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Neperseniai Brooklyne, N. 
Y., atėjo į Komunistų Partiją 
buvęs demokratų politikie- 
riaus sekretorius, kolegiją bai
gęs, gerai 
vyras.

Pereitą antradienį i Wil- 
liamsburgo
munistų kuopą įstojo ir to po
li tiki eri aus rinkimų kapitonas.

Jiedu ketina ir daugiau to 
demokratų vijurko buvusių 
darbuotojų atvesti į Komunis-

(Brooklyne) ko-

Stebėtinai pradeda krikti 
senosios kapitalizmo partijos 
šiais krizio laikais.

Newarko. N. J., teismas at
ėmė iš Mabel Eatonienės vai
kus ir pavedė juos salaveišiš- 
kam tėvui auklėti todėl, kad 
motina, girdi, esanti “raudo
na.”

Jos “raudonumas” tame, 
kad pas ją rado “aidoblistų” 
dainų rinkinį ir porą.kitų dar
bininkiškų knygelių .

Motina įrodinėjo, kad ji tiki 
į “krikščionių mokslą” ir dau
giausia sekmadieniais eina į 
katalikų bažnyčią. Bet treje
tas darbininkiškų knygelių ją 
vis tiek padarė “netinkama” 
motina kapitalistinio teismo 
akyse.

Tuom smurtu teismas sten
gėsi atgrasinti nuo bet kokių 
ryšių su darbininkų judėjimu 
ir kitus dalinai dar tikinčius, 
bet jau dalinai klasiniai susi- 
prantančius darbo žmones. O 
tokių dabar yra milionai.

Panašūs teismiški sauvalia
vimai, žinoma, veda tuos žmo
nes tik prie greitesnio atsipa
laidavimo nuo kapitalistų kla
sės “padorumų.”

EPIC’o, -Uptono- Sinciairio 
partijos, suvažiavimas Los 
Angeles, Calif., išdirbo ir pri
ėmė tokius reikalavimus:

Produktus gaminti žmonėms 
naudot, o ne pelnui; įvest tin
kamas- nusenusiems darbinin
kam pensijas; išleisti žmoniš
ką bedarbių apdraudos įstaty
mą; tuo tikslu apdėt mokes
čiais didžiuosius kapitalistų 
pelnus; įvest 34 valandų dar
bo savaitę be algų mažinimo 
darbininkams; duot pilną tei
sę organizuotis ir streikuot; 
uždraust policijos bei milicijos 
naudojimą .prieš streikierius ir 
t.t.

Su tokiais tai reikalavimais 
EPIC siųs savo delegatus ir į 
demokratų partijos preziden
tinį suvažiavimą. Vis dar, 
mat, graibstosi už demokratų 
partijos skvernų, bet, turbūt, 
neilgai. EPIC šalininkai turės 
greitai įsitikinti, jog su tokiais 
reikalavimais jiems vieta ne 
pas demokratus, bet Farmerių 
—Darbo Partijoj.

New Yorko “American’o” 
redaktorius Arthur Brisbane 
pašiepia tuos Amerikos fabri
kantus, kurie negana pasitikė
jo Sovietais.

Keleri metai atgal tūli ame
rikiniai fabrikantai buvo suti
kę Sovietams kreditan par
duot įvairių mašinų bei įran
kių. Sovietai jiems išdavė 
tam tikras notas, prižadančias 
mokėti fabrikantams sutartas 
palūkanas ir paskirtu laiku 
atmokėti visą paskolą.

Fabrikantai, tačiaus, pasi
klausė fašistų melų apie So
vietų “bankrūtą” ir pradėjo 
kitiems pardavinėti sovietines 
notas, smarkiai numušdami 
žemyn jų kainas.

Tuom pasinaudojo gudres
nieji, tarp jų ir Lietuvos pilie
tis Zelikas Josefowitz.

Pribrendus laikui, Josefo
witz gavo pilną aukso vertę 
už tas notas ir, pasak, “Ame
rican’o” pasipelnė iš to 200,- 
000 auksinių dolerių, kuriuos 
ir pasidėjo New Yorke į “sau
gumo spintas” viename banke.

KARININKAI FMI SUKILO JAPONIJOJ
j Grasina Gumų Darbin. Visuotinu Streiku 
Akrone Prieš Milicijos Atsiuntimą; Kitos 

Stiprios Unijos Remia Streikierius
POLICIJOS VIRŠININKAS BIJO ĮDUOT POLICININ

KŲ KAILĮ STREIKIERIAMS

sustabdė trauki- 
anglį ir kitus 

Goodyear fabri-

AKRON, Ohio, vas. 25.— 
Jeigu bus partraukta mili
cija prieš Goodyear auto
mobilių gumų darbininkų 
streiką, tai bus iššaukti irV 7

kitų gumos kompanijų dar
bininkai į visuotiną streiką, 
kaip pareiškia vadai Jungti
nes Gumų Darbininkų Tarp
tautinės Unijos.

Taip unija atsiliepė į še
rifo J. Flower’io pareika
lavimą milicijos prieš masi
nius pikietus 14,000 strei
kuojančių Goodyear darbi
ninkų.

Streikieriai pereitą ant
radienį vėl 
nį, vežantį 
reikmenis 
kams.

Šerifas Flower buvo sup
lanavęs policijos ir savo 
ginkluotų padaužų užpuo
limą ant tūkstančių pikieti- 
ninkų. Bet policijos galva 
Boss dar to daryti neleido. 
Sako, “pasiųst jų tarpan po- j 
liciją tai reikštų pasiųst ją 
į skerdyklą,” reiškia, įnirtę 
streikieriai nepaleistų gyvų 
tokių policininkų.

Kol kas milicija dar nėra 
siunčiama, bet Youngstow- 
ne jau priruošta 60 kulka- 
svaidininkų, “jeigu reikėtų 
tvarką apsaugoti” Akrone.

Akron miesto taryba 
kreipėsi į šalies darbo mini- 
sterę Fr. Perkins, kad at
siųstų tarpininką taikyti 
streikierius su kompanija. 
Bet kompanija kol kas visai 
atsisako nuo derybų su dar
bininkais.

J. L. Lewis, Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas, pirmininkas aštuonių 
didžiulių unijų Industrinės 
Organizacijos K o m i t e to, 
prižadėjo duoti piniginės 
paramos streikieriams ir at
siųsti jiems kelis organiza
torius.

Amalgameitų Siuvėjų ir 
Sukniasiuvių Unijų valdy
bos taipgi siunčia savo at
stovus į Akroną, idant tei
kus pagelbos streikuojan
tiems gumų darbininkams.

Paryžius, vas. 25.—Fran- 
cijos užsienių reikalų mini- 
steris Flandin seime karštai 
kalbėjo už patvirtinimą 
tarpsavinės pagelbos sutar
ties su Sovietais.

Dabar tą auksą užgrobė 
Amerikos valdžia, pagal įsta
tymą prieš privatinį aukso 
krovimasi.

Net fašistinio “Am'erican’o” 
redaktorius pripažino, kad So
vietai puikiausiai atsiteisia tu
rintiems su jais biznio reikalų.

Ethiopai Įsiveržė į 
Eritrėją, Išsprogdi

no Italy Sandėlius
ADDIS ABABA, vas. 25. 

ethiopų būrys iš 
naktį persimetė 
į italų valdomą 

šiaurėj, užpuolė

Wolkaito 
per sieną 
Eritrėją, 
Amagą, išsprogdino fašistų 
amunicijos sandėlį ir ketu
rias dideles patalpas, kur 
jie laikė įvairius karo reik
menis.

Ethiopai žemyn nušovė 
dar viena italu lėktuvą.

Patvirtinta žinia, kad 
ethiopai vas. 13 d, užgrobė 
ir sunaikino italų fortą Ra
ma palei kelią iš Adowos į 
Asmara.

Dviejuose pirmesniuose 
netikėtuose italams užpuoli
muose ethiopai išžudė 668 
fašistų kareivius.

Pasmerkia Mokytojų 
Varžymus ir Prisiekas
ST. LOUIS, Mo., vas. 25. 

—Suvažiavimas apie 10,000 
mokyklų superintendentų ir 
mokytojų pasiuntė protes
to rezoliuciją Washington©, 
D. C., mokyklų superinten
dentui F. W. Balloui, kuris 
įvedė kartotinas mokyto
jams prisiekas, kur jie turi 
pareikšt, kad jie ištikimi 
Amerikos konstitucijai ir 
priešingi visokiam radika
liam (kairiam) judėjimui. 
Taip Washington© mokyto
jai turi prisiekt kiekvieną 
kartą, pirm gaunant mėne
sinę algą. Jiems uždrausta 
net komunizmo bei Sovietų 
vardą minėt kitaip, kaip tik 
su šmeižtais prieš bolševi
kus.

Charles A. Beard, žymus 
istorininkas, dalyvaująs šia
me Mokytojų Susivienijimo 
suvažiavime, mušė tokią te
legramą Kansas valstijos 
gubernatoriui A. Landonui, 
f asistuojančiam republiko- 
nui:

“Ar tamsta didžiuojiesi, 
kad tamstos kandidatūrą (į 
prezidentus) remia William 
Randolph Hearst?”

Hearst yra vienas iš juo
džiausių Amerikos fašistų.

London, vas. 25. — Ang
lijos valdžia stengiasi iš- 
gaut iš darbininkų vadų 
prižadą, kad jie per 3 me
tus neves streikų, kol šalis 
“įvalias” apsiginkluos.

10,000 PRISIEKĖ KERŠYT AMERIKOS IM
PERIALISTAM UŽ ŽUDYNES PUERTO RICOJ

SAN JUAN, Puerto Ri
co, vas. 25.—10,000 žmonių 
dalyvavo laidotuvių demon
stracijoj, kuomet buvo lydi
mi į kapus kūnai Puerto 
Rico tautininkų jaunuolių 
H. Rosado ir EI. Beaucham- 
po, kuriuos policininkai nu
šovė pačioj policijos stotyj. 
Demonstracijos dalyviai 
prisiekė atkeršyti Amerikos 
imperialistams, kurių agen
tai nulynčiavo tuodu jau
nuoliu.

Del to amerikinės polici
jos žygio taip įsisiūbavo 
minios, kad Jungtinių Val
stijų valdžia skubiai siun
čia būrius pilnai ginkluotų 
marininkų, prirengtų maiš
tams malšinti.

Du minimi jaunuoliai bu-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Naziai Eilinius žmones No

ri Padaryti šnipais
DANZIG.— Iki šiol iš Dan- 

zigo į Vokietiją buvo siunčiami 
tik patys bedarbiai, o jų šeimos 
buvo paliekamos Danzige. Da
bar norima pradėti siųsti į Vo
kietiją ir jų šeimas. Valdžios 
įstaigos kreipėsi į visus amati
ninkus, ragindamos juos persi
kelti į Vokietiją. Persikelian- 
čioms šeimoms ketinama su
teikti pašalpų, duoti geležinke
lio biletus ir 10—200 markių 
pašalpos naujoje vietoje įsikur
ti. Kas norėtų tomis lengvato
mis pasinaudoti, turi pasižadė
ti, kad per trejus metus atgal į 
Danzigą negrįš.

Įdomiausia yra ankieta, ku
rią išleido hitlerininkų partijos 
užsienių organizacijos skyrius. 
Toje ankietoje yra 39 klausi
mai, kurių tarpe yra tokie: ar 
ankietą užpildąs asmuo yra ari
jas, ar dalyvavo kare, ar nebu
vo iš kurios valstybės ištrem
tas ir už ką, kokia jo politinė 
praeitis ir politinė veikla užsie
niuose, ar yra kokios nors slap
tos sąjungos ar slaptos ložės I 
narys, ar gali nurodyti pavar
des tų asmeny,, kurie užsieniuo
se dirba prieš Vokietiją 
kreiptą darbą ir t.t. <

Hitlerininkų Veikla 
Lietuvoj

KAUNAS. — Liaudininkų 
dienraštis “Lietuvos žinios” se
kamai atpasakoja, ką Sovietų 
Komunistų Partijos organas 
“Pravda” rašo apie nazių dar
buotę, kas liečia Lietuvos:

“Pravda” pažymi, kad Berly
no vyriausybė, norėdama pa
siekti savo grobuoniškus tiks
lus, įvairiausiais būdais pradė
jo spausti Lietuvą ekonomiškai, 
kad tuo būdu greičiau galėtų 
Lietuvos vyriausybę priversti 
padaryti atatinkamų nusileidi
mų Klaipėdos krašto reikalu. 
Vokietijos vyriausybė pradėjo 
beveik nieko iš Lietuvos nesi- 
vežti, o 1932 metais Lietuva į 
Vokietiją išvežė beveik pusę vi- 

vo nušovę žiaurų policijos 
viršininką pulkininką Rigg- 
są. Tuomi buvo jam atker
šyta už keturių Puerto Ri
co tautiečių studentų nušo
vimą laike demonstracijos.

Keršiję junuoliai buvo su
imti ir laike tardymo polici
jos stotyj nušauti.

Ryšyj su tais įvykiais la
bai keistai elgiasi Santiago 
Iglesias, Puerto Rico socia
listų vadas. Jis šaukia val
džią, kad visai uždarytų 
Puerto Rico Tautiečių Par
tiją, kuriuos jis vadina “fa
natikais.”; O pirmiau pats 
Iglesias šnekėdavo, kad tu
ri būt duota Puerto Rico 
salai visiška nepriklausomy
bė nuo Jungtinių Valstijų.

so savo eksporto. Esą, Berly
nas manė, kad tuo būdu pri
vers Lietuvą prašyti pasigailė
jimo.

Be to, laikraštis toliau vaiz
duoja tą pragaištingą Vokieti
jos nazių darbą, kurį įvairūs 
vokiečių agentai varė Lietuvos 
gyventojų tarpe. “Pravda” pri
duria, kad Vokietijos vyriausy
bė, pykdama del savo nepasise
kimų, visą kaltę del to stengiasi 
suversti Sovietų Sąjungai.

Naziai taip Apsigink
lavę, kad Nieko Nebiją
BERLYNAS, vas. 25. — 

Hitlerio karo ministerija 
išleido brošiūrą, kur prime
na, jog Vokietija jau įvalias 
apsiginklavus, kad jokia ki
ta valstybė negalėtų kištis 
į jos politiką. Giriasi, kad 
naziai sparčiau apsiginkla
vę negu Sovietai.

nu-

Worcester, Mass
Svarbus Susirinkimas

Šį šeštadienį, 7:30 vai. va
kare, lietuvių svetainėj (29 
Endicott St.) įvyks labai 
svarbus pažangiųjų lietu
vių susirinkimas. Kviečiami 
dalyvauti visų darbininkiš
kų organizacijų nariai ir 
darbininkiškos spaudos 
skaitytojai, šiame susirin
kime dalyvaus drg. A. Bim
ba iš Brooklyn© ir darys 
nepaprastai svarbų praneši
mą, kaip šiandien Ameri
kos ir viso pasaulio komu
nistai kovoja už bendrą 
frontą ir ką mes greitu lai
ku turime daryti prieš 
Smetonos vėliausį smurtą 
Lietuvoje.

Rengėjai.

Militaristai Užgrobė Sostinę, Nužudė Mi- 
nisterį Pirmininką Okado ir Keturis Kitus 
Valdininkus; Daug Žuvę Susikirtimuose

Green Atmeta J. Lewiso 
Pasiūlymą Suorgani- 

zuot Plieno Darbininkus
WASHINGTON, vas. 25. 

—Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm. 
Green atmetė Industrinės 
Organizacijos Komiteto to
kį pasiūlymą. Industrinis 
Komitetas, atstovaująs aš- 
tuonias didžias unijas, su
teiks $500,000, Darbo Fede
racijos Tarybai, kad pagel
bėt suorganizuot visus ne
organizuotus plieno darbi
ninkus į uniją. O Green bi
jo, kad jie nebūtų sutelkti į 
vieną didelę uniją. Iš savo 
pusės, jis sako, dėsiąs pa
stangų “laisvai” juos orga
nizuot, reiškia, į smulkias 
atskiras amatines unijas.

Industrinės Organizacijos 
Komitetas, kuriam pirmi
ninkauja J. L. Lewis, atsto
vauja apie trečią dalį visų 
Darbo Federacijos narių. 
Bet atgaleivis Federacijos 
prezidentas Green bando su 
juom nesiskaityt arba dar 
jam ir grūmoja.

JAPONIJOS VALDŽIA 
SLOPINA SUKILUSIUS 

FAŠISTUS

TOKIO, vas. 26. — Pa
šaukta Japonijos karo lai
vynas į Tokio ir Osakos 
prieplaukas prieš sukilu
sius karininkus ir fašistus, 
bandančius pagrobt valdžią 
į savo rankas.

Imperatorius Hirohito pa
skyrė vidaus reikalų minis
terį F. Gomo ministeriu pir
mininku vietoj fašistų nu
žudyto Osakos.

Valdžia naudojanti visas 
priemones slopint sukilimą.

Sovietų ambasada prane
ša, kad armijos pirmosios 
divizijos kareiviai, iš pra
džių patraukti į sukilėlių 
pusę, jau pasidavė valdžiai.

SINGAPORE, Vas. 26.— 
Per kovas Japonijos kari
ninkų padarytame sukilime 
užmušta 50 žmonių.

TOKIO, Vas. 26.— Uni
ted Press žiniomis, ištikimi 
valdžiai kareiviai ima vir
šų ant fašistinių sukilėlių.

Sostinėj Tokio įvesta pu- 
siau-kariškas stovis. Visos 
žinios aštriai cenzūruoja
mos.

&

FAŠISTAI REIKALAUJA 
GRIEŽTAI VEIKT 
PRIEŠ SOVIETUS

SHANGHAI, Chinija, va
sario 26.—Vietiniai banki
ninkai gavo pranešimų, kad 
Japonijos sostinėj Tokio ka
rininkai padarė perversmą 
ir nužudė ministerį pirmi
ninką T. Okadą, finansų 
ministerį K. Takahashį ir 
tris kitus augštus Japonijos 
valdininkus.

United Press žiniomis, 
įvesta karo stovis visoj Ja
ponijoj. t <J|

Kariai Tokio užėmė polici
jos stotis, vidaus reikalų 
ministeriją ir nužudyto mi- 
nisterio pirmininko namus.

Kovose su perversmą da
rančiais fašistiniais kari-^‘" 
ninkais daug žmonių esą už- • 
mušta. ■» ,e .—1

Singapore, vas. 26.—Už
drausta bet kokiems lai
vams išplaukti iš Japonijos. 
Kobe mieste areštuota sve
timšaliai.

San Francisco, CaL, vas. 
25. — Nutrūko susisiekimai 
telefonu su Japonija. IŠ 
sostinės Tokio pranešta tik 
tiek, kad “telefonų centras 
sugedęs.”

Bet reik suprast, kad tai 
įvesta telefonų cenzūra. *
Prakišę Rinkimus, Fašistai

Griebiasi Kariško Smurto
•••

Fašistiniai militaristai bu
vo labai nepatenkinti seimo 
rinkimais pereitą savaitę. 
Todėl jie pasiryžo prievaf-

v

į

kas.
Seiman išrinkta tik vienas 

atviras fašistas ir keturi 
pritarėjai. Pusiau-fašistine 
Seiyukai partija buvo smar
kiai sumušta rinkimuose. 
Kitos didelės kapitalistines 
partijos Minseito kandida
tai taipgi skelbė 0kgvą 
prieš fašizmą,” nes jie ma
tė žmonių priešingumą fa
šistams.

Rinkimus laimėjo minis- 
terio pirmininko Okados 
truputį laisvesnė ir netokia 
karišką partija. '

Seiman buvo taipgi iš
rinkta 18 socialistų ir 6 dar
bo minių partijos kandida
tai. Jie gavo 600,000 bal
sų. Laike rinkimų tūlose 
vietose darbininkai ir vals
tiečiai išstojo į demonstra
cijas prieš karą ir fašizmą.

Seiyukai pusiau-fašist 
partija, kuria dabar, r 
tyt, naudojasi militarist 
reikalauja griežtesnio vei 
mo prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš Chiniją.

W'i 
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Tysliavai Smetona su Smurtu 
Dar Pavėlavo

Kam patinka, kam ne, bet Brooklyno 
“Vienybes” redaktoriui Tysliavai, amži
nos atminties poetui, Smetonos valdžios 
vėliausias žygis teikia tik neapsakoma 
džiaugsmą. Jis sako:

Vėliausios žinios, atėjusios iš Lietuvos, 
sako, kad ten jau galutinai uždarytos visos 
politinės partijos, išskyrus tautininkų są
jungą, kurios rankose dabar krašto valdžia.

Logiškai galvojant, Lietuvos politinės 
' partijos turėjo būti uždarytos jau 1926 me

tais, tuojau po gruodžio 17 dienos pervers
mo. . .

Smetona pavėlavo dešimčia metų. Bet, 
žinoma, geriau vėliau, negu niekados. 
“Kokia išvada?” klausia ten pat (“V.”, 
vas. 25 d.) tas pats Tysliava, tartum 
Smetonos pasamdytas. Well, jis atsa
ko: “Verčiau bloga, bet sava diktatūra, 
negu gera, bet svetima demokratija.” 
Taigi, jeigu Lietuvos žmones nuverstų 
Smetonos valdžią ir įsteigtų demokrati
nę santvarką, tai, pasak Tysliavos, ji jam 
būtų svetima. Todėl jis pasirenka kru
viną, nors ir blogą, Smetonos diktatūrą!

Už tai, aišku, fašistiniam “Vienybės” 
redaktoriui labai nepatinka Komunistų 
Partijos Lietuvių Centro Biuro atsišau
kimas sudaryti bendra frontą Amerikos 
lietuviuose ir padėti mūsų broliams Lie- 
iuvoje nusikratyti Smetonos diktatūrą. 

.Jisai, turėdamas pilną smetoninį mono
polį ant lietuvybės Amerikoje, šaukia:

Kiekvienas lietuvis, kuris dar ištikimas 
savo gimtajam kraštui, neprivalo lysti į šį 
komunistų bučių. Kiekvienas lietuvis pri
valo drąsiai pasakyti: Nekiškite savo pur
vinų nagų į Lietuvos vidaus reikalus!

Su logika ir sveiku protu Tysliava jau 
visai nebesiskaito. Įsivaizdink, skaityto
jau: Jeigu tu protestuosi prieš Smetonos 
bjauriausi smurtą, tai būsi ne lietuvis, 
tai būsi neištikimas savo gimtajam kraš
tui! Jeigu pageidausi Lietuvos žmonėms 
civilių laisvių ir demokratiškų teisių, tai 
būsi ne lietuvis, tai būsi pakliuvęs į “ko
munistų bučių.” Jeigu savo “purvinus,” 
darbininkiškus ir lietuviškus nagus kiši 
į Lietuvos vidaus reikalus, tai būsi iš
gama! Taip sako Tysliava. Na, pagal
vokite, ar sveiku protu žmogus prieitų 
prie tokios nesąmonės?

Ar Amerikos Lietuviai 
Tylės!

Kiek mes pažįstame Amerikos lietu
vius, tai galime užtikrinti poną Tysliava, 
kad jie ant jo grūmojimų nusispjaus ir 
eis talkon Lietuvos žmonėms nusikraty
ti Smetonos diktatūrą. Mes manome, 
kad šitas paskutinis Smetonos smurto 
žygis prieš visas opozicijos partijas iš
valys Amerikoj lietuviams kelią prie su
darymo plataus bendro fronto. Iki šiol 
Lietuvoj gyvavo katalikų, liaudininkų ir 
socialdemokratų partijos, o tik Lietuvos 
Komunistų Partija buvo uždaryta, nele- 
gališka. Taigi, čia, Amerikoje, tų parti
jų vienminčiai klaidingai galvojo, kad 
jie geriau padarys, jeigu perdaug nesi- 
strošins prieš Smetoną, jeigu jo neuž- 
fūstins. Dabar tos iliuzijos tapo išblaš
kytos. Dabar čia tik tokie Tysliavos ir 
Karpiai, ordenuoti smetoninių nuodų 
šinkoriai, pasilieka Smetonos smurto pa
laikytojais.

Mes manome, kad Komunistų Parti
jos Lietuvių Centro Biuro atsišaukimas 
nepasiliks balsu girioje. Centro Biuras 

r te&iiigai sako: “Mes turime veikti ben- 
;z drai-r-bendrai visi, kurie priešingi Sme- 

tonoš diktatūrai, kurie trokšta padėti 
-Lietuvos žmonėms nusikratyti tą dikta- 
įįtūrą.” Tokių, trokštančių Lietuvos žmo- 
^Hėms padėti, yra tūkstančiai, yra minios.

į Kodėl Neplatinate Socialės 
Apdraudos Diliaus!I

Dienraštis “Laisvė” išleido lapelio for
moje naujai kongresan įneštą socialės 
apdraudos bilių S. 3475. Jis yra žino
mas, kaipo Frazier-Lundeen bilius. Tai 
daug platesnis ir geresnis, negu pernykš
tis bilius H. R. 2827. Už šio biliaus pra- 
vedimą turėtu darbuotis kiekvienas Am
erikos darbo žmogus—kiekvienas darbi- ; 
ninkas, kiekvienas farmerys, profesiona
las ir smulkus biznierius bei amatnin- 
kas.

Bet kažkodėl šis lapelis tebestovi “Lai
svės” administracijoj ir mūsų draugai 
bei organizacijos nesistengia parsitrauk
ti ir išplatinti. Kaip gi mes sumobilizuo- 

| sime lietuvių mases už tą bilių, jeigu jos 
nebus susipažinę su juomi, nežinos, ką 
jis reiškia? Lapelio kaina $2.75 už tūk
stantį.

Todėl, draugai, be jokio atidėliojimo 
parsitraukite šio lapelio paskleidimui 
tarp vietos lietuvių. Jūsų darbas ir jū
sų pareiga.

Milwaukes Komunistai Remia
i Socialistų Kandidatus

Komunistų Partijos Milwaukes orga
nizacija nutarė miesto rinkimuose rem
ti Socialistų Partijos kandidatus, iš ku- 

| rių vienas yra dabartinis miesto majo
ras Hoan. šiuo tarpu Hoan palaiko kai
rįjį sparną Socialistų Partijoj.

Milwaukes mieste socialistų spėkos ga
na tvirtos. Prieš jas grupuojąs galin
gos stombiojo kapitalo pajėgos. Hearsto 
spauda stovi priešakyje tų reakcinių pa
jėgų, kurios susiorganizavę po fašistine 
vėliava Law and Order Lygos. Hearsto 
laikraščiai šunes karia ant miesto socia
listų viršininkų. Tokiam atsitikime, aiš
kus dalykas, komunistai stovės su socia
listais ir juos parems. Ar tas reiškia, 
kad komunistai užgiria ir visą Socialistų 
Partijos programą Milwaukes mieste? 
Ne, to nereiškia. Komunistai taip pat 

l neišsižada kritikos dabartinei miesto ad
ministracijai, kuri dažnai nusileidžia ka
pitalistams. Bet mums svarbu, kad ši
tame susikirtime tarp fašistinių Hearsto 
spėkų ir progresyviškų spėkų, pastaro
sios laimėtų.

Dabar Smetonininkai Ruoš 
Skridimą Lietuvon

Brooklyno “Vienybė” garsiai paskel
bia, kad jau esąs pradėtas organizuoti 
naujas skridimas iš Amerikos Kaunan. 
Lakūnu esąs Antanas Kiela. Brooklyne 
jau esąs susidaręs “Trečiojo New York- 
Kaunas Skridimo Centralinis Komite- 

( tas,” kuriame figūruoja tos pačios “Vie
nybės” didvyriai Bukšnaifis ir Klinga. 
Atrodo, kad šis žygis bus globoje tikrų
jų “tėvynainių.”

“Vienybė” pamėgdžioja “Naujienas.” 
Tysliava mano, kad “Naujienos” gerai 
finansiniai laimėjo iš Vaitkaus misijos, 

Į ją garsindamos, tuo būdu jis irgi turi 
. vilties pasipelnyti. Dabar vienybiečiai 

laiko turi. Kelios dienos atgal jie visi 
buvo užimti mergų veidų bizniu. Bet 

j .kaip viskas ant šios ašarų pakalnės bai
giasi, taip turėjo baigtis ir tas biznis. 
Viso labo jis tik iškepė “lietuviams ka
ralaitę.” Iš “karalaitės” Tysliava ir jo 
štabas juk negali pragyventi. Reikia 
j ieškoti kitų šaltinių. Jie mano, kad la
kūnas Kiela atidarys jam dideles aukso 
mainas.

Mes, žinoma, nieko neturime prieš la
kūną Kielą. Jeigu jis nori skrįsti Kau
nan, lai skrenda. Žmogus nori pasigar
sinti ir parodyti savo drąsą. Mano, kad 
paskui lengviau pragyvenimą padarys 
—jeigu gyvas išliks ir pasieks Kauną. Jo 
valia. Mes galime jam tik palinkėti ge
ros kloties.

Bet mums nepatinka tokių Klingų, Sa
gių ir Bukšnaičių planuojamas naujas 
Šurnas ryšyje su planuojamu skridimu. 
Jau prašoma iš visuomenės pinigų. Jau 
šaukiama: “Atsiliepkite kareiviškai, mo
mentaliai, be atidėliojimo.” Jau kolio- 
jami tie, kurie bandytų paabejoti, ar rei
kalingas šitas naujas biznis. Tie vadi

nami “silpnadvasiais.”

žymiausiam francūzų rašy
tojui ir didžiam humanistui 
Romen Rolanui sukako 70 me
tų.

Apie jo kūrybą ir garbingą 
veikimą dabar žino milionai jo 
skaitytojų.

Romen Rolanas gimė pro
vincijos miestelyj Klamesi. 
Jaunystę—studentavimo me
tus—jis praleido Paryžiuje. 
Tai buvo laikas, kada atmin
tyje dar buvo Komunos die
nos ir buržuazija, žvėriškoj 
neapykantoj proletariatui, be- 
gailestingai viską slopino, kas 
buvo revoliucinio Francūzijoj. 
Po pralaimėjimo kare su Prū
sija, Francūziją apėmė šovi
nistinis įkarštis, ir Francūzijos 
buržuazinė literatūra tapo na
cionalistinės ideologijos ir im
perialistinių siekių skleidėja. 
Tas uždėjo žymę ant jaunų 
rašytojų kūrybos, pradėjusių 
tuo laiku savo literatinę veik
la, v

Jaunas Romen Rolanas ne
pasidavė tiems šovinistiniams 
jkarščiams. Jis rado daug pui
kių dalykų savo nagrinėji
mams visų šalių, meno gigantų 
kūriniuose—šekspiro, Mikei 
Andželo, Vagnerio, Betchove- 
no, Tolstojaus.

Levas Tolstojus padarė Ro
men Rolanui didžiausią įta
ką. Jis savo talento jėga pa
vergė jauną francūzą, bet Ro
men Rolanas, pasidavęs Tols
tojaus—menininko įtakai, ne
pasidavė Tolstojaus nesiprie
šinimo ir kultūros ir meno nei
gimo pamokslams. Jis sukilo

ratūrą šviežias vėjelis.
Priešingai buržuazinės lite

ratūros tautiniam apsirubežia- 
vimui, Romen Rolanas toj epo
pėjoj išstojo kaip internacio
nalistas ir davė du neužmirš
tamus vaizdus: Žano Kristofo 
ir Olive žanevo—vokiečio ir 
francūzo, kurie artėja viens 
prie kito per šovinistinių, ka
ro kurstytojų galvas.

Toj epopėjoj Romen Rola
nas dar ne revoliucionierius. 
Jis geradaris ricierius-vienišis, 
pakėlęs kardą internacionali
nės vienybės apsaugojimui 
prieš nacionalistinius tamsybių 
apaštalus.

Bet Romen Rolano kelias į 
revoliuciją jau buvo nužymi
mas, ir sekančiose knygose jis 
eina tiesiu melagingos buržua
zinės moralės demaskavimo ir 
kapitalizmo pasmerktinumo 
keliu.

Romen Rolanas ne tiktai ra
šytojas. Jis įkvėpiantis tribū
nas, išstojąs visu ūgiu, kai jis 
kovoja už kapitalizmo paverg
tus vergus, prieš imperialistinį 
karą, prieš fašizmą, už Sovietų 
Sąjungos apgynimą. Paskuti
nieji metai yra įkūnijimas jo 
kovos už idealus, kurie tik pa
žymėti jo kūriniuose: už pro- 
letarišką, tikrą humanizmą, 
kurio vieninteliu nešėju yra 
mūsų šalis.

Šituo išaiškinama jo drau
gystė su Sovietų šalim, šituo 
išaiškinami jo žodžiai atsisvei
kinimo laiške drg. Stalinui, 
kurį jis rašė Gorkuos 1935

balsas, kieta jo vyriška ranka 
skaudžiai mūša seno pasaulio 
ramsčius.

Romen Rolaho pozicija, ku
rią jis užėmė nuo karo pra
džios ir kurią jis neapleidžia, 
tarnauja pavyzdžiu tiems, kas 
ryžtasi įsitraukti į kovą prieš 
karą, fašizmą, už naują, so
cialistinę žmonijos ateitį.

V. S.
“R. A.”

Klausimai ir Atsakymai
Paaiškinimas apie Išmetimą 

Torglerio iš Vokietijos 
Komunistų Partijos

KLAUSIMAS: Savo laiku 
buvo trumpai pranešta, kad 
Ernst Torgler, buvęs vienas iš 
Vokietijos komunistų vadų ir 
teistas kartu su d. Dimitrovu 
garsiojoj Lėipzigo byloje, ta
po išmestas iš Vokietijos Ko
munistų Partijos. Platesnio pa
aiškinimo nebuvo. Kodėl jį iš
metė ?

C. P. M.

ATSAKYMAS: Kaip greitai 
Vokietijoj įsigalėjo hitlerinin
kai, taip greitai Torgleris pra
dėjo prieš juos nusilenkti ir 
jiems pataikauti. Kada jis bu
vo kaltintas, kartu su Dimit
rovu, Popovu ir Tanevu, pade
gime Reichstago rūmų ir kada 
atėjo jų teismas, tai Torgleris 
pasiėmė už advokatą tūlą Dr. 
Sack, atvirą hitlerininką. Ko
munistų Partija tam buvo 
griežtai priešinga, bet jis ne
klausė. Advokatas Sack teis
me bjauriausiai išniekino Ko
munistų Partiją ir Komunistų

Internacionalą. Nežiūrint to, 
pabaigoje teismo Torgleris pa- 
dėkavojo Sackui ir sakė, kad 
jis buvęs pilnai patenkintas jo 
darbais.

Drg. Dimitrovas, laike teis
mo, griežtai kritikavo Torgle- 
rį už pasisamdymą fašisto 
advokato ir pareiškė, kad jis 
geriau sutiktų būti nužudytas 
yž idėją, negu leistis būti ap
gintu tokio advokato, kaip 
Sack. ,

Akivaizdoje tokio Torglerio 
nesiskaitymo su partija ir jo 
pasidavimo hitlerininkam, Vo
kietijos Komunistų Partijos 
konferencija, laikyta Brusse- 
lyj, spalio mėn., 1935 metais, 
vienbalsiai Torglerį išmetė iš 
partijos. Partija nurodė, kad 
Torglerio užsilaikymas teisme 
buvo taikomas savo locno kai
lio išgelbėjimui ir uždaviniui 
smūgio Dimitrovui, Popovui ir 
Tanevui.

Vėliausi pranešimai sako, 
kad Torgleris yra laisvas Vo
kietijoje ir hitlerininkų nekliu
domas rašo knygą bendrai su 
renegate ir hitlerininke tūla 
Maria Reese. Kokia jo ta kny
ga bus, niekas nežino. Bet jau 
tas faktas, kad jis ją rašo ben
drai su fašiste Reese, gali pil
nai paliūdyti, kad ji nebus 
darbininkiška.

Washington.— Roosevel- 
to vyriausybė atėmė armijos 
korpuso komandą iš gene
rolo Johnsono Hagoodo, 

į kuris pašiepdavo WPA vie
šųjų darbų politiką.

prieš Tolstojų ir rado savo ke
lia. €

Romen Rolano pjeses, jo 
“Revoliucijos dramos“ atsira
do kaip kovos meno patvirtini
mas, kaip menas veiksmuose, 
kaip teatras liaudies ir liaud
žiai.

“Aš pamenu,—rašė Romen 
Rolanas, — tą pasibjaurėjimą 
ir įtarimą, kuriuos aš jutau at
važiavęs į Paryžių ir susipaži
nęs su bulvarų teatro menu“...

Romen Rolahas įžiūrėjo te
atrą, kaip “narsų ir galingą 
meną, išreiškiantį kolektyvų 
gyvenimą ir paruošiantį žmo
nijos atgimimą.”

Tai buvo revoliucija jo lai
kų francūzų teatre.

Garsia “žan Kristof“ epo
pėja Romen Rolanas iškilo į 
nepasiekiamą jo laikų Fran
cūzijos buržuazijos literatūrai 
augštybę. Jis atmetė buržua
zinių rašytojų literatūros sąly
gas, nesirūpino patenkinti išle
pintus buržuazinių skaitytojų 
skonius ir atidarė duris, per 
kurias papūtė į Franci jos lite-

metais, liepos 
važiuosiant iš SSRS.

“Aš išvažiuoju su tikru įsi
tikinimu tame, ką aš ir jutau 
važiuodamas čionai: kad vie
ninteliai tikras pasaulinis pro
gresas neatskiriamai surištas 
su SSRS likimu, kad SSRS yra 
ugningas proletarinio interna
cionalizmo židinys, kuriuo pri
valo tapti ir kuriuo taps visa 
žmonija, kad būtina pareiga 
visose šalyse yra jos gynimas 
prieš visus priešus, kurie gra
sina jos kilimui. Nuo 
prievolės, — jūs tai 
brangus drauge,—aš 
met nepasitraukiau, 
met nepasitrauksiu.“

Šiandien, sukakus 
džiam humanistui ir
šiam rašytojui 70 metų, tuos 
jo puikius žodžius prisimena 
ir kartoja milionai jo skaity
tojų visam pasaulyj.

Romen Rolanas, mūsų išti
kimas draugas, atėjo į naujo 
pasaulio stovyklą persimušęs 
per buržuazinės kultūros kri- 
zį. Dabar garsiai skamba jo

20 d., prieš iš-

KETURI KLAUSIMAI

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

šitos
žinote,

niekuo-
niekuo-^ kokią nors vertę?

naudinga imti bile 
kieno viduriai ne- 
nervai nubaladoti

tam di- 
žymiau-

Už Savo Klasės

Vasario 22 dieną, Philadelphijoj, nedideliam lietuvių darbi
ninkų susirinkime septyni draugai įstojo į Komunistų Partiją. 
Mes manome, kad tie draugai šitą žygį padarė gerai apgalvoję 
ir tvirtai įsitikinę. Jie suprato, kad jų vieta Komunistų Partijos 
eilėse. Mes karščiausiai sveikiname tuos draugus ir raginame 
kitus mūsų sim patikus pasekti jų pėdomis.

Mes žinome, kad yra daug sirripatikų, kurie jau senai mąsto 
apie įstojimą į savo klasės revoliucinę partiją, bet vis atidėlio
ja. Kas nors pasipainiojo po kojų ir žygis nepadarytas. Yra 
ir tokių, kurie laukia, kol kada kas nors iŠ komunistų pakalbins 
įstoti į partiją. Tuo tarpu mūsų draugai labai dažnai “užmirš
ta” arba neturi drąsos “lysti į akis.“ Ir taip dalykas velkasi. 
Geri kovotojai pasilieka už partijos sienų.

Nelaukite, draugai, paraginimo. Perskaitę šį pakvietimą, iš- 
pildykite žemiau antspausdintą blankutę ir pasiųskite Centro 
Biurui. Mes tą blankutę perduosime partijos žmonėms ir jie 
jus atėję pašauks į susirinkimą, kur galutinai įstosite į partiją 
ir gausite narinę knygutę. Štai, kelios dienos atgal, iš vieno 
New Jersey miestelio du draugai ir viena draugė prisiuntė išpil- 
dę blankutes, pageidaudami įstoti į partiją. Mes manome, kad 
jie greitai bus mūsų partijos eilėse. Jūs padarykite tą patį.

Stok į Kohi. Partijos Eiles
Vardas ir pavardė..................................................................... ... .
Adresas .......‘..............................................................................

išpildyk šią blanką ir siųsk: į

LIETUVIŲ CENTRO BIURAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Aš tik norėčiau duoti kele
tą klausimų, kuriuos malonė
site atsakyti per “Laisvę“.

1. Ar paprastos mielės turi 
Draugas

gydytojas vis dažniau pata- 
riat vartot džiovintas.

2. Kaip tie patentuoti vais
tai nuo šalčio, kuriuos taip la
bai garsina—“Alka seltzer”? 
ar jie nekenkia širdžiai.

3. Apie kokį amžių moteris 
tikrenybėje turi gyvenimo per
mainą? ir po permainai ar ji 
jaučiasi sveika, ir kaip ilgai 
tęsiasi tas laikotarpis?

4. Ar “peanut butter” turi 
kokią vertę? Pagal garsinimus 
tai, sako, turi vitamino D.

Aš visus jūsų patarimus 
skaitau, ir daug iš jų pasinau
doju.

I. ATSAKYMAS
I

1. žinoma, ir paprastos mie
les turi vertės. Jos skirtingos, 
kitokios, negu brewers yeast. 
Paprastos mielės yra bakers 
yeast, kepamosios mielės, ke
pėjo mielės. O tos džiovintos 
mielės yra brewers yeast, bra
voro mielės, aludario mielės.

Mielės—tos ir tos—yra ma
žulyčiai grybeliai. Ir, kaip ir 
šiaip grybai, mielės yra savo 
rūšies maistas. Paprastos mie
lės yra kaip ir švieži žali gry
beliai. Turi vitamino B, labai 
reikalingo nervams, vidurių 
plėvėms, liaukoms.

Džiovintos mielės patoges
nės imti. Jos, kaip ir kokių 
vaistų tabletės. Nėra reikalo 
laikyti šaltai, negenda, nesu
kelia gazų viduriuose. Nuo pa
prastų mielių kokį pusvalandį 
-valandą iškelia vidurius, ypač 
jei valgei krakmolų, ir iš to

kesnę žvilgią odą, skaidriną 
akis ir padeda kūnui rutuliuo- 
tis. Labai 
kam, ypač 
paslankūs, 
ir t. t.

2. Patentuoti svaigalai, kaip 
jūsų minėti, ir daugybė viso
kių miltelių (“pauderių”) ir 
tablečių (“pilių“) “nuo šal
čio“, “nuo ramato”, “nuo gal
vos skaudėjimo“ ir kitokių pa- 
ralių—vis tai yra žalingi svai
galai, lengvi nuodai. Kenkia 
jie ir širdžiai ir visam orga
nizmui. Gadina kraują, ap
svaigina (“apdopina“) nervus 
ir smegenis, ir dėlto tuo tar
pu nesijaučia skausmų.

3. Paprastai moteriai apie 
45 metus amžiaus įvyksta taip 
vadinama gyvenimo pakaita. 
Kitai moteriai anksčiau, net 
apie 32 metus, o kitai vėliau— 
apie 50 metus.

Kiaušidinės (ovarines) liau- 
i kos pamažėl atrofuojasi, nu
vysta, sudžiūva. Tuomet pa
prastai visos kitos liaukos kiek 
smarkiau ima darbuotis: ir už 
save ir už paliegusias drauges 
(kiaušides), ir tokiais atsitiki
mais moteris nieko tokio labai 
nepaprasto nejaučia. Visa 
sueina gražion lygsvaron. 
gu tos kitos liaukos ir gi 
neveiklios, tai moteriai 
sunkiau keletą mėnesių,
daug padeda atatinkami liau
kų preparatai ir šiaip higije- 
na.

Gyvenimo pakaita moters 
taip jau labai nepakeičia, jei 
tik ji šiaip gyvena sveikai, hi- 
gijeniškai.

4. Peanut butter yra geras 
maistas, šiaip žirniariešučiai 
yra naudingiau vartoti, bet, 
kas jų negali gerai kramtyti,

kas 
Jei- 
yra 
esti 
Čia

atsiranda gazų. Tie gazai ne
žalingi ir greit pereina, atsi- 
raugėja. Vis dėlto tuo tarpu 
Viduriuose nesijaučia gerai. 
Džiovintos mielės gazų nesu
kelia. Jos turi vitamino B ir
G. Vitaminas B padaro svei- sotus ir pigus.

tiems gražiai tinka jų tyrė, 
košelė. Turi truputį vitamino 
E ir C, daug kalkių, augme
nim ų proteidy, riebalų ir ang- 
liavandžių (krakmolo ir saldi
nio. Labai naudingas maistas,
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American Students to Strike Against War 
April 22, Led By American Students Union

NEW YORK (YNS)—American college students, 350,000 
strong, will conduct their third nationwide anti-war strike on 
April 22, led by the American Student Union.

Uncle Sam’s largest peacetime war budget,' appropriating 
large sums to the ROTC, will be the principal target of the 
walkout, in issuing the strike call. Although the A.S.U. is 
initiating preparations for the strike, Lash said, the national sponsoring 
committee will include individuals “more representatives and influential 
than at any previous time.”

The date of the walkout has been set for later than in previous years 
because Easter vacations would con- _________________________________
flict with an earlier strike in many 
areas.

Recalling the disorders and vio
lence which have marked previous 
strikes because of administrative at
tempts to suppress them. Lash de
clared that a special appeal will be 
issued this year to every college pre
sident urging assistance in the peace 
demonstration.

“We intend to emphasize”, he said, 
“that the strike is not against the 
administration but represents our 
most solemn, dramatic and forceful 
way of expressing student insistence 
upon peace. We believe that the
place of educational officials is in 
the strike, on the side of their stu
dents—not in opposition to them. 
The strike offers the educational sys
tem an opportunity to take an un
equivocal stand for peace. In the 
light of the onrush of Jingo propa
ganda in Washington, that stand1 is 
more imperative than ever before. 
We hope that students will not be 
forced to face the reprisals and vio
lence which have greeted their de
clarations for peace; in the past”.

Similar appeals ‘ for cooperation 
will be extended to high school prin
cipals and education boards through
out the country.

SOUTHERN CALIF. STU
DENTS HATCH PLANS 

FOR STRIKE

LOS ANGELES (YNS)—Officially 
sanctioned faculty-students walkouts 
will be sought by student anti-war 
strikers in Los Angeles colleges for 
April 22nd demonstrations against 
war, the American Youth Congress 
has announced in this city.

That the olive branch of cordial 
relations, held out to the professors 
and refused by them a year ago, will 
be more eagerly accepted this Spring, 
seems somewhat more probable.

“We will use persuasion with 
school officials such as “Tooter” In
halls of Los Angeles Junior College, 
who whistled at the speakers of the 
last strike, and we feel confident 
that most faculty members, once 
they understand that this demonstra
tion is directed not against them, but 
against war, will join with us in 
these protest meetings”, Jack Me 
Cune, L.A.J.C. graduate told a peace 
rally at the Epic auditorium recent
ly*

At Whittier College, the YWCA 
has invited faculty members and all 
campus organizations to a confer
ence to work out details for obser
vance of the student walkout, and 
similar steps are planned for all lo
cal colleges.

NEW YORK CITY, (YNS)—A 
full hearing -will be granted by the 
Board of Higher Education to per
mit the special committee of the 
Associated Alumni of City College 
to present their report criticizing the 
umbrella-wielding President Robin
son. The date of the . hearing will be 
fixed as soon as the alumni ask for 
it.

Amer. Youth Bill (H.R. 10189) Gains Popularity; 
Meeting to be Held in N. Y. at St. Nicholas Palace

NEW YORK, (YNS)—Endorsements and promises of sup
port for the American Youth Act continue to pour in, the of
fice of the American Youth Congress here announces.

The first trade union group endorsement was sent in by the 
Central Trades and Labor Council of Kenosha, Wisconsin. Representative 
Amlie who introduced, the American Youth Act into Congress comes from 
that Congressional district.

; In New York, plans for the meet
ing to be held at the St. Nicholas 

’Palace on March 5th are meeting 
with the support of local youth or
ganizations. Rep, Amlie and Senator 
Benson will speak.

The bill, known as the “American 
Youth Act”, calls for immediate es
tablishment of vocational training 
services and the regular employment 
on public enterprises of young peo
ple between the ages of 16 and 25. 
Wages on the government projects 
would be at the prevailing rates in 
each city, with a $15 a week mini
mum.

Youth commissions would be set 
up in various localities or regions to 
administer the funds and direct.the 
project. One third of the memoers 
would be chosen from youth groups, 
-another third from labor organiza
tions and the rest from social ser
vice foundations, educational and con
sumer’s organizations.

The bill also authorizes the esta
blishment of special projects to pro
vide part time work for, needy high 
school students and college under
graduates.

Funds for the maintenance of the 
program would come from taxation 
of inheritances, gifts and individual 
and corporation incomes of $5,000 a 
year or over.

IT PAYS TO GET 
MARRIED

ALBANY, N. Y. (YNS)—Young 
men and women of marriagable age 
in this state may be in line for a 
state-donated dowry, if the proposed 
legislation of Assemblyman Albert 
D. Schanzer, Brooklyn Democrat, 
goes through.

Schanzer proposed the creation of a 
legislative commission to “ascertain 
the need for and submit a plan for 
providing a periodic deposit in the 
account of each boy bom in the 
State so as to provide him, on reach
ing maturity, with a modest dowry 
of a few hundred dollars which would 
be sufficient to start a couple in 
housekeeping”.

“The State spends millions of dol- vie houses.
lars for reformatories in an attempt ------- ------------
to rehabilitate victims of social vice. WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
We feel that with a slightly greater Students of military training in high 
outlay, it can provide a dowry for schools and colleges receiving fe-
the youth of the State which will deral aid will have to learn that war
represent a constructive investment is not all glory, if a bill offered by
and one that will yield definitely hu- Congressman Maury Maverick, is
manę, social and civic results”. passed.

INTERNATIONAL 
YOUTH PEACE CON
FERENCE TO MEET

PARIS, France (By Mail-YNS)— 
On the order of business of the In
ternational Youth Conference for 
Peace, to meet in Brussels February 
29th and March 1 will be:

1. The young generation and the 
events in Africa and the Fąr East. 
What' is to be done to stop war.

2. Youth and the securing of peace 
for the world. Cooperation of the 
youth organizations desiring peace.

i 3. The strengthening and coordina- 
I tion of youth efforts for peace.

Congressmen Move to Increase Civil Conservation Corps 
to Maximum Strength; “Relief” Money to be Used

WASHINGTON, D. C. (YNS)—Continued maintenance of the Civilian Con
servation Corps without further reduction of enrollees or number of camps 
seems assured, according to indications here.

Congressmen who told newspapermen that they believed their “strong 
protests” to the president against curtailment of the CCC “had been effec
tive in stopping further reductions”, are now pressing the issue even more 
closely. They advocate and urge the return to maximum strength and the 
letting down of bars to young men ■■■ . ‘..... , .................
who are not on relief rolls but who 
wish to enroll in the camps.

The campaign, which seems to be 
well organized and planned, is being 
led by Representative Jed Johnson 
of Oklahoma, and is joined by Rep. 
Sabath, chairman of the house steer
ing committee, as well as other con
gressmen of Iowa, Pennsylvania, Ok
lahoma and New York. The matter 
was brought to the floor of the 
house in warm discussion.

Administration circles point out 
that the government is not adverse 
towards the proposed plan of return
ing the camps to its maximum 
strength, but that the lack of money 
is the chief obstacle to overcome.

Rep. Johnson stated, “We’ll find 
the money, and we’ll earmark it for 
the CCC, even if we have to take it 
from Harry Hopkins or Dr. Tugwell., 
(Harry Hopkins is Relief Adminis
trator and Guy Tugwell is Head of 
the Land Resettlement Administra
tion). Johnson admitted that he 
plans to introduce legislation in the 
house which would accomplish this. 
As already reported, two bills, one 
to establish the CCC permanently 
and one to accept non-relief recipi
ents into the camps have already 
been referred to committees for 
hearings.

BERLIN Ger., (YNS)—Apparently 
afraid that Charlie Chaplin’s funny 
little mustache might remind mil
lions of German citizens of its simi
larity to the one proudly exhibited 
by Adolf Hitler, the Nazi govern
ment has banned showings of Chap
lin’s “Modern Times” in German mo-

LODESTARS AFFILIATE 
TO AM. YOUTH CONG.

Another World War is on its way. 
This is the apparent conclusion if 
one studies the newspaper accounts 
of the enormous sums of money be
ing appropriated for the army and 
navy in every country in the world. 
Are we, the youth of America, going 
to profit by this next war? Just 
about as much as the youth in the 
last one—shell-shocked, crippled, mu
tilated, cheated, robbed and discard
ed1. Do we youth want war? The 
great majority do not. Then what 
can we do to prevent war? Make 
our feelings as a group known to 
the war-mongers. And that is why 
the Newark L.D.S. had a special 
meeting on Friday, Feb. 21st. It 
was to take out a charter in the 
American Youth Congress, thereby 
affiliating not only in spirit but in 
deed. And we, the Newark Youth, 
urge all branches to take out char
ters in the A.Y.C. The charter costs 
a dollar. The money goes to a wor
thy cause. Right now the A.Y.C. 
is fighting for suitable legislation to 
provide for the unemployed youth, 
both in and out of school.

Co-reporter

STUDENTS, TEACHERS 
ASK OATH BILL 

REPEAL
ALBANY, N. Y. (YNS)—The bat

tle royal is on at Albany as students 
and,* teachers alike impress legisla
tors with • their support for the Ka
minsky bill, designed to kill, the loy
alty oath measure now in force in 
the Empire State’s school system.

Professors from Vassar and Skid
more showed up in Albany February 
18 to tell the lawmakers that the 
National Student Federation of Ame
rica stood with the force fighting 
for the repeal of the Ives bill. > Te
legrams came from Dean Christian 
Gauss of Princeton and Presidents 
Angell of Yale, Wooley of Mount 
Holyoke and1 Conant of Harvard, De
legates from the Ministers Union 
and the American Civil Liberties 
Union added their voice in condemn
ing the 100% patriotic measures as 
dangerous and absurd*

“The purpose for which this law 
was originally put on the books was. 
avowedly to drive the Communists 
out of the schools”, Mrs. Johanna 
Lindhof of the Kindergarten Teach
ers Assn, told hearings in Albany. 
“Though I abhor Communism, I up
hold their right to be Communists, 
for it is a legal party. Why can’t 
you trust the teachers of this coun
try without all these oaths?”

WHAT DO CO-EDS LIKE?
CHICAGO, Ill. (YNS)—Co-eds at 

Northwestern University let thejr
boy friends know what they don’t 
like about them.

Earmuffs, fur coats, conceit, oiled 
hair, military haircuts, sweaters 
without shirts, bow ties, stocking 
caps and failure to rise when a lady 
enters, were among the things that 
go to make for war between the 
sexes.
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Ameri-

“Vestuves

Speaks:

Patty”

YES! HELP WANTED SIGNS!

Waterbury, Conn

to Hold

H. K.

what Mr. 
operetta’s

where-
like to

Rochester
LoDeStars

in Septem- 
competitive 
Connecticut

The Readers* Collective of the 
Newark L.D.S. has the following 
books on hand:

the
for
ad-

this is the first time Mr. and 
appear in this paper, the

been idle all fall and 
now we start Sunday, 
February, on our first 
the operetta

Help wanted signs have largely disappeared from the American 
scene since prosperity ducked around the corner xn 1929. But in 
Moscow, workers arriving from Soviet farmlands dash to the Korn- 
somolskay to look over the ads—for there aren’t enough workers to 
fill the demands.

As Usual.—Judge: “.You’re charg
ed with killing your best friend”.

Prisoner: “He hit me, sir”.
Judge: “I should have thought that 

that would have been the last 
would do”.

Prisoner: “It was, your honor”.

November, were 23% 
November, 1934. The fi-. 
however, was 14% low- 
October, 1935. New ap- 
November totalled 7,168,

ALBANY, N. Y. (YNS)—Jobs ob
tained through the Junior Division 
of the New York State Employment 
Service in 
more than 
gure, 1,532 
er than in 
plicants in 
but only 1,532 got jobs.

GARRISON, N. Y. (YNS)—Un
able to find food, the deer in Put
nam county are invading the lawns 
of private homes and the farm yards, 
game wardens report.

Six deer have been killed by auto- 
mobiles on the main highways in the 
last few days. In their desire to 
fipd forage the deer have Jost their 
feer of humans, venturing into plac
es where ordinarily they will not go.

i- i /

LOUISVILLE, Ky. (YNS)—Com
pulsory military training was de
nounced at the closing session of the 
executive board meeting of the Na
tional Federation of Temple Sister
hoods, representing some 55,000 Jew
ish wbmen.

“Recognizing that service in the 
R.O.T.C. should be voluntary and 
that each individual is entitled to 
freedom of conscience in deciding 
the matter of military service”, the 
sisterhood board went on record for 
the Nye-Kvale bill in Congress.

|| .••••<•' ' ,J 1

-........................... ... ................ . -

Newark Readers’ Colllective 
to Lend Books to Branches

SEARCHING FOR THE SUN
It’s not a pretty picture that Dan 

Totheroh paints in his SEARCHING 
FOR THE SUN at the Fifty-Eighth 
St. Theatre. Dazed, broken in spirit, 
wandering from flop-house to jungle, 
crowding the old-timers from the 
freights, today’s youth is beginning 
to cry out in the wilderness as to 
the whys and wherefores. But you 
won’t find the answei’ in SEARCH
ING FOR THE SUN. Instead, a boy 
and girl, in between freight hops, 
meet, fall in love and spend an idyl- 
lic three days in a forest. But the 
serpent, in the form of Purdy, ap
pears on the scene and entices Matt 
to try his hand at robbery, at the 
point of a gun. Things get worse, 
there is an attempt to rape Dot, 
Matt’s girl, and then Purdy has to 
go and get his guts blown out by 
the police. There is a quick exodus. 
Matt learns that Dot is to have a 
baby and deserts her. But every
thing turns out alright in the end 
and in the last scene Matt, Dot and 
the baby face the future with hope 
and a determination to succeed in 
their hearts.

The acting is earnest in most cas
es. Honors go to Whitford Kane who 
takes the role of Fletch, the philoso
phical tramp, and makes him an un
derstandable and lovable vagabond. 
Leona Roberts frequently evoked 
rounds of applause for her portrayal 
of the old cracked tramp, collecting 
“pretties”.

Newark LDS reporter

Introducing Mrs. Haverhill 
and Mr. Lawrence

As 
Mrs. 
Youth Section, I, the author, will in
troduce them to you, my readers. 
Now they speak!
Mrs. Haverhill:

“This chorus is composed 
even number of old and new 
bers. I notice that the new 
bers, mostly all of them, are

of an 
mem- 
mem- 
mem-

bers of the LDS youth branch. This 
is excellent, for you can see that the 
new members are young folks ready 
to carry on the work of the new ini
tiative of the old. Now we have 
awakened and soon our first big 
operetta will be staged—“Tamyla”. 
I will let you know of its success or 
failure, later”. 
Mr, Lawrejnce: 

“We have 
winter, but 
the 23rd of 
rehearsal of 
Pušyne”.
The Author

“I will let you know 
Lawrence says about the 
progress”.

HELLO, EVERYBODY:—
Yours truly is now on the air with 

hits and bits from in and around 
Waterbury—mostly around. Well, as 
I was saying, read on, my fren’s 
read on, The Connecticut Executive 
branches of the LDS, ALDLD and 
ALPMS held a conference in Water
bury Sunday afternoon, February 16 
discussing many vital and important 
questions such as the formation of a 
United Front in the various cities, 
the youth movement in Connecticut, 
summer events, etc. It was decided1 
to hold 3 statewide picnics this sum
mer—in June at Hew Haven, in Au
gust at Waterbpry, and 
ber at Hartford with 
song exhibitipns by our 
choruses.

GLIMPSED:—
—a sign in Massachusetts—“This 

is the house that Paul Revere would 
have passed if he had gone this 
way”.

—a notice in one of our local high 
schools: “Any student caught start- I 
ing ‘The Music Goes Round and 
Abound/ will be severely punished”. 
I inquired why and discoved that 
every time it’s started an average 
of 50 students join in on the ho-ho- 
hp-ho.

And, what’s this I hear that a 
certain young man sent a certain 
young lady in Hartford a picture of 
himself for Valentine’s Day. Said 
young lady is anxious to find out 
how to remove an obnoxious mus
tache from a picture. I’ll bite, I 
know how to easily place one where 
there isn’t any but to remove it is a 
different matter.

Our choristers seem to be getting 
sassiety minded. Parties all around 
and none inviting me. Such is life. 
I must be getting old—or some such 
thing.

I’ve been wondering lately—isn’t 
there anyone in the New Haven or 
Bridgeport that knows how to write?

CHEERIO

On Saturday, March 7th, at 8 p.m., 
the L.D.S. BuiLDerS youth branch 
200 is having a Bunco Party and 
Dance, at Laisve Hall, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Bunco is a very interesting game 
for old and young. It is easy to 
learn and quite simple to play. Most 
of us have played it at other affairs 
but it is something new in our orga
nizations because we never hold Bun
co Parties. Numerous prizes will be 
awarded to those having the highest 
scores.

There will be a musical program 
after the Bunco games and after the 
program dancing to your heart’s con
tent. Refreshments will be served at 
the bar.

Make a note of the date and bring 
your friends along. We assure you 
a delightful evening of Bunco and' 
dancing for the small investment of 
30 cents.'

“America Faces the Barricades”, 
by John Spivack; “Changing Asia”, 
by Egon Kisch; “Fatherland”, by Karl 
Billinger; “Freedom of the Press”, 
by George Seldes; “It Can’t Happen 
Here”, by Sinclair Lewis; “March
ing, Marching!”, by Clara Weather
wax; “Proletarian Literature in the 
U. S.”; “100,000,009 Guinea Pigs”, 
by Kallet and Schlink; “Seeds of To
morrow”, by Mikail Sholokhov; “Sta
lin”, by Henri Barbussef “Ten Days 
that Shook the World”, by John 
Reed; and “Toward a Soviet 
ca”, by William Z. Foster.

A plan is being considered 
by other branches who would 
read these books but who for various 
reasons can’t afford to buy them 
may borrow these books. The plan 
is still tentative but all branches that 
are interested should get in touch 
with‘The secretary of the collective, 
Mildred Jamison, 132 Roosevelt Ave., 
Livingston, N. J.

Brooklyn BuiLDerS to Hold 
Bunco Party and Dance

Newark LoDeStars
Card Party

With an eye on the 
Convention, the Newark 
are planning a card party for the 
11th of March. Now, there have 
been card parties and card parties, 
and in general they have been pretty 
much alike. There’s usually some 5 
and 10 prizes, some refreshments, a 
smoke-filled atmosphere, and a mor
ning-after headache. But ours will 
be different! First of all, the priz
es will be distinctive and something 
that cannot be purchased in any 
store. Each winner will have his or 
her portrait drawn by our artist
member. Then there will be enter
tainment of high calibre. A quar
tette, composed of four of the best 
singers in the Sietyno Chorus, will 
render Lithuanian and English songs. 
There will be a fortune teller pre
sent for those interested in prognos
tications. And this is only the be- ■ 
ginning. The remaining details will 
be worked out by the committee and 
announced in due time.

Co-reporter

Youth Speaks for Itself, Wm. W. 
Hinckley, American Youth Congress,

Reviewed By Joe Dashman
William W. Hinckley, Executive 

Secretary of the American Youth 
Congress, has written a timely pam
phlet dealing with the respective 
merits of the plans for alleviating 
the youth problem. The plan? are 
that presented by the national admi
nistration and that of the American 
Youth Act sponsored by the Ameri
can Y.outh Congress and introduced 
into Congress by Senator Elmer A. 
Benson (Minnesota) and Congress
man Thomas R. Amlie (Wisconsin) 
on January, 16th, 1936.

The American Youth Congress 
found three major shortcomings in 
the National Youth Act, a measure 
passed last June at the behest of 
the administration, they are: firstly, 
“general inadequacy”; secondly, “to
tal lack of democracy”; thirdly, “its 
threat at' the already declining wage 
standards”.

Mr. Hinckley deals in great detail 
with the deficiences of the National 
Youth Act. The administrators of 
the bill themselves admit the inade
quacy of the measure in their public 
statements.

Aubrey Williams, Executive Di
rector of the National Youth Ad
ministration has this to say: “The 
magnitude of the task is quite over
whelming. It is estimated that from 
5,000,000 to 8,000,000 young people 
between the ages of 16 and 25 are 
wholly unoccupied. They are neither 
working nor attending school. Al
most 3,000,000 young people are on 
relief. Seven hundred thousand 
young people had to quit school last 
year before they finished high 
school. And last June hundreds of 
thousands of them graduated from 
school and colleges into a labor mar
ket that was greatly surfeited. It 
is a cold and unwelcome world that/ 
our young people are entering”. V

The answer to this tremendousx 
problem is given by the Youth Ad
ministration with a $50,090,000 ap- 

! propriation. In the opinion of Dr.
J. W. Studebaker, United States 
Commissioner of Education and a 
member of the Natioal Youth Admi
nistration advisory board, $228,000,- 
000 per year is needed to adequately 
aid 2,000,000 young people.

Wages offered to youth under 
NYA are as low as $6 a month 
high school students. On the 
visory board, appointed by the pre
sident, there is only one who might 
be considered a youth. He is Glenn 
Cunningham, star runner. The names 
of the others seem to read like di
rectory of American big. business.

The National Youth' Act will take 
its place in History/as one of the 
first steps in offical recognition of 
the youth problems in the United 

i States.
I The American Youth Act is the 
only piece of legislation which can 
go any distance in aiding American 
Youth in their dire plight. It pro
poses for the young worker a mi
nimum wage of $15 per^week, plus 
three dollars for each dependent. 
Wages are to be at prevailing 
(union) rates, the money to be rais
ed by taxes on corporate incomes, 
inheritance and individual incomes 
of $5,000 per year or over.

The pamphlet is simply written 
and contains a wealth of information 
which should be the property of 
every youna: person and friend of 
youth.
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—:— Editorial Comments —:—

In order to improve the contents of this 
Youth Section, a concensus of opinion is the 
primary prerequisite. It is necessary to know 
what the youth are most interested in. Only 
then will it be possible to edit a Youth Sec
tion that will really be enjoyed by our Li
thuanian-American Youth. We have quite 
a few correspondents who write about their 
local activities, but not a line of criticism 
have they written about the youth section, 
excluding our stand-by Frank Witkus from 
New Jersey who two issues ago wrote an ar
ticle commenting on the contents of the pa
per. Frank Witkus believes that such a 
Comment Corner should be a permanent fea
ture and we wholly agree with him. We 
therefore call upon our correspondents from 
Pennsylvania, Mass., Conn., New Jersey, 
Maine, California, Ohio—in short, from 
every city, village and hamlet where the 
Youth Section is read, to give suggestions 
for improving the contents. What do you 
like? What DON’T you like? Who will be 
the first one to send in such an article?

Once in a while the readers have noticed 
(we hope) articles entitled “Advice to Our 
Correspondents”. Once again we ask all 
correspondents to take the following points 
into consideration when writing articles: 1. 
Write on one side of the paper only. 2. If 
possible, use a typewriter double space. If 
writing by hand, do not crowd your writ
ing. 3. Write legibly, with plenty of space 
between the lines. 4. The length of the ar
ticles should be at the most not more than 
300 words. We have a limited amount of 
space, therefore it is necessary to limit the 
length of the articles. Do not write any
thing “just for good measure” to fill up the 
sheet, 5. The deadline for articles is Tues
day, but just to make sure that we get them 
on time, send them in by Monday.

By following the foregoing points, we will 
be able to save the editor a lot of time and 
he will be able to spend more time in im
proving the paper.

BRICKS AND WATER—COPS 
AND STUDENTS

Bricks were thrown by English cops and streams of 
water turned on by Cairo students as they tangled 
after anti-British demonstrations in Egypt’s capital 
city recently. Egyptians have long protested Britain’s 
domination of their affairs.

Did You Know That...?
“R R.”

Rain, falling, straight down, will 
not fill an exposed recepticle any 
more quickly than rain falling at an 
angle.

•
A feminine writes hates house

keeping because it is just doing the 
same thing over every day. Lady, 
if you had to shave...•

Baseball sees more injuries than 
does any other sport.•

Barbers once treated the sick. Peo
ple went to them to be bled. This 
was believed a cure for all ills. That 
is why barber poles are red and 
white—i’ed for blood and white for 
bandages. .

The Camera Eye
Hooey from Hollywood... Upon 

graduation from high school, Clark 
(Ears) Gable, worked as a time
keeper in a rubber factory. Salary 
$100 per .month. So what’s so mag- 
nificient about that? Upon gradua
tion from reform school, Movie 
(Nuts) seer never got a job any
where... salary., er er er.

Pity the poor movie cplumnists—in 
most cases the glorified mouthpieces 
for studio press releases. Beseiged 
by a thousand and one announce
ments, glorifying the stars and the 
movies, making Hollywood the land 
of make-believe—the dream mecca of 
a million daydreamers, young and 
old, these harried souls become noth
ing mofe than hackneyed re-writers 
for press releases.

But not this department. It 
thumbs its nose at what others hold 
to be reverent and sacred fact. It 
tries to penetrate with jest and joke 
the layers of Hollywood hokum. No 
favors asked from press departments!

Some press agent thinks he’s kid
ding me when he raves over the 
fact that Jackie Cooper can operate 
any. type of motion picture camera. 
And here’s where I burst a bubble. 
Such a wonder child. Ygh, maybe 

• he presses the switch thaf sets the 
camera a-grindin’. This writer knows. 
He has more than a nodding acquain
tance with motion picture cameras 
and believe me, it’s a real science, 
working them. Besides, the camera
men have a union. Where’s Jackie’s 
union card? But what would a 
press agent know .about that. He’s 
paid to write-about things he knows 
nothing about.

Fiery Simone Simon, French star
let, arrives in Hollywood and refus
es to learn to' ride a horse. She 
goes to see producer Darly Zanuck 
—she rides a horse. The trouble 
with her is she ain’t heard that there 
is an Actoris Guild. Even actors 
got to organize against the big bad 
producers.

The papers are all agog over the 
bitter battle that has developed be
tween Sinclair Lewis, the novelist, 
and “Tsar” Will Hays, over the fil- 
mization of “It Can’t Happen Here”. 
Hitler and Mussolini, the “problem 
children” of Europe, are gloating ov- 
er the fact that Hays, mouthpiece 
and watchdog for Chase Nat’l Bank 
and cronies, in the film industry, has 
forbidden production of the film be
cause it might offend Italy and Ger
many. Such consideration, tut, tut. 
And the lame answer M.G.M. gave 
for not wishing to make the film, 
namely that it would cost too much, 
is the whopper of the season. This, 
after the widely-ballyhooed cost of 
“Mutiny On The Bounty” and “Tale 
of Two Cities”. If this keeps up, we 
might as well expect Willie Hearst 
to be the only producer, and his ina
morata, Marion Davies, the only 
star. Mr. Hearst is a special friend 
of Adolf and Benito.

Social Insurance in a Sov. America
— By MAX WEISS —

Every young worker Iras at one time or another 
dreamt of being able to pick out his job, a job suit
ed. to his abilities and liking—and then apply and 
get that job. This dream would become a reality if 
there were a workers’ and farmers’ government in 
power today.
* But this is not all. A Soviet government would 
provide for a worker in case he is prevented from 
working by sickness or accident, He would bę paid 
his wages out of a social insurance fund administered 
by the workers through their trade unions, from the 
time that he is forced to leave work to the time he 
returns thoroughly cured.

Nor would our Soviet America have to resort to 
a National Youth Administration which pretends to 
solve the question of youth unemployment by appro
priating a miserly fifty million dollars for only 500,- 
000 youth when there are 6,000,000 in need of re
lief. (This fifty million dollars is not even a new 
appropriation, but was taken out of funds already, al
loted previously for the unemployed as a whole).

Immediately upon the setting up of the Soviet 
government and until unemployment is completely 
wiped out, young workers as well as adults will re
ceive pay in the form of unemployment insurance. 
For none of these benefits will a penny be taken off 
the wages of employed workers; they will be granted 
by the government over and above the cash wages 
paid.

There are few young people in this country who 
do not feel the staggering burden of having io main
tain aged parents. Once “dad” nears fifty he is slat
ed for firing wherever he goes. Forced to work to 
maintain him and mother, his sons and daughters 
find themselves tied down at home, and are often un
able to continue their studies, to marry and lead lives 
of their own. In Soviet America, workers could re
tire at the age of 55 and would be maintained by the 
State from social insurance funds. What an advan
tage this would mean’for the younger generation!

Such are the broad outlines of the strides for
ward which could be made by the toiling masses of 
America if the workers and farmers ruled, if we liv
ed in a Soviet America. To the young people of 
America the establishment of such a government 
would open up untold opportunities.

Today, they are denied the right to work. They 
are forced to wander on the highways of America, 
homeless and hungry. They are herded into militariz
ed C.C.C. camps. They are denied relief. They, are 
forced out of the schools. They are prepared for 
slaughter on the battlefields of Wall Street. Fascism 
threatens them with degradation and enslavement. 
The Negro youth are Jim-Crowed and lynched, dis
criminated against in the getting and keeping of jobs, 
discriminated against in the getting of relief subject 
to abuse and terror because their skin is. black.

What have the youth to look forward to under 
capitalism? I

Nothing!
What have the youth to look forward to under 

a workers’ and farmers’ rule in America?
Everything.
The Soviet government of America, being inter

ested only in the welfare of the people, would imme
diately take steps to care for its future citizens. It’s 
first attention would naturally be turned to guaran
teeing the birth of healthy children.

This would be accomplished, for the most part 
by a general improvement in the living and working 
conditions of the people, thus insuring healthy pa
rents. In addition, it would establish throughout the 
country free clinics and hospitals to which pregnant 
mothers could come for information on how best to 
take care of themselves before giving birth. With 
such care, the young Soviet mother would be able 
ito give birth to a healthy baby instead of a weak, 
sickly or crippled infant.

‘‘That no man should scruple, or hesitate a moment, to use arms in defense of so valuable a blessing (freedom
and liberty) is clearly my opinion”—GEORGE WASHINGTON, in a letter tą. George MWJb Apnl 5, 1769 
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Hartford, Conn
Monday evening at the Laisvės 

Chorus Hall, saw the installing of 
the Ping Pong table, plus a rehear
sal of “Tamyla”. At times the ac
tors’ voices were drowned out by the 

. crys of the enthusiastic sportsmen, 
but all in all, the evening was well 
spent and concluded to a few turns 
to the popular tunes of the day, by 
the more agile of our group.

At last, Friday the 21st draws 
near and the much-awaited-for L.D.S. 
Party comes on that day. As has 
been decided, each L.D.S’er is to 
bring a friend, preferably of the op
posite sex. The party will be held 
at the home of Mildred Dagilis, 335 
Jefferson St., at 8 p.m. Interesting 
entertainment is planned for all. So, 
all you L.D.S’ers, I’ll see you there!

Just as a reminder and forwarning 
to all District Committee members, 
the next meeting will be held on 
March 15, in Waterbury at 10:30 
sharp.

JUST JEST
Was it the slippery floor or the 

amount of intoxicating beverage on 
the debit side, that prompted Eddie’s 
sensational fall last Saturday? Tisk, 
tisk, a slippery floor is a slippery 
floor after all, eh? .

What’s this young love (very 
young love) affair going on between 
inhabitants of the Insurance and 
Elm cities of Conn?

the

the
Sa-

Now we know what caused 
stir among the fairer sex last 
turday, it was none other than John
ny Ramaka’s cousin, tall, blonde and 
handsome. Why doesn’t he come 
arpund more often, if only to prove 
that all manhood is not the sleek 
brunette type.

We wonder: Where Aggie learned 
to wield a Ping Pong racket... Why 
Johnny Ramaka doesn’t return to the 
chorus... Why Helen is occupied 
with so much else these days... 
Why Mary Chapps doesn’t come to 
rehearsals any more... Why Donnie 
doesn’t like raw onions on a “Texas 
Wiener”... Who will bring who to 
the party...?

“B. IL”

Waterbury, Conn
■f

It is indeed very gratifying to see 
news from Vilijos Chorus incorpora
ted as a permanent4, feature in the 
youth section. A new interest has 
been aroused. When the youth sec
tion failed to make its scheduled ap
pearance until Saturday, many a 
down-hearted soul haunted the ho
vels of 775 Bank St.

A mystery editorial crew sprung 
up from nowhere and put out a most 
interesting and novel bulletin wall
paper. Who can say that Vilijos 
Chorus is not graced with litęrary 
aspirants with, plenty of talent al
though it was long hidden? I hope 
that most of this revived enthusiasm 
is a by-product of our volunteer cor
respondents.

THROWING THE

Doubtful.—Specialist—“Could you 
pay for an operation if I thought 
one was necessary?”

Patient—“Would you find one ne
cessary if I could not pay foi’ it?”

is the way a Dutchman says

Arthur’s Round Table 
by the author of 

in a Bar Room”.

was 
“Ten

were

The following answers to examina
tion questions were collected by the 
New York Mail:

Poise
“boys”.

King
written
Knights

In the stone age all men 
ossified.

The climax of a story is where it 
says it is to be continued.

Buttress is a butler’s wife.
Conservation means doing without 

things we need.

Then again, the rehearsal last Fri
day evening was the best as long as 
this writer can remember. A tone of 
seriousness that was inspiring pre
vailed. With this spirit there can be 
no doubt that Waterbury will come 
out on top in the song competition 
this coming season.

The district decided to set up a 
silver loving cup as a reward for 
the chprus excelling in entertainment. 
It will be no easy task to win the 
cup. In order to get permanent 
possession of the cup, the top spot 
must be taken twice in one season. 
The Vilijos Chorus is determined to 
get the first grip on the cup.

News comes from Bridgeport that 
a committee has been elected and 
preparations are under way for the 

• operetta ‘-Tamyla”. So any day! we 
can expect official notification as to 
when we make-the journey down the 
valley to the sea. Rumors also point 
to the fact' that we may present the 
operetta in the new hall just, recent-

Newark, N. J

No Hair.—“Two heads are better 
than one”, said a man in a barber’s 
shop.

“Not if they are both bald”, 
the barber.

said

en-
“I

Frankly.—A bewildered man 
tered a ladies’ specialty shop, 
want a corset for my wife”, he said.

“What bust?” asked the clerk.
“Nothin’. It just wore out. .

No Wonder He Asked.—Conduc
tor: “Did you get home all right last 
night sir?”

Passenger: “Of course; why do 
you ask?”

Conductor: “Well, when you got up 
and gave the lady your seat last 
night, you were the only two in the 
car”.

Once a rather rash young lady 
from Connecticut (Hartford tp be 
exact) became imbued with the idea 
that her winning personality was 
such that she could recruit members 
into the L.D.S. in overwhelming 
numbers. So she challenged the New
ark branch to a race for new mem
bers. We in Newark didn’t say any
thing, but very quietly went to work. 
We laid plans, many plans, and 
waited for the strategic hour. The 
L.D.S. drive had been lagging; a 
stimulant was needed. Just when 
the cause seemed lost Newark came 
across with five members. This had 
an immediate effect on the drive, 
and the result was that Newark 
was soon outdistanced (but not by 
Connecticut). And now Newark plays 
another winning card. This time 
four new members have been added 
to our rolls, and sending our stand
ing in the drive to the top. What has 
Connecticut to say to that?

MANHATTAN STREET SCENE

Through New York’s City Hall Park, almost in the 
shadow of Wall Street’s lordly skyscrapers, walks 
this jobless, homeless man, all his belongings slung 
over his shoulder. _Still a forgotten man, he’s 

looking for a night’s lodging in a municipal flop
house.

ly built in Union City. It is there
fore of the utmost importance that 
all chorus members be at all re
hearsals. And with all the new 
songs to be taught for the summer 
affairs, we have a lot of work to ac
complish.

I don’t remember seeing anything 
mentioned in the press about the last 
chorus election. Well, here are the 
newly elected1 officers:

L. Žemaitienė—organizer; B. Ku- 
kanskis—recording sec’ty; C. Jegela 
—financial sec’ty; J. Strizauskas— 
treasurer. ••

FAMOUS QUOTATIONS:—
(During the past year, many 

strange utterances have emitted 
from the throats of our accomplish
ed singers, and have become by- 

• words.)
“Aš dar daugiau galiu išrėkti!”
“Tu nutz, tu nutz, tu nutz”. “Eik 

sau!”
“If you want to yell, whisper”.
“I got a cold1, I can’t to-night”. 

“Let’s have an intermission”.
“Gee^ don’t I look good when I’M 

all shieked up?”

Parties have become the rage 
among the chorus members. 
Saturday night, little RED celebrat
ed something or other. The sleuth 
was unable to get any details. Tsk, 
tsk, such privacy. And ; he made 
sure that his brother would not be 
able to ba. present. Monday night, 
Pete K. rounded up another gang 
to mess up his home. I hear that 
another one is in the making for the 
coming week. How do you stand the 
pace?

Last

COMING EVENTS:—
Mar. 8th: Play, “Motinos širdis”, 

followed by dancing. Given by ALD 
LD Green St.

Beansie tells us what is the use 
of going to bed nights. You only 
have t,o get up again in the morning. 
But we say why get up ip the morn
ing seeing that you have to go back 
to bed in the evening.

EGO I

Shenandoah, Pa
a

So many inquiries have come in 
about that new game—Persian Mar
ket—that rules for playing it will be 
published in weekly installments. 
This week’s rules are as follows:

1. The game can be played only 
by adults.

2. The players are to be grouped 
in threes, two men and a girl and 
one girl in each group. The propor
tion cannot be reversed.

3. There is no set objective in the 
game, players being allowed to with
draw at any time during the playing. 
However, to score points it is neces
sary to finish the game.

4. Since the players occupy prone 
and supine positions during the ma
jor part of the game, a rug or a 
couch is necessary.

(To be continued)

The Sunday of the 16th saw the 
blossoming of Augie at the Labor 
Lyceum affair. Normally a self-ef
facing lad, Augie proved a sensation 
at an otherwise quiet evening. Un
der the skilled make-up of “Wolf” 
Kayrukstis, Augie became a fairy, 
one of those unfortunates who are 
born women in the bodies of men. 
He played; his part well, , in fact, a 
little too well for a supposedly nor
mal chap. The amusing part was the 
alacrity with which his former pals 
and friends deserted him.. Too bad 
that Augie couldn’t dance. There 
were several men who wanted to 
take him out on the dance floor. 
And speaking of the affair, did any
one notice that in the first act of 
the operetta about half of it was 
skipped in the beginning and recov
ered only when a hopeless muddle 
seemed to be imminent?

An interesting fact was brought 
out recently in discussion. Most of 
the members in the Newark L.D.S. 
are the only child in the *amily. 
Which Vili make it tough for their 
children, because there will no aunts 

1 or uncles to shell out an occasional 
nickle. I wonder if any other branch 
has a similar situationn?

K.

The Saturday night dance was 
success and everybody enjoyed them
selves. A cake was raffled off but 
it seemed luck hit none of us, after 
a good time guessing it happened to 
be auctioned off and the one that 
got the beautiful cake was sure a 
lucky person. What say Al?

Ah come on you guys, why don’t 
ya give the gals a break. When it 
comes to having a dance you guys 
just sit down and twiddle your 
thumbs, why don’t ya give all the 
girls a dance huh? Hope you’re not 
bashful to ask the misses. Don’t 
forget next time there’s a dance 
lets see all you fellows dancing.

9 '■

A monthly meeting of the chorus 
was held Sunday evening, February

< . •• '.'J <: V. ~ C- •• ’fv-*-

23rd, and matters of great impor
tance were discussed. It seems the 
Easter dance preparations were fully! 
discussed and the committee in 
charge of the dance hope to make it 
a great success.

Rehearsals for chorus will be held 
next Sunday evening at 7 p.m. at 
Naja’s hall. All*, members are re
quested1 to attend these practices 
hereafter. An attendance of one 
hundred percent every week is ex
pected. Don’t forget all you mem
bers of the Lyros Choras.

s’matter with ya ? Boy 
never, never saw you

Anthony, 
oh boy I 
happy in all my life, anything hap
pen to you to make you so gay? 
Hope your all right and may good 
luck keep with you kid.

Oh looky, looky looky here comes 
cookie, and. she’s all smiles. Boy kid, 
you look too, too happy after -1 saw ‘ 
you Saturday. Did you, haveagood 
time 4it. the dance ? . I HOPE so. J 

? *JUOT TOOTS’*. 4
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LIETUVIO ATSIMINIMAI
= APIE ANGLIJOS AVANTIŪRĄ ARCHANGELSKO RAJONE = 

Rašo P. š.

ALDLD 15-to Apskričio Komi
teto Veikimas

(Tąsa)
“Ruki v vierch!” (rankas augštyn) 

suriko ant karto keli balsai pro langus. 
Nagi žiūrim, kad per kiekvieną langą 
įkištas šautuvas, kurį laiko raudonar
mietis, o duryse vienas net su granata 
rankoj stovi!... Anglai kareiviai taip 
persigando, kad nekuriem net maistas iš 
rankų iškrito; kiti kai turėjo ką nors go
muryj, tai nei praryt negalėjo... Dury
se stovintis raudonarmietis paliepė vi
siem stot ir laikyt rankas iškėlus, tai 
jiem nieko blogo nebus, o jei bandys gin
tis—visi žus... Anglas leitenantas pa
prašė vieno, mokančio rusų ir anglų kal
bas, paaiškint, ką jis sako. Paaiškinus, 
leitenantas paliepė visiems būt ramiais 
ir nesi judint. Tuoj įbėgo keli raudonar
miečiai vidun ir visiem kareiviam ištrau
kė iš kišenių revolverius ir sudėję mai- 
šan liepė vienam savųjų nešt laukan. Ki
ti, pamatę prie sienų šautuvus, priėję 
išėmė visiem šautuvam “nakladus” ir 
taipgi susidėjo maišelin, kurį čia pat ra
do. O tuo tarpu pro langus vis dar bu
vo atsikišę bolševikų šautuvai. Apsidirbę 
su ginklais, visi raudonieji kareiviai su
bėgo vidun ir nurinko nuo stalų visas ne
atidarytas dėžes su maistu; kiti nubėgo 
ir į virtuvę, ir ten gerai apkraustę, susi
dėjo viską į kelis maišus, ir prisakyda
mi visiem būt ramiai, išėjo lauk...

Kada mes išdrįsome pažiūrėt pro lan
gus, tai bolševikai kareiviai veik bėgte 
bėgo į girios pusę, esančią už kokio pus- 
viorsčio nuo kaimo. Bėgdami per tiltelį, 
ant netolimai esančio upelio, šautuvų 
“nakladus” sumetė upelin, o revolverius 
ir maistą nusinešė.

Ir ką tu, sakysi,—tų raudonarmiečių 
nebuvo daugiau, kaip tuzinas išviso. Jie 
ne tik labai išgąsdino du šimtu anglų ka
reivių, bet dar nuginklavo ir maistą at
ėmė ! Nekurie iš anglų pradėjo spjaudyt

ir keikt, kad jiem tokį šposą iškirto. Gir
di, mes juos galėjome kumščiais išdau
žyk Bet pats leitenantas pasakė, kad 
nėra ko pykti ant savęs, nes, viena, mes 
nežinojome, kiek jų ten buvo, o kita—ar 
mum gailėt kenuoto maisto ir revolve
rių? Mus čia atvežė nei del šio, nei del 
to, tai ko truks—pristatys daugiau. Jie 
buvo puikūs vyrai, kad neišsprogdino 
mūs kartu su šitais barakais...

Bet kur dingo tie sargai, kurie buvo 
pastatyti ant kaimo galų? Jų visur j ieš
kota, bet niekur nesurasta—nei gyvų, 
nei mirusių.
“Bolševikai Tokie Patys, kaip ir Mes”
Vieną dieną atėjo nuo stoties, kuri bu

vo apie viorstas nuo barakų, vienas bal
tagvardietis ir pasakė, kad fronte lenkai 
su čechoslovakais apsupo ir, po mažo 
mūšio, suėmė daug bolševikų nelaisvėn, 
kurie dabar net aštuoniais vagonais at
vežti prie stoties ir laikomi uždaryti va
gonuose. Tarp anglų kareivių buvo to
kių, kurie dar nebuvo matę bolševikų, tik 
girdėję apie juos. Tuoj sujudo daugelis 
jų eit prie stoties pamatyt bolševikų,— 
na, su jais ir aš nuėjau.

Tiesa, bolševikų kareivių buvo apie du 
trys šimtai. Sugrūsti vagonuose labai 
ankštai ir laikomi po didele baltagvar
diečių sargyba. Buvo didžiumoje jauni, 
gražūs vyrai. Anglai, pamatę juos, la
bai nustebo ir nekurie sako: “Ką tu sa
kysi, nagi bolševikai kaip tik tokie žmo
nės, kaip mes!” Aš vienam pastebėjau: 
“Tai ką tu manei, ar jie bus kokie žvėrys 
su keturiom kojom?” “Ne,—jie sako — 
“bet mums buvo sakyta, kad bolševikai 
baisūs žmonės ir todėl jų nereikia gailė
tis. Aš maniau, kad ištikro atrodo, kaip 
Afrikos laukiniai, o čia ve, nekurie net 
ir apsirengę tokiom pat uniformom, kaip 
ir mes.”

Metinėj 15-to Apskričio 
konferencijoj į pildomą komi
tetą šiems metams išrinkta 7 
nariai. Kiekviena kuopa ap- 
srityje turi vieną narį pildo
mame komitete.

Vasario 9 d. įvyko pirmas 
naujo komiteto posėdis. Į val
dybą pasiskirstyta sekamai: 
organizatorius — P. Nemura, 
15210 Lucknow Ave.; sekre
torius—J. Rudis, 13508 Kelso 
Ave.; iždininkę—O. Lesni- 
kauskienė, 14105 Kingsford 
Ave. Visi valdybos nariai gy
vena Clevelande.

Iš kuopų raportų pasirodė, 
kad gerai veikiama darbinin
kų reikaluose, bet naujų narių 
gavime, kolkas dar nei viena 
kuopa nėra gavus naujų, narių. 
Tai yra biskutis apsileidimo. 
Praeitais metais Clevelande 
gauta virš 50 naujų narių. 
Manau, kad šiais metais gali
ma lengvai išpildyti metinėj 
konferencijoj paskirtas kuo
poms kvotas ir laimėt skirtas 
dovanas. Nutarta
kuopas prie didesnio veikimo 
šiame darbe. Nutarta iššaukti 
10-tą apskritį į revoliucines 
lenktynes gavime naujų narių 
vajaus laiku. Ką 10-to Aps
kričio draugai manote? Ar 
stosite į kovą, ar ne ?

Plačiai diskusuota 
žavimas naujų kuopų
valstijoj. Pasirodo, kad 
yra nelengvas darbas, 
sutinka, kad galimas, 
darbą povaiiai varyti

Draugams Rūbams
duoti vietą 15-to Apskričio 
piknikui, nutarta surengti 
dviejų dienų pikniką — bir
želio 13 ir 14 dd. Kitos drau
gijos prašoma įsitėmyti dienas, 
kad nepakenktumėm vieni ki
tiems.

Sandarus 
parankus

T H'S TALK OF 
TH! TOWN "

Tokio kiekio 
'lokio «eriu»o 
KaiV vcguha- 
tU butch*

Taipgi I
11V KAS” 1

3E hVV’ BUTKUS

Patogus 1
yapvuHtai 4 Q( \ R U Į) J) C F t ’S

— Alus yra ne
tik ženklas gražaus gyveni

mo jis yra dalis gero gyvenimo 
Nesakyk' alaus—sakyk RUPPERT’S

(Daugiau bus)

Detroit, Mich
Automobilių Darbininkai

Organizuokites!

Automobilių industrija 
smarkiai smunka. Du trečda
liai darbininkų atleista iš dar
bo, likusieji dirba po 3 ir 2 
dienas į savaitę. Miesto pašel- 
pos įstaigos (Welfare) atsisa
ko ant toliaus šelpti nekuriuos 
bedarbius; todėl nuo naujųjų 
nėra nei kalbos. Nors Detroite 
yra visokių darbų, bet kuomet 
automobilių išdirbystė apsisto
ja, tuomet ir kiti darbai apsis 
toja, ir tūkstančiai darb. išme
tama į gatvę. Maisto, drabu
žių kainos ir randos kyla pa
sakiškai. Darbininkų badas ir 
skurdas didėja kas dieną. Vie-! 
nintėlė išeitis iš tos padėties, 
tai organizuotis, ir kovoti už 
žmoniškesnį gyvenimą. Auto 
Workers Unijos 98-tas boka
las šaukia susirinkimą sekma
dienį, kovo (March) 1 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Kuliks 
Hall, 3302 Junction Str. šiame 
susirinkime kalbės pirmininkas 
Suvienytos Auto Workers Uni
jos H. Martin; darbininkų ad- 
vokas—M. Sugar ir prižadėjo 
kalbėti teisėjas J. Jaffri. Det
roito darbininkai, ypatingai 
Fordo dirbtuvės darbininkai, 
ateikite į šitą susirinkimą ir

išgirskite kalbėtojų išaiškini
mą, pateiktą darbininkų pro
gramą, kovai prieš masinį at
leidinėjimą iš darbo darbinin
kų. Už 30 darbo valandų sa
vaitę, už pilną mokestį atleis
tiem darbininkam, už socialę 
bedarbių apdraudą ir kitus 
planus, už darbo žmonių rei
kalus. Kalbėtojams išaiškinus 
šiuos planus seks diskusijos, 
kuriose visi turėsite progą pa
reikšti savo nuomonę ir iš
spręsti dalykus. Vadinasi iš
spręsi kovos būdus pats už sa
vo reikalus. Todėl būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, 
kovo 1 d., 2 vai. po pietų.

Kviečia Suvienytos Auto 
Workers Unijos 98 Lokalo

Valdyba.

kiškų knygų krautuve labai 
parankioj vietoj, 104 S. 9th 
St. Toj krautuvėj galima gauti 
visokių knygų ; didesnių ir ma
žesnių, teoriniais klausimais, 
mokslinių, novelių ir tt. Taipgi 
galima gauti visokių žurnalų 
ir laikraščių. Tad lietuviai 
darbininkai, kurie galite skai
tyti anglų kalba, užeikite ir 
įsigykite darbininkiškų knygų, 
brošiuraičių, ar žurnalų.

WORCESTER, MASS.

“CHAPAYEV”
Sovietų Sąjungos Didysis 

Kalbantis Paveikslas
Angliški Antgalviai

Rengia Komunistų Partijos 
6-ta Sekcija

REGENT THEATRE
Elm Street, Worcester, Mass

TIK VIENĄ DIENĄ

Sekmadienį, Kovo 1-mą
Pradžia 3:30 vai. po pietų

Tikietai 35c. Vaikams 20c

Philadelph. Žinios

Vasario 17 d. prasidėjo dar
bininkų mokykla, 62 N. 8th 
St. Šios mokyklos tikslas pa
gelbėti darbininkams suprasti 
dabartines gyvenimo proble
mas—bedarbės priežastis, ir 
kaip galima panaikinti bedar
bę ir badą. Taipgi pirmadie
niais yra mokinama ir anglų 
kalba. Reikia pasakyti, kad 
darbininkų mokykloj daug 
skirtingiau mokina anglų kal-

naudojosi ta pro- 
kviesta daugelis 

dalyvauti, bet nc-

bą, negu miesto mokyklose.
Joje gali greičiau išmokti 

teisingai kalbėti ir rašybą var
toti. Tad kurie galite, eikite 
į mokyklą. Prie to, mokinama 
ir kitais klausimais.

ALDLD 149-ta kp. rengia 
šaunų balių kovo 28 d., Gi
rard Manor Hali. Prašome vi
sų organizacijų nerengti tą 
dieną parengimų, bet daly-

Lietuvių komunistų frakcija 
surengė lekciją vasario 22 d. 
Lekciją davė drg. A. Bimba 
apie Septinto Komunistų In
ternacionalo Kongreso pada
rytus tarimus. Lekcija buvo 
labai svarbi ir daug pamoki
nanti. Kurie dalyvavome, tu
rėjome labai gerą pamoką. 
Bet šioj vietoj reikia pasakyti, 
kad ne visi 
ga. Buvo 
darbininkų 
dalyvavo.

Po lekcijai buvo klausimai 
ir diskusijos. Reikia pasakyti, 
kaip klausimai taip ir diskusi
jos buvo rimtos. 7 darbininkai 
įstojo į Komunistų Partiją. Tai 
didelis žingsnis pirmyn. Rei
kia sveikinti tuos darbininkus, 
kurie stoja į Komunistų Par
tijos eiles. Tas rodo, kad dar 
yra daug galimybių subudavo- 
ti tvirtą Komunistų Partiją ne
tik Phila., bet ir kituose mies
tuose.

Nuo dabar Komunistų Par
tijos lietuvių frakcija kas mė
nuo turės tokias lekcijas. Tad 
visi tėmykite ir nepraleiskite 
tokių lekcijų.

Nesenai atsidarė clarbinin-

WORCESTER, MASS.
Rengiamos masinės prakalbos su 

muzikale programa; dainuos Aido 
Choras ir žvaigždės Choras. Bus trys 
geri kalbėtojai: L. Prūseika, ir A. 
Bimba iš Brooklyno, ir St. Michel- 
sonas iš Bostono. Prakalbos įvyks 
nedėlioję, 1 d. kovo, Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St. Durys' atdaros 
2 vai. po pietų, programa prasidės 

—. po pie
tų. Kviečiam visus lietuvius daly
vauti.

Kviečia Komisija.
(49-.1t))

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. kovo, 341 W. Market 
St. pradžia 2 vai. po pietų. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyti. At
siveskite ir naujų narių.

Org. D. P.
(48-49)

paraginti punktuališkai, kaip 2:30 vai.

organi- 
Oh i o 

tai 
bet visi
Nutarta 
pirmyn, 
sutik us

HARRISON-KEARNY, N. J.
Nedėlioj, 1 d. kovo, Lietuvių Pil. 

Kliube įvyks rusų darbininkų pašai
piuos draugijos prakalbos. Bus iš
duotas raportas iš priešfašistinio 
kongreso. Lietuviai, kurie suprantate 
rusiškai, kviečiami dalyvauti.

W. Želiu.
(49-50)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. ir f.D.A. kuopa ben

drai laikys susirinkimą penktadienį 
28 d. vasario, 7:30 vai. vakare, šv. 
Jurgio svetainėje, 180 
Avė.
čius skaitys labai įdomią prelekciją. 
Visi dalyvaukite.

Sekr. Tyliukas.

New York
Po susirinkimo Dr. Kaškiau-

J. Rudis,
ALDLD 15-to Apskričio Sek.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

Vilijos Choro draugiškas parengi
mas atsibus nedėlioję, 1 d. kovo, 775 
Bank St., pradžia 3 vai. po pietų. 
Dalyvaus visi choristai, tėvai ir pa
žįstami. Choras prašo visus “L.” 
skaitytojus ir simpatikus dalyvauti.

Choristas.
(49-50)

GREAT NECK, N. Y.
L.D.S. 24 kp. rengia svarbias pra

kalbas nedėlioj, .1 d. kovo (March), 
M. ir H. Sabenko svetainėje, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga veltui. Kalbės Dr. šliupaitė 
apie sveikatos dalykus, J. Siurba 
“Tiesos” redaktorius—apie gyvenimo 
problemas, ir S. Sasnauskienė kal
beli apie moterų reikalus ir jų užda
vinius.

Komisija.
(49-50)

PATERSON, N. J.
Išgirskite raportą iš prieškarinio 

kongreso, kuris įvyko 3-4-5 sausio. 
Patcrsoniečiams žinoma, kad šešios 
organizacijos bendrai buvo pasiuntę 
atstovus į kongresą. Tad dabar tos 
organizacijos bendrai rengia masinį 
mitingą, nedėlioj, 1 d. kovo (March), 
2 vai. po pietų 62 Lafayette St. 
Kviečiam visus lietuvius skaitlingai 
dalyvauti.

(49-50)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 2 d. kovo (March), 8 
vauti virš paminėtame paren-įval- vakare> 735 Fairmount Avė. Visi 

. nariai dalyvaukite ir naujų nariu atgimę. Šį pai engimą apsiemelsjvcs|<iįe prirašyti. Taipgi nepamir- 
surengti trys jaunos mergai- skite duoklių užsimokėti.
tės, A.L.D.L.D. 149-tos kuopos 
narės—A. Urlakiūtė, A. šo- 
lomskiūtė ir A. žilinskiutė. Jos 
užtikrino, kad bus vienas iš 
šauniausių parengimų. Darbas 
labai sparčiai varomas pir
myn.

Sekr. P. Puodis.
(49-50)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. kovo, 3 vai. po pietų, 
17 Ann St. Visi nariai dalyvaukite 
laiku, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstymui. '

W. Želi n.
(49-50)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, koseja- 
te, kenčiate ruo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-R O L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analitiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto- 

1 jas ir gelbsti skilvio virškinimui.
Kent Remedies, Inc.

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kaimą. 
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

narėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ALDLD 149-tos kp. susirin
kimas bus kovo 1 dieną, pas 
drg. Urlakius, kaip 10:30 ry
te. Visi nariai dalyvaukite 
minėtam susirinkime.

Reporteris.

SKAITYK “LAISVĘ”
IR KITIEMS UŽRAŠYK.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpo 12th ir 13th Sts., N.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :30-8 ; Sckinad.: 11-1 dieną 
Tel.: Algonquin 4-8294

512

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKESJONAS

Marion St., kainp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y,

Telefonas Evergreen 7-1312
Ofiso valandos nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVcrgrcen 7-1661
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571 balsais prieš 94 pasisakė 
už vienybę su Amalgameitų 
Unija.

Ketvirtad., Vasario 27, 1936

■

Lietuvėms Merginoms Ir 
Moterims Priminimas

Šį vakarą, 27 vasario, “Lai
svės” svetainėje, 419 Lorimer 
St., įvyks svarbus susirinki
mas. Jį šaukia bendrai AL 
DLD 2-ro Apskričio ir Brook
lyno ALDLD Moterų Komite
tai. į susirinkimą šaukiamos 
ne vien tik ALDLD narės, bet 
visos lietuvės, kurioms apeina 
moterų reikalai. Tai bus viso 
Brooklyn© ir priemiesčių mote
rų pasitarimas. Kitas toks su
sirinkimas 2-ro apskričio ribo
se bus šaukiamas New Jersey 
pusėje.

Susirinkime svarbiausia bus 
kalbama Moterų Dienos reika
lais ir kaip geriau prisirengti 
rytinių valstijų Lietuvių Mo
terų Suvažiavimui, kuris įvyks 
Brooklyne, “Laisvės” jubilėji- 
nio suvažiavimo išvakarėse, ir 
iki kurio jau belieka vos mė
nuo laiko. “Laisvės” skaityto
jai prašomi pranešti apie šį 
susirinkimą moterims neskai
tančioms “Laisves”.

ALDLD 2-ro Apskričio ir 
Brooklyno Moterų Komitetas.

| lė žiūrėti, ko kanarka gvoltą 
kelia, bet daėjęs į tėvų kam
barį pargriuvo. Tačiau spėjo 
išbudinti tėvą. Pašaukta poli
cija ir gydytojas. Apartmente 
rasta 15 žmonių apsvaigusių 
dujomis, kuriuos visus atgaivi
no. Bet kanarka neišliko gyva.

Brundage Gina Nazius

Crempienės Žudeikų

Brutališką nužudymą 
jos Crempienės, New

“Atstatymo Bendrovę” 
Nutarta Palaidoti

NewAntradienį, vas. 25 d 
Yorke, įvyko Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės Metinis Seimas, 
kuriame šėrininkai nutarė pa
laidoti bendrovę, t. y., likvi-

rų skaičiumi.
Rytojaus “Laisvėje” tilps 

tuo klausimu ilgesnis raštas. 
Kam įdomu—tėmykite!

. Sofi- 
Jersey 

farmerkos, kaltintojas Abe J. 
David apibūdino, kaipo “ne
reikalingą, nuožmų ir neleisti
ną” nuotikį. Kaltinamųjų 
suole yra keturi šerifai: trys 
broliai Carolanai, ir C. E. 
Remley. Jie visi iki šiol tebė
ra žmonių pinigais apmokami 
šerifai, nesuspenduoti iš vietų. 

Mrs. Crempa buvo nušauta, 
kuomet deputes atėjo areštuo
ti jos vyrą del to, kad jis at
sisakė gaso ir elektros kompa
nijai prievarta parduoti savo 
žemę.

“Yra aišku, kad niekas išė
jusių iš Crempų stubos tą die
ną nebuvo ginkluoti,” sakė 
David. “Vos Mrs. Crempa iš
ėjo ant gonkų, kaip ji buvo 
nudėta Remley šūviu.

“Tuomet John Crempa pa
siėmė 45 kalibro pištalietą ir 
kada jis išėjo iš stubos Rem
ley jį pašovė kojon ir rankon. 
Edward Carol an įsakė šauti, o 
jo broliai paleido ugnį.

“Mano manymu, šis pasikė- 
sinipias reikalauja aštresnio 
kaltinimo,” pasakė kaltintojas 
David.

Antradienį laivu Aquitania 
sugrįžo Amerikos Olympikų 
Komiteto pirmininkas A. Brun
dage, kuris bando užglostyti 
nazių neteisėtumą ir nespor- 
tiškumą žieminėj Olympikoj. 
Jis ginčija, kad ten nebuvę 
“neprielankių incidentų.” O 
apie nazių baubimą J. Valsti
jų hockey tymo jis atsiliepė 
tik kaipo apie “nelaimingą ne
susipratimą.”

kur nuteista kaltinimu “ne- 
tvarkiame elgesyje.” žiūrovai 
baubimu pasitiko tokį teismo 
nuosprendį ir žiaurų policijos 
elgesį su nuteistąja. Jack 
Small nuteistas 30 dienų ir 
Harold Katz—3 dienom.

Kostumersku Kriaučių Uni
jos 1 Lokalo nariai, savo su
sirinkime pereitą pirmadienį

SUSIRINKIMAI

PARDAVIMAI |
Parsiduoda laikrodžių krautuvė. 

Per 13 metų išdirbta vieta, ir geras 
pragyvenimas galima padaryti, ge
rais ir blogais laikais. Pardavikas 
serga ir negali prižiūrėti savo biznio, 
todėl nori greit parduoti, ir už labai 
žemą kainą. Būkite pirmas—pasi
naudokite taip puikia proga. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės seka
mai: V. Januška, 127-17 Liberty 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

(48-50)
Parsiduoda bučernė-grosernė už 

labai prieinamą kainą. Vieta apgy
venta lietuviais ir galima gerą pra
gyvenimą padaryti. Atsišaukite greU 
tai sekamu antrašu: 339 Wythe1 
Ave., kampas So. 3rd St.

(48-50)

357 Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y.
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

Kainos pakils nuo vasario 1. Užsisakykit iš anksto.
Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

ŠAUKITE . $ | Q.50
STERLING 3-4700 Nut 1V

V

Progresyviam Sekasi Unijoj
Maliorių Brolijos 860-tas 

Lokalus išrinko progresyvį na
rį, Julius Cohen, pirmininku. 
Cohen buvo užgirtas Eilinių 
Narių Apsaugos Susivienijimo, 
kuris vedė kampaniją išgelbė
ti uni ją ir pastatyti ją ant šva
rios, veiklios papėdės.

Naujienybė Parengimuose

Brooklyno Darbininkiškų 
Organizacijų Parengimų 

Komitetas
Visom darbininkiškom organizaci

jom Brooklyno, New Yorko ir New 
Jersey. Prašome visų organizacijų, 
kad nerengtų piknikų ant šių dienų.' 
June 14, rengia Brooklyno Darb. 
Org. Parengimų Komitetas Ulmer 
Park. June 28, ALDLD 2 apskr. ir 
3-čio apskr. rengia pikniką Crystal 
Lake, Eagle Rock, West Orange, 
N. J.

Antro apskričio piknikas .įvyks 16 
d. August, Vatuchall Rd., Union, N. J. 
šalę Burnett Ave.

J. Ruseckas.
(48-50)

Cortlamdt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

IŠVALYK SAVO VIDURIUS 
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligi]. Kad 

‘ ‘ alumas iš-
■ LAX.— 

HĖRB TĖA yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių žolelių 
ir šaknelių, kurią New Yorko Miesto Sveikatos Sky
rius išbandė ir pripažino, jog NATURAL-LAX.— 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui pairusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

siųskite Money Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite šiaip:

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

•fiCA išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privali 
KkJi valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL -

JOHN W. THOMSON 
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Sustreikavo Dresių Formų 
Gamintojai

Tūkstantis dresių industrijai 
formų (pattern) gamintojų, 
ILGW Unijos 31 Lokalo narių 
išėjo į streiką, reikalaudami 
pripažinimo unijos, 35 valan
dų savaitės ir algų pakėlimo. 
Formų gamintojai buvo viena 
iŠ tų grupių, kurių nepalietė 
pastaroji bendra dresių indus
trijos sutartis.

Iš TDA Konferencijos
y Vasario 24 d. buvo Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo konferencija. Delegatų da- 
Įyvavb nemažai. Organizato
rius išdavė raportą apie TDA 
veikimą, pažymėdamas, kad 
paliuosavimui Angelo Hern
don surinkta 500,000 parašų. 
1935 metais išparduota mažų 
brošiūraičių 300,000. Prieš 
pereitas kalėdas buvo va
jus sukėlimui $100,000 ve
dimui bylų ir suteikimui politi
niams kaliniams dovanų kalė
dų dieną. Tas pilnai neatsiek-

Buvo plačiai diskusuojama 
laikraštis, tai yra padidinimas 
tibor Defender cirkuliacijos. 
Tūli kalbėjo, kad per augšta 
kaina, po 10c. viena kopija. 
Pfisirodė, kad parduodant po 
5c. negalės išsiversti, tad pa
likta pirmesnė kaina. Tik nu
tarta, kad visos kuopos turė
tų savo agentus ir platintų 

'* narių ir pašalinių, taipgi 
.kCu naujus skaitytojus.

' Labor Defender prenumera
ta yra metams $1, pusei metų 
50c., trim mėnesiam 25c.
v

Kanarka Perspėjo Nelaimėje
, Anglių dujoms pripildžius 
apartmentinį namą, 10 Argyle 
Rd., Brooklyne, pirmoji tai pa
juto kanarka ir stipriu čirški
mu išbudino savo globėją, 
jaunuolį Corcoran. Jis atsikė-

K

“Telegram” Užvertė 
Protestais

de
ki-

Po pastarosios bedarbių 
monstracijos, kurioj, tarp 
tų, kongresmanas Vito Mar- 
cantonio buvo sumuštas ir 
areštuotas, kapitalistinis did- 
lapis “World-Telegram” savo 
editoriale išvadino kongresma- 
ną pasigarsinimo jieškotoju.

Į tokį redakcijos atsinešimą 
link7 kongresmano kilo audra 
protestų, užginančių kongres
mano žygį, o pasmerkiančių 
redaktorius. Keli toki laiškai 
tilpo pačiame “World-Tele
gram.” Tuose laiškuose taip 
pat užgiriama Heywood 
Brouno tame pačiame laikraš
tyje rašytos pastabos, kuriose 
kolumnistas aprašė demons
traciją teisingai ir atsižvelg
damas į esamas sąlygas.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 200 kuopa, tai yra jau
nuolių kuopa (Builders), ren
gia tokią parę, kokios Brook
lyn© liet, dar nėra turėję. Tai 
bus “Bunco Party.” Ji įvyks 
kovo (March) 7-tą d., šešta
dienį, “Laisvės” svetainėje, ly
giai 7:30 vai. vakare. Kurie 
norėsite, tai galėsite lošt “bun
co”, nes bus daug stalukų tam 
tikslui pritaisyta. Taipgi galė
site linksmai pasišokti prie ge
ros muzikos, nes grieš Wm. 
Norris orkestrą. Bus įvairių ir 
gardžių užkandžių.

Tad nepamirškite, tą vaka
rą nedarykite jokių kitų deitų, 
ir ateikite į “Laisvės” svetai
nę. Atsiveskite savo draugus 
ir pažįstamus.

LDS “BuiLDerS.”

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystės 
atsibus

30
metų Jubilėjaus vakarienė 
nedėlioję, 26 d. balandžio (April), 
147 Thames St. Brooklyn, N. Y. 
Įžanga $1.00. Pradžia 4 vai. po pie
tų. Piknikas Įvyks 2L d. birželio 
(June) Hoffman Park, Glendale. 
Draugystė prašo kitų organizacijų 
nieko ta dieną nerengti.

(48-50)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės tar

pe 40-45 metų amžiaus, nėra skirtu
mo ar našlė ar pavienė. Aš esu gy
vanašlis, ir nenoriu mokėt “alimony”. 
Turi būt klasiniai susipratus. Prašau 
su pirmu laišku prisiųsti ir savo pa
veikslą, sekamu antrašu: W. T. K.— 
P. V. Gasp, Rt. 3, Sparta, Michigan, 

(47-49)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins 
(ŠALINSKAS) 

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Purim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pu tų. 
Teikiam nemokamai včliaus'os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway, 
Woodhaven, L. In N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Trumpos Žinutės
Muzikos projektuose bando

ma supančiuoti organizavimą 
unijos. Muzikos projekto -di
rektorius Lee . Pattison gavo 
įsakymą, kuriame Mrs. Alice 
McFarland, apšvietos ir muzi
kos departmento
varde to departamento 
kad artistai “sukilėliai’ 
numesti į “šelpiamųjų 
nį.”

viršininkė 
rašo, 
būsią 
laips-

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Vokiečių Darbininkų
Laikraščio Sukaktis

sn
ap-

Vokiečių priešfašistinis 
vaitraštis “Der Arbeiter” 
vaikščios 10 metų sukaktuves 
nuo laikraščio įsisteigimo. Ta 
proga rengiamas masinis mi
tingas ir šokiai šeštadienio va
karą, 29 vasario, Yorkville 
Casino, 218 E. 83rd St. Vy
riausiu kalbėtoju bus d. Earl 
Browder, Komunistų Partijos 
generalis sekretorius, taipgi 
Rudolf Breda, vienas 
Brownbook autorių. Įžanga 
centų.

šeštadienį Smagus Balius

• vIŠ
30

Ateinantį šeštadienį, 29 va
sario, Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje 22 
kuopa ruošia smagų balių, su 
puikia koncertine programa, 
kurią išpildys A. Velička, L. 
Kavaliauskaitė ir A. Klimaitė. 
šokiams grieš gera orkestrą. 
Įžanga 25c. šokių pradžia 6 
vai. vakaro.

Balius bus “Laisvės” svetai
nėj, 419 Lorimer St.; Brook
lyne.

Įkalinta Elsie Monokian, 
May’s departmentinės krautu
vės streiko komiteto pirmi
ninkė. Ji iš teismabučio vilk
te išvilkta kalėti 10 dienų,

Ethiopam Reik Kanuolių
Italijos karas Ethiopijoje 

yra keistas tuom, kad viena 
pusė baisiai ginkluota, o kita 
veik beginklė. Italai tarpe Da- 
wa Parma ir Ganai e Dorya 
upių yra tik apie 50 mylių 
pločio frontu įlindę bent 180 
mylių gylio į Ethiopiją. Jeigu 
ethiopai turėtų, kanuoles, tai 
jie iš abiejų pusių sukurtų to
kią ugnį, kad visi tie fašistų 
kareiviai liktų ten ant visados. 
Bepigu fašistams smarkauti, 
kada ethiopai veik visai netu
ri kanuolių, o kurias ir turi, 
tai nemoka tinkamai išnau
doti.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku Taipgi ir Amerikonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
417 Lorimer Street, Brooklyn (“Laisvės” Name)

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis a t d a r a s 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

rsr NAUJOJE VIETOJE

IR VĖL ATĖJO

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

DIDELIS NUP1G1NIMAS
Dviejų dolerių vertės knyga 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiun 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

nesveikumas bus jums išaiš

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LAISNTTOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.Išlygos Yra Prieinamos

Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 
X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Aver 

Brooklyn, N. Y.

Mr

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir 
greites pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų^ Slogų 
ir Chroniškų Skau-I 
dūlių. Abeln'o Nu-1 
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvic 
ir Žarnų Ligų, He 
morrhoidų bei Ki 

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai 
po skausmo ir nesmagumo priežas 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia 
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki 
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu 
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran 
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs 
ir jūsų 
kintas.
Mano
Kraujo 
bandymai,

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

t

1 S; -f* ■ •

TEL. STAGG 2-5043

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




