę. Jis tada sakydavo: 
“dabar tai pradėsiu gyventi, 
galėsiu paaukžiift darbininkiš
kiem reikalam, mamai padė
siu jos namelį išmokėti.”

Juozo troškimai neišsipildė. 
Vieną dieną pradėjo skųstis

nesijaučiąs gerai. Patariau 
mest darbą ir važiuot namo. 
Tą jis ir padare ir negrįžo 
daugiau.

Tai buvo pavyzdingas jau
nuolis: nerūkė, nevartojo svai? 
ginančių gėrimų, daug skaitė 
darbininkišką spaudą. Sche
nectady apsigyvenęs, tuoj pri
sirašė į uniją. Buvo. Jaunųjų 
Komunistų Lygos nariu, tai 
Schenectady, didesniam judė
jimui esant, turėjo progos 
daugiau dalyvauti ir veikti.

Juozas nemažą spragą pa
liko tarpe jaunuolių.

Nepaisant to, kad Juozas 
dirbo visai trumpą laiką tame 
skyriuj, tačiaus visi darbinin
kai jį pažinojo ir jį mylėjo. 
Kada aš pranešiau, kad Juo
zas mirė, tai tuojau tapo su
manyta parinkti aukų dėl gė
lių. Surinkta $58.50. Bet, ka
dangi gėlių buvo ir taip daug, 
tai surinkti pinigai tapo įteik
ti motinai, padengimui kitų iš
laidų.

Nuliūdę paliko — motina, 
gentys, draugai ir artimesni 
pažįstami.

A. Gudzinskas.

PHILA. GATVĖS GRIN
DĖJŲ STREIKAS

Philadelphia, Pa. — Sus
treikavo 500 pašalpinių 
WPA darbininkų, grindusių 
Arch gaįvę. Tai protesto 
streikas prieš kontraktorių, 
kuris samdė daugumą neu- 
nijinių darbininkų. Strei- 
kieriai yra nariai Amerikos 
Darbo Federacijoj.

Valgykite Medų
“Laisvė** tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

REIKALAUJA ATIMTI
AMERIKOS PILIETY

BĘ Iš NAZIŲ VADO

Washington. — Vyresny
sis karininkas Julius Hoch- 
sf elder reikalauja, kad 
Amerikos valdžia atimtų

pilietybę iš Fritzo Kuhno, 
nazių organizatoriaus. Sa
ko, kad jis, gaudamas Jun
gtinių Valstijų piliečio po- 
pieras 1934 ,_m., kreivai pri
siekė ištikimybę šiai šaliai, 
o tikrumoj pasiliko ištiki
mas tik Hitleriui.

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

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

8701 JOS CAMPA U AVEL, DBTTROIT, MICH.

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

Rūgšti ruginė, sni'di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cakę, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS 
PHILADELPHIJOJĖ

Rengia Philadelpliijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVES” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.

------------------- _ _ ------------------------------

Į $250 Dovanom prie Įžangos Tildėte; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35 
Į 3-čia-$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busų ir prie parko vartų—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., Rusų Choras iš Philadelphios ir Rusų Grupė.

o
A.,. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ

□----------- ----------- ----------- ------------------ ---------------------------------------- —----------------------- —--------------- s
KELR ODIS: Pervažiavę Delaware tiltą į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 

iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelią No. 47. Pastebėję iška
bas ant? kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647.Melrose St., 2715 Allegheny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto /iki 2 vai. po pietų. Nesivėluokįte,

jj.Tl I.I-I-iįr
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Binghamton, N. Y

strate-

Suvalkijoj gi iš sukilimo

imtasi 
pulką,

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre

čiadienį, rugpjūčio 11, L.D.P. Kliube, 
408 Court St. 8 vai. vak.

Drauges ir draugai, malonėkite 
visi dalyvauti, nes bus daug svarbių 
dalyku aptarti. Sekr. V. K. Sheralis.

(186-188)

kviečiami dalyvauti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Org. Rašt. D. Krutis.
(187-188)

dotuves nepaisant kfcštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L. N. Y.

negali skleistis nei apšvieta. O 
nenorėtų būt prasilavinusiu—

Fin. Sek. J. ž.
(187-188)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Nariams

Aušrbs Draugijos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, rug- 
pjūčid 12 dieną, 8 vai. vakare, Liber
ty Hali, 269 Šecond St. Visi nariai

WORCESTER, MASS.
Visi “Aido” Choro nartai ir buvę 

nariai, prašome visus atsilankyti į 
repeticijas rugp. 11 d., 7:30 v. v. 
29 Endicott St. V. Sukackas chorą 
mokyt atsisakė, į jo vietą gavome 
kitą mokytoją. Mokytojas yra nemo
kinęs Worcesteryje jokio choro.

Kom.
(186-188)

r

Apie Lietuvos ir Baltarusijos So
vietus (Lietbelą)

Z. ANGARIETIS
(Tąsa) tai po traukimosi atgal im- nį esamų jėgų panaudojimą

Lietuvos kompartijos ir si.s ®it;,Prie Pu.oli,mo- Tiesa, frontuos ir užpakalyj. Są- 
sovietų valdžios klaidomis y.ls,gl okupantai dar nebuvo ryšyj su tuo sausio mėnesio c. ... ■ . . rinlz nfinvnn b<irl t-nnrummi _ 1 .. 1 _ _ 1 _ 1 _1__ f___ O

kad ir Lietuvos sovietų su
važiavimas išrinks CPK iš 
50 žmonių. Abu gi CPK 
susijungs į bendrą L ir B 
SSR CPK, kuris tokiu būdu 
susidarys iš 100 žmonių.

(Daugiau bus)

žemės ir valstiečių klausi
mais pasinaudojo kademai. 
Jie metė obalsį apie visos 
dvarų žemės padalinimą. 
Tai paveikė į valstiečių da
lį ir jie nuėjo paskui kade- 
mus.

Buvo padarytos klaidos 
dar ir tautiniu ir kitais 
klausimais. Ir šiomis klaido
mis naudojosi mūsų priešai. 
Bet buvo ir dideles 

► ginės klaidos.
1918 metais buvo 

organizuot Vilniaus 
kad jis padėtų Vilniaus dar
bininkams pasiliuosuot nuo 
Vokietijos okupantų. Buvo 
projektuojama dar organi
zuot Kauno pulką, bet jis 
1918 metais nebuvo organi
zuotas. Vilniaus pulkas da
lyvavo lenkų legionierių iš
vijime iš Vilniaus. Po Vil
niaus paliuosavimo nuo len
kų legionierių Vilniaus pul
kas turėjo eit Kauno linkui, 
kad padėt Kauno darbinin
kams pasiliuosuot nuo Vo- 

a kiečių okupantų. Tuo tarpu 
iš N divizijos buvo duotas 
įsakymas eit tam pulkui 
Gardino linkui. Toks įsaky
mas buvo didelė klaida ne

j tiek stiprūs, kad tučtuojau gaie kilo klausimas apie So- 
imtis . energingo puolimo, vietų Lietuvos ir Sovietų 
Dar vis buvo gana patogios Baltarusijos susijungimą į 
sąlygos, kad greičiau patai- vieną bendrą respubliką, į 
syt sausio menesio klaidas, Lietuvos ir Baltarusijos so- 
padarytas su Vilniaus pul- cialistinę sovietų respubli
kų. ka, o taipogi apie LietuVos

Vasario pradžioj komum- ir Baltarusijos KP ir Balta: 
stų partijos CK iniciatyva rusijos KP susijungimą į 
buvo išdirbtas planas, kaip bendrą partiją. Kaip par- 
lengviau būtų išvaryt oku- tiniai, ‘'taip ir sovietiniai LS 
pantusjš Kauno. Tas planas SR ir BSSR organai pasi

sakė už tą susijungimą.. ’ L 
ir B KP 2-ji konferencija, 
prasidėjusi 2 vasario, prita
rė susijungimo projektui. 
Derybos dėl susijungimo iš- 
pradžių ėjo Sovietų Balta
rusijos sostinėj Minske, o 
paskui Vilniuj. Kadangi 
Baltarusijos SSRS sovietų 
suvažiavimas jau buvo įvy
kęs ir jis buvo išrinkęs savo 
sovietų Centralinį pildomąjį 
komitetą (CPK) iš 50 žmo
nių, tai buvo susikalbėta, su 
atstovais iš Baltarusijos,

numatė Kauno apsupimą iš 
pietų ir šiaurės pusės. Rau
donosios armijos dalis turė
jo paimt Alytų ir persikelt 
į Suvalkiją, kad per Mari
jampolę pasiekt gelžkelio li
nijos Kaunas — Kybartai. 
Kita Raudonosios armijos 
dalis iš Ukmergės turėjo eit 
Kauno linkui, kad apeit 
Kaišedorių frontą. Tuo pat 
metu Suvalkijoj buvo ruo
šiamas sukilimas, kad at
skirt Kauną nuo Vokietijos.

Vienok šis planas nebuvo 
gyveniman įvykdytas. Po 
duoto įsakymo apsupt Kau
ną, tuoj buvo duotas įsaky
mas — sustabdyt apsupimą. 
Tai buvo tikras žaloto j iškas 
įsakymas. Ukmergės grupė 

| tuoj sustabdė ėjimą Kauno 
urstrateginrbetT'politL T?- 8i‘ kuri gJ° 

— - - - r- - Alytaus linkui, įsakymą su
stabdyt ėjimą pirmyn gavo 
su pavėlavimu, todėl žengė 
pirmyn ir lengvai paėmė 
Alytų ir persikėlė į Suvalki
ją. Alytuj tuo metu buvo 
organizuojamos buržuazi
nės Lietuvos kariuomenės 
dalys. Tos dalys, išgirdu- 
sios apie raudonarmiečius, 
atsisakė kariaut su raudon
armiečiais ir pabėgo į Su
valkiją, į Marijampolės pu
sę. Karininkai gi pasirodė 
dideli šeškai ir pirmutiniai 
išbėgiojo. Kai kuriuos kari
ninkus kareiviai-nukovė.

Alytaus paėmime dalyva- 
aukščiau minėtas Vii-

nė. Vokiečiai okupantai dar 
buvo silpni, tarp okupantų 
kareivių vis augo suirutė ir 
noras greičiau sugrįžt į Vo
kietiją, vokiečių kareivių 
dalis buvo spartakiečių (re
voliucinių s. d.) įtakoj, nau
jos kontrrevoliucinės kari
nės jėgos iš Vokietijos dar 
nebuvo atsiųstos. Lietuvių 
gi buržuazija buvo silpna ir 
savo armijos Kaune dar ne
turėjo. Tuo tarpu tuo metu 
Kaunijoj ir Suvalkijoj kilo 
revoliucinio judėjimo ban
ga, daug greičiau, kaip Gar
dino apylinkėse. Be to, Kau
nas turėjo didesnės politi
nės ir strateginės reikšmės, vo 
negu Gardinas. Kaunijoj ir niaus pulkas.
Suvalkijoj buvo geresnis Suvalkijoj gi iš sukilimo 
ramstis kovoj dėl sovietų i išėjo tik pučas. Komunistai, 
valdžios, negu Vilnijos pie- kurie stovėjo sukilimo ruo- 
t los ir Gardino gubernijos Šimo priešakyj, nekvietė 
< ^aurėj. Sausio mėnesio pra- darbininkų ir valstiečių ma- 
džioj sąlygos buvo taip susi- šių su ginklais okupantus 
dėjusios, kad nesunku buvo vyti; jie pasitenkino vien 
išvaryt okupantus iš Kau-' komunistų saujeles mobili-
,no, tik reikėjo energingiau 
veikt. Gana buvo Vilniaus 
pulko ir ginkluotų darbinin
kų būrių, kad paliuosuot 
Kauną nuo okupantų ir pa
keist jį į sovietų valdžios 
ramsti Lietuvoj.

Kada CK sužinojo apie 
įsakymą Vilniaus pulkui eit 
Gardino linkui, jis tuoj ėmė
si taisyt klaidą su tuo įsa
kymu. Divizijos gi vadovy
bė aiškinosi, kad įsakymas 
buvo duotas, pasiremiant 

4 nurodymais, gautais iš Va
karų fronto vadovybės.

Įsakymas Vilniaus pulkui 
eit linkui Gardino dėl CK 
įsikišimo buvo suturėtas. 
Bet per tą laiką įvyko pasi
keitimų. Pirma, sustiprėjo 
kontrrevoliucinės jėgos 
*Kaune, kur pradėjo vykt 
naujos kariuomenės dalys 
iš Vokietijos. Antra, oku
pantų kariuomenė sustabdė 
savo pašitraiikimą į vaka
rus ir susidarė frontas Kai-

‘ šedorių apylinkėse ir šiau
rės vakaruos riuo Ukmer
gės. Trečia, šiek tiek susi
tvarkė lietuvių buržuazinė 
vyriausybė, kuri iš pradžių 
baimės pilna po pabėgimo iš 
Vilniaus ieškojo globos pas 
Lenkus ir rengėsi sustot 
Gardine, kur revoliucinis 
i’udėjimas buvo silpnesnis,
:aip Kaune. Paskui ji persi

kėlė į Kauną, kad tenai tu- 
rėt ramstį okupantų kariuo-

: menėj. Antroj sausio pusėj 
" 4 jau aišku buvo, kad okupan- iškėlė klausimą apie geres

Literatūros Kuopoj ,
Amer. Liet. Darb. Literatū

ros Dr-jos 20 kuopos finansų 
sekretoriaus pranešimu, dar 
daugelis narių yra nepasimo- 
kėję' duoklių už šiuos metus. 
Visi tie nariai-narės, kurie tų 
pareigų dar neatlikote, esate 
raginami ir prašomi užsimo
kėti ateinančiame kuopos su
sirinkime, rugpjūčio 12 d.

Ateinančiame kuopas susi
rinkime bus nominuojami kan
didatai į Centro Komitetą. 
Visų narių pareiga dalyvauti 
susirinkime!

Taip pat šiame susirinkime 
bus skaityta labai įdomi pa
skaita apie gyvenimą ir dar
bus žymaus rusų poeto Puški
no, gyvenusio 100 metų atgal. 
Paskaita parašyta žymaus li
terato V. Tauro.

Susirinkiman bus įleidžiami 
ir pašaliečiai, ne nariai. Kvie
čiame visus!

, Ar Rengsim “Laisvės” Naudai 
Pramogą?

B i n g h a mtoniečiai dažnai 
nuvyksta į didžiuosius “Lais
vės” piknikus į kitas koloni
jas. Į Valley View Parką per
eitą mėnesį net didžiulis bu- 
sas ir keli automobiliai buvo 
nuvažiavę. Na, o kad taip su
ruošus gražų pikniką “Lais
vės” naudai savame mieste? 
Jei ne pikniką, tai galima ir 
kitokią pramogą suruošti. Kai 
kas jau tuo dalyku kalbasi. 
Kalbas reikėtų, tinkamai pa
sitarus, realizuoti-įgyvendinti. 
Literatūros kuopos susirinki
me galėsime ir šį reikalą ap
kalbėti.

PRANEŠIMAI iš KITUR
WATERBURY, CONN.

Ekstra Waterburieciams
ALDLD 28 kuopos narių susirinki

mas įvyksta rugpjūčio (August) 10, 
774 Bank St., 7:30 vai. vakare.

Visi ir visos, moters ir vyrai da- j 
lyvaukit mitinge. Atminkim—be mi-■ 
tingų negali būt ir veikimo. Be vei-1 
kimo 
kas 
visi.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS

MiU

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 12 d. rug
pjūčio, 7:30 vai. vak., 315 Clinton 
St., Lietuvių svetainėj. Nariai būti
nai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes yra svarbių dalykų aptarti, kaip 
tai, nominuot Centro Valdybą. Ku
rie dar nesate užsimokėję duokles, 
malonėkite pasimokėti. Ir bus labai 
svarbi paskaita skaitoma.

Kviečia Visus Valdyba.
(187-188)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau- 

1 jo. ši daktaro naujoji medicina pa- 
j -Jaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa- 

1 siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo- 
Kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

.A
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EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach
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Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos į 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’ iuje ir pasilinksminimui gražiame parke

žavimu, gelžkelio ardymu, 
nedidelių okupantų būrių 
nuginklavimu ir telefono 
bei telegrafo vielų nuplėši
mu. Vadinas, nuėjo pučisti- 
niais keliais.

Tuo metu pas okupantus 
ir pas tarybininkus (buržu
azinės valdžios šalininkus) 
buvo didelis sumišimas. Tas 
sumišimas buvo tuo labiau 
didelis, kad Mariampolės 
kareiviai pirmu metu atsi
sakė išstot prieš raudonuo
sius.

Kada okupantai ir tarybi- 
ninkai pastebėjo, kad rau
donieji sustabdė žygiavimą 
pirmyn ir dargi pasitraukė 
nuo Alytaus, tuoj jie pake-, 
lė nosis ir ėmėsi areštuoti ir 
užmušinėt komunistus. 
Kaune ir Suvalkijoj pakilo 
didelė reakcija. Kalėjimai 
prisipildė kovotojų dėl so
vietų valdžios.

Neužilgo po to okupantai 
ertiesi puolimo visu frontų.

Tuo pat motu ėjo ir lenkų 
pilsudsKinirikų puolimas ant 
Sovietų Lietuvos ir-Sovietų 
Baltarusijos. Lenkai pilsud- 
skininkai, susistiprinę Gar
dino gubernijos ribose ir 
panaikinę ten sovietus, įsi
veržė į buvusių Vilniaus ir 
Minsko gubernijų ribas. Jau 
sausio mėnesio gale mūsų 
padėtis frontuose su Len
kais buvo smarkiai pablogė
jus.

Sunki padėtis frontuose

Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki salė šokiams patogūs nsymai patarnauti 
plaukiant.gražiausių gamtos vaizdųMalonūsvalgiais ir gėrimais. Malonūs įspūdžiaiir

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus►

Bilietas $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
Iš New Yorko laivas išplauks 8:30 vai. ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po pietą.

»J<»—-o—-n—n—M—M—h—n<—-n— 
Bilietai Gaunami “Laisvės Ofise, 427 Loritner Street, Brooklyn, N. Y.

Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.
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Puslapis šeštas
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Detektyvų Agentūros mušei
kų.

Antradien., Rugpj. 10,1937
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NEW Y0RK0 IR APYLINKES ŽINIOS
Taikos Paradas Buvo 

įspūdingas
Didysis New Yorkas turtin- 

gėja taikos mylėtojais, šių 
metų Taikos Paradas buvo di
desnis už buvusius seniau. En
tuziastiški būriai, nešini įvai
riausiais ©balsiais ir migla vė
liavų, sudarė dviejų mylių il
gio eiseną. Jos priešakyj mar
gavo Minnesotos gubematorihs 
Elmer O. Benson, kuris spe
cialiai dėl parado atvyko iš 
Minnesotos.

Gubernatorius Kalbėjo 
Mitinge

Kalbėdamas miniai klausy
tojų, užbaigus maršavimą, 
Bensonas pasakė:

“Šiandieną mes esame liu
dininkais kovos už viršenybę

demokratijos ir fašizmo. Susi
tarimas tarp tų dviejų idėjų 
negalimas.

“Mes nenorime fašizmo, 
mes esame pasiryžę prieš jį 
kovot.

“Kad kovoti prieš fašizmą 
šioje šalyje, mes turime jį pa
žint. Mes negalime kovot tik 
prieš vardą. Fašizmas turi 
įprotį dangstytis po įvairiais 
vardais; jis priims bile vardą, 
kuris galėtų priviliot daugiau 
pasekėjų ir geriau paslėpt jo 
tikruosius tikslus. Vokietijoj, 
pavyzdin, fašizmas parinko 
klaidinantį vardą ‘nacionalių 
socialistų.’ Jungtinėse Valsti
jose, fašistai daro platų, atvi
rą užsimojimą po gražiu var
du ‘Laisvės Lyga’.”

Puiki Nuotaika

Maloniai yra kviečiami seni 
ir jauni, visi lietuviai, biznie
riai ir darbininkai į šį puikų 
baro vainikavimo parengimą, 
kuris įvyks šeštadienį,

ventas ispanų ir negrų bied- 
nuomene, sunkaus darbo, ma
žų algų, blogiausių butų sa
vininkais. Kokia čia ankšteny- 
bė jau matosi iš to, kad kas 
langas—nauja šeima, nauja, 
didelė grupė žiūrovų. Čia— 
proleskariatas. Bet už tai čia 
audringa simpatija maršuoto- 
jams. Visi susidomėję obal- 
fiiais ir juos nugirdę, išmo
kę, šaukia kartu su maršuo- 
įojais. Vyrai, moterys, jauni
mas, net vaikai laiko iškėlę iš 
praeinančių gautas iškabas.

Lietuviai Parade
/

Kadangi nebuvo mobilizuo- 
tasi lietuviams bendrai va
žiuot į New Yorką, sakoma, 
kai kurie pasibijoję nežinomų 
kelių ir pasilikę namie. Tai 
negerai. Tačiau matėsi šian 
ir ten lietuvių, o didžiausia 
grupė vienoj vietoj maršavo 
su Komunistų Partija. Kredi
tas merginoms. Jos geriausia 
pasirodė. Pasirodžius grupei 
mūsų gražių aidiečių mergai
čių, netruko ten su&gruopuoti 
nemaža grupė kitataučių jau
nimo ir turėjome geroką cho
rą, taipgi obalsių šaukėjus.

Dėlko Toli Paradas?
Daugelis išmetinėjo: “Kam 

taip toli tas paradas, ar nėra 
gatvių arčiau.” Tačiau pasiro
do, kad rengėjai puikiai žino
jo, ką daro. Mūsų tradicinis 
Union Square yra artima ir 
puiki vieta, bet tose apylinkė
se maršuojant, šeštadienį pri
sieitų maršuot pro tuščius pre
kybos ir pramonės mūrus arba 
pro visiems jau žinomą East 
Side, kuriai mūsų demonstra
cijos nenaujiena, ir kurioj di
džiuma geriausių elementų ir 
taip jau yra prieškariniai- 
priešfašistiniai nusiteikę.

Atrodo, kad negalima buvo 
parinkt geresnės vietos, kaip 
nazizmo nagais suspaustoji 
Yorkvillė. Ir niekur negalima 
sukelt tiek sveiko ūpo, kaip 
skurde bei rūpestyje apie 
savo gimtosios šalies—Ispani
jos — likimą paskendusiame 
Harleme.

Mizernos “Seimo” At 
stovy Išleistuvės

Pereitą sekmadienį Brook
lyn© tautininkų kliubas rengė 
fašistinio “seimo” atstovams, 
kurie dabar lankosi Ameriko
je, išleistuves. Iš karto jos bu
vo bandyta ruošti tūlam vieš
butyj. Bet vėliau fašistai pa
matė, kad iš to nieko nebus, 
tai savo nuomonę pakeitė ir 
suruošė jas pas p. šliakį, Long 
Islande. Ten, mat, tą dieną 
buvo išvažiavimas, suruoštas 
graboriaus šalinsko, tai tau
tininkai manė galėsią su ta 
publika kaip nors susimaišyti 
ir padaryti “dideles išleistu
ves.”

Deja, nieko panašaus nebu
vo. šalinsko publika “nesusi
maišė” su išleistuvių dalyviais. 
Kas gi tuomet išėjo? Ogi štai 
kas: išleistuvėse dalyvavo viso 
34 žmonės. 13-ka iš jų pro
gramos pildytojai, 5 komiteto 
nariai, trys pastarųjų leidės. 
Vadinasi, virš 20 žmonių, ne
užsimokėjusių įžangos. Gali
ma tat suprasti, kokios tos iš
leistuvės.

T o a s t m a steriu buvo dr. 
Vencus. “Seimo” atstovai sakė 
graudžias kalbas. Jie aiškino, 
kad, girdi, amerikiečiai juodu 
priėmė 
tikėjosi,
sakydami, kad 
būti Smetonos pasiuntiniais, 
etc., etc. Voldemaro “ambasa
dorius” drožė spyčių prieš ko
munistus, bet jis ir čia save 
tik ant juoko pasistatė.

Taigi išleistuvės buvo tokios 
mizernos, kaip mizernas tasai 
“seimas”, kurį “tautos vado” 
paslai čia reprezentuoja.

Koresp.

nuoširdžiau, negu jie 
Gyrė “tautos vadą,” 

jiems garbė

Suimtas Mergaites Žudeika

Rep.

Dantį; Gydytojai Remia 
Ispanijos Demokratiją

Streikas Sukrėtė 
Automatus

Paradas prasidėjo nuo 72nd 
St. ir baierėsi ant Lenox Ave. 
ir 113th St.

Nežiūrint sloginančios sut
ros ir grasinimo lietumi, 
minios s u s i r i n kusių dai
nuodami ir smagiai besišne
kučiuodami laukė savo • eilės 
pradėt maršuoti ir jos sulau
kus — užsimiršo nuovargį. 
Energinei šūkiai — “Hitleri, 
Mussolinį. šalin rankas nuo 
Ispanijos!”, “No Pasaran!”, 
“Laisvės Vokietijos žmonėms, 
Šalin Hitleri!”, “Gvvuok De
mokratija. šalin Fašizmas!” ir 
kiti panašūs girdėjosi po išti
sus blokus aplink.

Per Fašizmo Tvirtovę
Maršuojant per Yorkvillę, 

ant skaitlingai apstotų šaligat
vių teko matyt visko. Vieni 
simpatizuoja ir ploja maršuo- 
tojams, kiti tyli, bet toje ty
loje žėri džiaugsmingas pasi
tenkinimas, kad tokia galinga 
demokratijos spėkų banga 
siaučia nazizmo nuodais ap
krėstoj susiedijoj. Yorkville— 
vokiškos aristokratijos ir viso
kių nazių špiegų centras. Kiti, 
ypatingai jaunų vaikėzų gru
pės—nazių finansuojamų kliu- 
bų padaras — stovi po nazių 
saliūtu ir įtūžusiai straksi bei 
liežuvius rodo. Sakoma, vieto
mis maršuotojus apmėtę, kuo 
sugriebdami, bet tą darė vog
čiomis, bijodami greta stovin
čių simpatikų, kadangi net ir 
šioj sekcijoj demokratijos ir 
taikos šalininkų spėkos buvo 
daug didesnės.

Proletariniam Harleme
žemutinis Harlemas apgy-

š. m. rugpjūčio 4 d. St. 
George viešbutyj įvyko vidur- 
vasarinė pramoga, kurioje da
lyvavo apie 500 dantų gydy
tojų ir jų draugų. Visas vaka
ro pelnas skiriama išlaikymui 
o d o n t o loginio (dantistinio) 
skyriaus Madrido ligoninėje.

šią pramogą suruošė Brook
lyn© dantų gydytojų skyrius, 
kuris yra dalimi šiaurės Ame
rikos Komiteto Ispanijos De
mokratijai Remti. Be šokių, 
buvo dar ir muzikalė progra
ma, kurią išpildė dainininkė 
Dorothy Maddow ir smuiki
ninkė Rose Slater. Vakaro 
nuotaika buvo labai jauki.

Rep.

Apsivedė
Jonas

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBO

Atidarymas ir Vainikavimas
NAUJO BARO

Sekmadienį apsivedė 
Laukus su Bartašiūniene. Di
delis vestuvių pokilis įvyko 
Lietuvių A. Piliečių Kliube, 
280 Union Avė. Sudėta nauja- 
vedžiams daug linkėjimų ir 
dovanų. Tarp gausių vaišių, 
ypatingai viešnias gaspadines 
domino penkių aukštų puikiai 
apdekoruotas pyragas, kurį 
pagamino Balčiūnų Varpo 
Keptuvė.

Gavo Darbą

Rep.

Greatneckietė Elizabeth E. 
Baranauskaitė, kuri kiek laiko 
atgal sėkmingai baigė Cornell 
Universitete laipsnį “Bachelor 
of Arts,” šiuo tarpu pradėjo 
dirbti New Yorke, Harlem 
Hospital, miesto ligoninėj, ku
rioj specializuosis bakteriolo
gijos šakoj.

Geriausių pasekmių jaunuo
lei, E. Baranauskaitei toje 
profesijoje.

Sulaikytas tūlas Lawrence 
Marks, 49 metų, keletą savai
čių atgal buvęs paleistas iš 
kalėjimo, kur jis buvo už lyti
nes kriminalybes. Jis policijai 
prisipažinęs nužudęs ir suko- 
neveikęs 8 metų mergaitę 
Paulą Magagną jos namų 
skiepe, 349 Stockholm St.

Marks papasakojęs ir paro
dęs, kaip viskas dėjosi. Jis 
nudavęs gaso inspektoriumi ir 
prašęs parodyt myterius. Mer-' 
gaitė patikėjo ir nuvedė į 
skiepą, kur jis jai užnėręs 
virvę ant kaklo, kad negalėtų 
šaukt pagelbos nei kvėpuot, 
užsmaugęs. Tačiau jis ginasi 
nežaginęs jos, nors medikų 
tyrimas nurodė, kad mergai
tė buvo išžaginta. Jis taip pat 
ginasi nelietęs kitų vaikų, ku
rie tūlas laikas atgal nužudyta 
panašiu būdu.

Jo areštą priskubino Mrs. 
Saratkin, 1009 DeKalb Ave., 
užlaikytoja namo, kuriame 
Marks su žmona turėjo kam
barį, kada įėjus kambarin ji 
rado Marks su kita maža mer
gaite. Ji atėmė iš jo kūdikį if 
pašaukė policiją, bet jis jau 
buvo pasprukęs, tačiau 
areštuotas.

Išėjus streikan '2,200 Horn 
and Hardart automatiškų res- 
tauranų darbininkų ir ateinan
tieji iš kostumerių nikeliai ir 
dešimtukai smarkiai pradėjo' 
šlubuot. Sakoma, kad tūlose 
iš 44 tos kompanijos restaura- 
nų su pirma diena apyvarta 
nupuolė, likosi tik 25 nuošim
čiai normalės apyvartos. Kom
panija samdanti “kostume- 
rius” už $2 išlaidoms, kad sė
dėtų restauranuose.

Automatai daug apyvartos 
daro iš unijistų, tad, manoma, 
kad savaitės dienomis jų apy
varta dar smarkiau nupuls, 
negu nupuolė pirmomis strei
ko dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, kada fabrikai nedir
ba ii’ biznis remiasi daugiau
sia praeiviais.

Streiką iššaukė trys AF of 
L ir viena CIO unija. Jomis 
yra: Cafeteria Employees Uni
jos Lokalas 302, Teamsters 
Unijos Lokalas 816, Bakery 
Workers Unijos Lokalas ' 87, 
visi AF of L, ir Retail Dairy, 
Grocery, and Fruit Workers 
Unija, CIO.

Streikas paskelbta bosams 
atsisakius išpildyti darbininkų 
reikalavimus, nutraukus 
menesį vestas derybas.

Masiniai Pikietai
šeštadienį ir sekmadienį 

vesta masiniai pikietai. Prie 
restauranų ant 47th St. ir 
42nd St., New Yorke, pikietų 
būrys iš trijų šimtų sutraukė 
10,000 simpatingų žiūrovų, 
kurie lyg potvinis užplūdo 
gatves. Buvo sumobilizuota ir 
apie 50 policijos, bet pikietų 
nepuolė.

Pikietai šaukė: “šalin Poli
cija!” ir “šalin Streiklaužį 
Flynn.” Mat, pir-mesnieji pi-

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

Šį trečiadienį, rugpjūčio (August) 
11 d., įvyks LDS 13-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas Kiburio svetai
nėj, 950 Jamaica Ave., Brooklyn, 
N. Y. Draugai, malonėkit pribūt 
anksti, apie 8-tą valandą vakaro, kad 
galėtume apsvarstyt būtinus reika
lus. Iš anksto tariame ačiū už punk- 
tuališkumą.

Protokolų Sekretorius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Gera biznio vieta, apgy
venta įvairiom tautom. Yra “lease” 
ant patalpos ir randa gana žema. 
Parduosime už prieinamą kainą. 
Kreipkitės: 107 Throop Ave., Brook
lyn, N. Y. (182-187)

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ 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.•

NOTARY 
PUBLIC

per

vėliau

Mirė
32 m.' 
Florai

FRANK DOMIKAICIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
■B

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Laisvės” ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorh] 3c

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

ir pavienių.

Kastancija Mirutienė, 
amž., 40 Louis Ave., 
Park, mirė rugpjūčio 7 d., 
Long Beach ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas namuose. Bus pa
laidota rugpjūčio 10 d., šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi-, 
naši graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

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

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

Lankėsi “Laisvėje”

Petras.

Rugpjūčio 14 Augusi
168 Marcy Ave., B’klyn, N. Y. 

Prasidės 8 vai. vakare

Šios savaitės pradžioj 
Brooklyne (ir “Laisvėje”) 
lankėsi vaistininkas J. F. Bo
risas, iš South Bostono.

UŽGYRĖ LAGUARDIĄ
Amerikos Darbo Partijos 

Apskričių Komitetų Konvenci
ja, kurioj dalyvavo virš 1,000 
narių, ketvirtadienio vakarą 
užgyrė LaGuardijos 
tūrą į majorus. Jis jau buvo 
nominuotas per tos 
centro komitetą.

kandida-

partijos|

"t..... ................................ .... ......  ...... .

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

3 168 Grand S.treet g

I
Tel. Evergreen 8-7179 ;

Brooklyn, N. Y. r

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Notary Public

IFUMIŲIIUI

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos įmylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Stanley Masiulio
, Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos. Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavifnui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo,tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi. 

f

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa- 

sivažinSjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y

Lietuvių Anglių Kompanija
• Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

*485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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