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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekn? idieniųSmetonuota “Vienybė.”

Rašo S. BROOKLYNIETIS

KRISLAI
Lermas del Browderio 

Radio Prakalbos.
Skebai ir Majoras.

IN TWO PARTS

PART ONE

Kapitalistai naudoja radio sa
vo propagandai per visas 24 
valandas paroj; bet jie kelia 
ermyderį, kad Columbia Broad
casting radio kompanija sutiko 
leist 15 minučių pakalbėt drg. 
Earl Browderiui, Amerikos Ko
munistų Partijos generaliam se
kretoriui, šiandien 10:45 iki 11 
vai. naktį.

Fašisto Hearsto New York 
American antradienį prirėkė 
beveik pilną puslapį prieš leidi
mą Browderiui kalbėt per ra
dio; įtarė, kad Columbia kom
panija tuomi padės komunis
tams padaryt Amerikoj, ką jie 
padarė Rusijoj; reikalavo būti
nai atsaukt tą leidimą. !

Automobilių fabrikantas For-'tą 1933 m. įstatymą, kuriuo 
das, Liberty Lyga, StandardjOil | buvo nustatyta mažių-ma- 
Kompanija, fašistiniai Ameri
konų Legiono oficieriai ir kiti 
reakcionieriai taipgi panašiais 
reikalavimais ir protestais bom
barduoja minimą radio kompa
niją. Jie supranta, kaip milio- 
nai darbo žmonių šioj šalyj įdo
mauja komunizmu, nematyda
mi kitokios išeities iš savo var
gu-

N. Y. Vyriaus. Teismas 
Panaikino Minimum Al
gį įstatymą Moterims

ALBANY, N. Y., kovo 3. 
—New Yorko valstijos vy
riausias teismas keturių tei
sėjų balsais prieš tris ap
šaukė “priešingu konstitu
cijai” valstijos seimo išleis-

Blefais Apie "Dideles 
Pergales” Italai No
ri Paveikt Lygą
ETHIOPAI PASITRAUKĖ Į TINKAMESNES POZI

CIJAS; SUTAUPĖ SAVO ARMIJAS

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Nariu Armija ir Poli- Lyga Duoda Savaitę nnn Ixlnrrmio iVinoxio nn»* / v-cija Negaus Mėsos per 
Dvi Dienas Savaitėje

žiausia alga moterims dar
bininkėms, kad žemiaus tos

Italų šiaurinis štabas, 
Kovo 3.—Fašistų vyriau
sias komandierius Badoglio 
skelbiasi, kad šiandien at-

algos samdytojai negalėtų kariavęs nuo ethiopų Abbi
joms mokėti.

Pagal tą įstatymą, motc-
rims, dirbančioms skalbyk- -s*5

mokama 
valandai, 
45 valan-

Darbininkai ir pažangūs inte
ligentai iš savo pusės taipgi da
ro spaudimo Columbia radio 
kompanijai, reikalaudami neat- 
šaukt drg. Browderiui duoto 
leidimo kalbėti. Tą reikalavi
mą išreiškia tūkstančiais laiš
kų, rezoliucijų, telegramų ir at
sišaukimų per telefoną.

šiandien yra paskutinė die
na; bet New Yorko ir apielin- 
kės lietuviai darbininkai dar ga
lėtų prisidėt prie to reikalavi
mo, mušdami telegramas bei 
kreipdamiesi per telefoną į 
WABC radio stotį, New Yorke.

lose, turėjo būt 
bent po 31 centą 
ir buvo nustatyta 
du darbo savaite.

Spotlight skalbyklos ve
dėjas Tipaldo, Brooklyne, 
laužė šį įstatymą, ir todėl 
žemesniame teisme buvo pa
siustas kalėjiman.

Dabar vyriausias valsti
jos teismas jį paliuosavo ir 
atšaukė patį įstatymą.

Skalbyklų D a r b i n inkų 
Unija New Yorke protes
tuoja prieš tokį teismo sau- 
vališkumą.

Lietuvos fašistų “Aidas” duo
da ilgus aprašymus “Vienybės” 
(Lietuvninkų) jubilėjaus.

Bet fašistinė “Vienybė,” ma
tyt, gauna iš Smetonos ne vien 
komplimentus, o ir ko labiau 
“apčiuopiamo.”

Ne veltui jinai rašo, kad 
Smetona “gerai” pasielgė, už
darydamas Socialistų, Krikščio
nių Demokratų, Liaudininkų ir 
kt. partijas.

“Vienybės” Tysliava, beje, 
pasirodo smetoniškesnis ir už 
Smetoną: jis sako, kad jau se
nai reikėję sukriušinti visas 
partijas, kurios bent kuo sky
rėsi nuo fašistų.

Niekšai Užmušė 2 Grei- 
tadarbes Sovietuose
MASKVA, kovo 3.—Tū

las Makar Buriak užmušė 
karvių melžėją-prižiūrėtoją 
Ekateriną Ustinovą sovieti
niame ūkyje del to, kad ji
nai perdaug pieno primelžė 
ir tuom sumušė pirmesnius 
rekordus. Niekšas teisman 
patrauktas.

Saratove vienas nenaudė
lis nusmerktas mirti, o ki
tas nuteistas 10 metų kalė
jimo už tai, kad nužudė vie
ną greitadarbę-stachanovie- 
tę jaunuolę komunistę, gelž- 
kelio darbininkę.

Sovietų darbininkų masės 
karštai remia stachanovie- 
čių-greitadarbių judėjimą; 
bet atsiranda vienas kitas 
užsilikęs, n e p r i s iauklėjęs 
caristinis išpera, kad net 
žudo greituolius.

Addį, Tembien provincijos 
sostinę, tariamą “stipriau- 

.” Italai garsi
nasi, būk “ištaškę” 50,000 
ethiopų armiją, vadovauja
mą Imru \ į šiaurvakarius 
nuo Aksump; giriasi, būk 
“20,000 ethiopų užmušę bei 
sužeidę”; būk tos armijos 
“likučiai sumišę” bėgą lin
kui Takkaze upės brastų. 
Tembien kalnuose netoli 
Makalės užsilikę “tik” 4,000 
ethiopų kareivių, bet, girdi, 
italai juos iš visų pusių ap
supę ir sunaikinsią kanuo- 
lių ir lėktuvų ugnimi.

Jeigu tikėt tais pasigyri
mais, tai atrodytų, kad fa-, 
šistai laimėję 
lę pergalę.” 
jie dar nieko 
je nelaimėjo, 
Aradam ir Alaji kalnų pozi
cijų į pietus nuo Makalės. 
Ka dabar fašistai sakosi at
ėmė iš ethiopų, jie jau “tu
rėjo” už kelių savaičių nuo 
karo pradžios: bet ethiopai 
juos tada supliekė prie Tak
kaze upės, atgriebė Abbi 
Addį ir įsidrūtino Tembien 
kalnuose. Iš pačių italu 
pranešimu pasirodo, kad 
dar ir dabar šie kalnai nė
ra “apvalyti” nuo tūkstan
čių ethiopų karių.
Ethionai Ilgina ir Silnnina 

Fašistų Fronto Linijas 
DESSYE, Ethiopia, kovo 

3.—Imperatorius Haile Se-

“baisiai dide- 
Bet tikrumoj 
naujo šiaurė- 
apart Amba

lassie pareiškia, kad italai 
anaiptol nesumušė ethiopų 
Tembien provincijoj ir ne
ištaškė jų, kaip garsinasi 
fašistai.

Ethiopai ten, vadovauja
mi Seyoumo ir Kassos, tik 
tvarkiai pasitraukė į tinka
mesnes apsigynimui pozici
jas. Jie pildė imperato
riaus įsakymą,. kuris palie
pė vengti tiesioginių masi
niu mūšiu su .mechaniškai 
įrengtomis Italijos armijo
mis, o geriau tąupyti jėgas 
ir netikėtai užpuldinėti ita
lus greitais, atskirais parti
zanų būriais.

Net traukdamiesi iš tūlų 
pozicijų, 
ir tuom 
greitesnį 

, mvn.
Dabar

Kassos kareivių yra perėję 
anapus TakkaŽFubės į sti
prias kalnų pozicijas, kur 
randasi ir ethiopų maisto ir 
karo įrankių sandeliai; bet 
kita ju kariuomenės dalis 
dar tebėra vakari n iame 
Tembiene.

Ethiopai. naši traukdami 
atgal, turėjo tikslą prailgin
ti, taigi ir praretinti italu 
fronto liniias, kad ethionai 
paskui galėtu jas geriau 
n palaužti. Ethiopų nuosto
liai laike pasitraukimo bu
vo nedideli.

Itahi giriasi “didelėmis 
pergalėmis,” kad tuom pa
veikt Tautu Lyga, idant ii 
nabiiotu italu “galingumo” 
ir nenanaudotu aštresniu 
bausmių prieš Mussolinį.

BERLYNAS, Kovo 3. — 
Hitlerio valdžia uždraudė 
armijai ir policijai mėsą dvi 
dienas per savaitę. Mėsos 
vietoj turės valgyti žuvis ir 
silkes,—bet klausimas, ar 
ilgai užteks ir jų.

Vokietijoj skerdžiama 
daugiau gyvulių negu jų 
priauginama, bet mėsos vis 
labiau trūksta. Vien š. m. 
sausio mėnesį daugis mėsos 
pardavyklose sumažėjo virš 
15 nuošimčių, lyginant su 
pereitų metų gruodžiu.

Eikvodami auksą ir tvir
tesnius užsieninius pinigus, 
hitlerininkai nebeturi už ką 
dasipirkt kiek reikiant mė
sos iš užsienių.

GRASINA VISUOTINU
STREIKU NEW YORKE

skebams, negu

ir . kitų agentū- 
pradeda reika-

Ir

iš demokratų, republikonų bei 
jų mišrių valdybų. Tai naujas 
priminimas darbininkams—bū
tinai susiorganizuot į Farme- 
rių-Darbo Partiją, kuri gintų 
darbo žmonių reikalus, o ne su 
kriminaliais Bergoffų šeškais 
užpuldinėtų darbininkus, išsto
jančius į kovą del teisės gyven
ti.

New Yorko didnamių savi
ninkai ir bankai sulygo mokėti 
po 9 dolerius dienai profesįona- 
liams streiklaužiams ir ginkluo
tiems gengsteriams prieš strei
kuojančius 78,000 “eleveiterių” 
(keltuvų) darbininkų ir kitų 
aptarnautojų.

O darbininkams jie vidutiniai 
mokėdavo tik po $13 iki $20 už 
60 iki 90 valandų darbo savai
tę. Taigi didnamių bosai pen- 
kis-šešis sykius daugiau moka 
galvažudžiams 
darbininkams.

Bet Bergoffo 
rų skebai jau
Jaut net iki $20 dienai, 
samdytojai, be abejo, pakels 
jiems atlyginimą už tą niekšiš- 
kiausią darbą.

Tuo tarpu streikieriai reika
lauja tik pridėti po du doleriu 
algos savaitei, damokėti už virš
laikius, įvesti 48 valandų dar
bo savaitę ir pripažinti uniją.

Ir prieš tuos visai nedidelius 
reikalavimus miesto majoras 
LaGuardia sumobilizavo polici
ją ir tūkstančius valdininkėlių 
išvien su Bergoffo padaužomisj deda neva 
laužyti darbininkų streiką.
Taip elgiasi

(bendras demokratų-republiko-! partijas, apart fašistų.
___ \ . _ _ • .____ i____ • ___ ♦ _ _ m_____________ _______ ___ i_____ • •

Dar tebesiautė Lietuvoj įnir
tę valstiečių streikai ir maištai, 
o Smetonos organas “Lietuvos 
Aidas” jau spausdino neva 
“žmonių” nutarimus, “užgiran- 
čius” šaudymą ir terorizavimą 
nepatenkintų kaimiečių.

Dabar ta Smetonos gazieta 
žmonių korespon

dencijas,” būk jie esą paten- 
bepartyvis”; kinti, kad jis uždraudė visas

Tos “korespondencijos,” žino
ma, yra pačių Smetonos Šniukš
tų darbas.

Bręstan tieji nauji politiniai 
ir ekonominiai Lietuvos liaudies 
išstojimai parodys, kaip ištik-

ethiopai atsišaudė 
suturėjo bet kokį 
italų ėjimą pir-

dalis Seyoumo ir

NEW YORK, kovo 4. — 
Namų Aptarnautojų Unijos 
32-ro lokalo pirmininkas J. 
J. Bambrick pareiškė, kad 
jeigu didnamių savininkai 
nepatenkins r e i k a la vimų 
78,000 streikuojančių elevei- 
terių, pečkūrių ir kitų ap
tarnautojų, tai • galės New 
Yorke įvykti visuotinas 
streikas. Nes važiotės ir 
šiaip įvairių pramonių dar
bininkai išreiškia didelio 
p r i t a r im o dabartiniam

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokyklose Kankinami 

Vaikai
Vilniaus Rytojus įdėjo Zer- 

vynų kaimo, Varėnos valse., 
kaimo vaikų ' laišką—korespon
denciją apie tai, kaip jie yra 
lenko mokytojo kankinami. Ten 
sakoma: “Mes visi Zervynų 
kaimo vaikai esame lietuviai, 
lenkiškai nemokame, tačiaus 
mokykloje mūsų mokytojas su 
mumis nekalba lietuviškai. Jei 
kuris iš mūsų nemoka lenkiškai 
paskaityti ar parašyti, tai mus 
užtai smarkiai su lazda muša 
ir klupdo, su rankom pakeltom 
viršum galvos, per dvi va
landas • neduodamas nuleisti 
rankų. Kartais po pamokų dar 
palieka pabūti mokykloje. Pa
vyzdžiui, šių metų sausio 20 d. 
paliko po pamokų šiuos moki
nius : Antosę Tamulevičiūtę, 
Janę Lirnelytę, Vladą Miliaus
ką, Danutę Miliauskaitę, Bro
nę ščesnulevįčiutę ir Jokūbą 
Vilkinį. Paliko už tai, kad ne
mokėjo lenkiškai rašyti. Mo
kytojas juos uždarė, o pats nu
ėjo namo. Paskui 
per dvi valandas, 
kai-kurie mokiniai,

sul^ukti, kol bus išleisti, savo 
reikalą atliko mokykloje. . . 
Atėjęs mokytojas pamatė pada
rytą netvarką ir šoko prie vai
kų su kumštimis, bet vaikai pa
sisakė esą nekalti, nes negalė
ję išlaikyti...”

Nubausta Antra Laikraščių 
Administracijų “žiurke” 
Prieš kelias dienas Kauno 

apylinkes teismas nubaudė tū
lą Klygį už laikraščių pinigų 
savinimąsį. Vakar nubaustas 
keturiais mėnesiais papr. kalė
jimo Jurgis Augustaitis, kuris 
rinko vienam savaitraščiui skel
bimus. Surinktus už juos pini
gus administracijai neatidavė, 
pasisavino. Augustaitis už su
kčiavimą jau ne kartą yra bau
stas.

Klastingas Girininkas
KAUNAS.—Turžėnų girinin

kas Antanas Nečionis klastojo 
piniginius dokumentus, padirbi
nėjo piliečių parašus ir savino- 
si pinigus. Kauno apygardos 
teismas Nečionį nubaudė 6 mė
nesiais paprasto kalėjimo ir že
mės ūkio ministerijai atiteisė 
2.311 litų civilinį jieškinį.

Italijai - Ethiopijai 
Pradėti Taikymąsi

mussolini stengsis išsisukinėjimais lai*?
MĖTI DAUGIAU LAIKO SAVO KARUI i

Juokiasi be Sustojimo
WESTON, W. Virginia, 

kovo 3.—Kelios dienos at
gal teatre pradėjo juoktis 
Teresa Hawkins, 18 metų 
mergaitė, ir dar tebesijuo
kia beveik be sustojimo. 
Juokas nutrūksta tik, kada 
jinai apalpsta; atsipeikėjus 
vėl nuolat juokiasi.

Juokas neleidžia jai nei 
pavalgyti; tik labai retais 
protarpiais jinai gali kokį 
kąsnelį valgio nuryti, kada 
truputį apsistoja juokas.

GENEVA, kovo 3.—Tau
tų Lygos taikos komisija, 
susidaranti iš 13 narių, da
vė Italijai, ir Ethiopijai lai
ko iki kovo 10 d. sustabdy
ti karo veiksmus, padaryti 
paliaubas ir atsakyti Tau-, 
tų Lygai, ar sutinka per ją 
taikytis.

Tą pasiūlymą 
Franci jos užsienių 
ministeris Flandin, 
kas Italijos pusę.

Tuo tarpu Tautų 
drausmių komisija,
danti iš 18 narių, nagrinė- 
sianti aliejaus sustabdymo 
k 1 a u si m ą Italijai, jeigu 
Mussolini atmestų šį taikos 
pasiūlymą.

Numatoma, kad Mussoli- 
nio valdžia naudos įvairius 
išsisukinėjimus, idant laiką 
nutęsti ir tuo pačiu žygiu 
tolyn nustumti aliejaus už
kirtimą Italijai.

padarė 
reikalų 

palai-

Lygos 
suside- '

■•3

Milžiniškas Anglijos
Ginklavimasis Karui

Majoras LaGuardia už- 
blofino, kad namų aptar
nautojai “turėsią” susitai
kyt su samdytojais bėgyje 
24 valandų. Na, pamatys.

Chicago, Ill., Kovo 4. — 
Namų Aptarnautojų Unijos 
vadai užreiškė, kad jie pa
sirengę šaukti generalį to
kių darbininkų streiką viso
se Jungtinėse Valstijose, 
jeigu bosai nepatenkins 
New Yorko namų aptarna
vimo streikierių.

ALBANY,“N.” Y? Kovo 4. 
—New Yorko valstijos sei
mui įnešta sumanymas leis
ti ir teatruose pardavinėt 
alkoholinius gėrimus. Už 
tokį leidimą teatras turėtų 
mokėt $1,000 per metus.

Roosevelt Reikalauja 
$1,614,000,000 Taksy
WASHINGTON, kovo 3. 

—Prezidentas Rooseveltas 
įteikė kongresui reikalavi
mą uždėti tiesioginius kor
poracijom mokesčius ir ap- 
taksuoti bergždžiai laiko
mus didelius jų sukauptus 
kapitalus taip, kad per me
tus valdžiai susidarytų $1,- 
614,000,000 iš nepadalintų, 
o sukrautų pelnų įvairių 
trustų ir didžiųjų kompani
jų 1936 m. Jis skaitliuoja, 
kad vien šiais metais kor
poracijos susikaups $4,000,- 
000,000 nepaskirstytų šėri
ninkams pinigų.

Roosevelt norėtų atgrieb
ti ir $150,000,000 taksų, ku
rių įvairūs fabrikantai ne
sumokėjo pagal buvusį A A 
A (lauko ūkio kontrolės) 
įstatymą.

LONDON, kovo 3. —Ang
lijos valdžia išleido vadina
mą “Baltąjį Popierį,” kuria
me išdėsto savo naujo gink
lavimosi planus' tai smar
kiausias ginklavimasis visoj 
pasaulio istorijoj ramiais 
laikais. •

Tam valdžia skiria $1,50- 
0,000,000—dauginti kariuo
menę, statyti naujus karo 
laivus, submarinus, davary- 
ti iki 1,750 skaičių naujoviš- 
kiausių karinių lėktuvų; 
mechanizuoti ir motorizuoti 
armiją; statyti naujas tvir
toves, panaujinti senuosius 
karo laivus; “sumokslint” 
ginklus apskritai, ir t. t.

Skelbdami tokį iki šiol 
dar negirdėtą ginklavimąsi, 
Anglijos valdovai pasakoja, 
būk jis esąs reikalingas 
“taikai palaikyti.” Sykiu jie 
primena, kad Japonija išlei
džia net 46 nuošimčius visų, 
valstybės įplaukų reika
lams armijos ir laivyno; 
kad Jungtinės Valstijos 
taipgi skiria virš biliono do
lerių savo armijai ir laivy
nui per metus; kad Vokie
tija ginkluojasi ne tik vie
šai, bet ir slaptai.

Be kitko, Anglijos impe
rialistai prikergia ir Sovie
tų Sąjungos ginklavimąsi, 
nors jie patys žino, kad So
vietai ginkluojasi tik apsi
gynimui nuo Japonijos, Vo
kietijos ir kitų gręsiančių 
užpuolikų. Kas kita dabar
tinis Anglijos ginklavimasis 
—jis yra taikomas naujai 
visuotinai skerdvnei delei 
pasaulio persidalinimo iš- 
naujo.

Ffancūzai Nepraleidžia 
Ginklų Ethiopijai

ADDIS ABABA, kovo 3. 
—Franci j a jau du mėnesiai 
kaip nepraleidžia Ethiopi
jai ginklų ir amunicijos iš 
Jibuti prieplaukos vežti 
gelžkeliu, einančiu į Addis 
Ababą.

. Nors tas gelžkelis yrą' 
francūzų lėšomis pravestas, 
bet keliose pirmesnėse su
tartyse Franci jos valdžia 
pasirašė, kad, leis juom Eth- 
iopijai gabentis ir karo 
reikmenis. Dabar Francija 
laužo tas sutartis, ir dar 
veidmainiškai teisinasi, kad, 
girdi, italai iš orlaivių bom
barduotų gelžkelį, jeigu 
iuom būtų praleidžiama gin
klai ir amunicija Ethiopijai.

“Suvalstybino” Italy
Didžiuosius Bankus

ĮNIRTĘ MŪŠIAI ITALŲ 
SU ETHIOPAIS

ROMA, kovo 4.—Siaučia 
įnirtęs, būk tai “sprendžia
masis” mūšis tarp italų ir 
Imru vadovaujamų ethiopų 
ties Scire upe, netoli Aksu- 
mo, šiauriniame fronte.

(O jau kovo 3 d. fašistai 
buvo pasigarsinę, būk jie iš
taškę Imru ethiopų armiją.)

ROMA, kovo 3.—Mussoli- 
nis įsakė, kad visi didieji 
Italijos bankai turi pereit. į 
valdžios žinybą ir globą. 
Tie bankai turi atsimokėti 
savo šėrininkams ir likvi
duoti atsarginius kapitalus. 
Jie lieka “suvalstybinti.”"

Finansų stoka karui pri
vedė Mussolinį prie tokios 
operacijos padarymo priva
tiniams bankams.

Fašistų valdžia, be kitko, 
nužiūrėjo, kad tie bankai 
slepia bei užsienin gabena 
savo auksą ir stipresnius 
užsieninius pinigus.

Uždaryta Lietuviška 
Skaitykla

Vilniaus Rytojus praneša, 
kad Švenčionių apskrities Sto
rasta šiomis dienomis uždarė 
Gilutų kaime, Mialagėnų valsč., 
“Ryto” švietimo draugijos skai
tyklą.

nų) majoras, kuris atveju at
vejais gyrėsi esąs “darbininkų 
draugas!”

LaGuardijos dabartinis žygis 
dar sykį įrodo darbininkams, 
kad jie negali nieko gero laukti | rųjų žmonės “patenkinti.

nepasirodė
Tuo laiku
negalėdami

'J,

i
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F ; Kur Gavo Pinigų!
“Naujosios Gadynės” administracija 

dan taip nesenai neturėjo pinigų užmo
kėti algas Prūseikai ir Kuodžiui, bet da
bar staiga Strazdas; Jankauskas ir Ste- 
poriaviČiūs pralobo. Dabar jau ne tik 
Strazdas ir jo pagelbininkai algas gauna, 
betr jau turi pinigų net Šerams atmokėti 
Prūseikai, Kuodžiui ir kitiems. Sako
ma,- kad Prūseikai atmokėjo net $50 už 
Šerus.

Tikra misterija.

Kriaučių Organas Apie Bendrą 
Frontą

Amalgameitų rūbsiuvių unijos orga- 
naš “Advance” savo editoriale kovo mė.- 
hesio laidoje užginančiai išsireiškia apie 
bendrą frontą tarp komunistų ir socialis
tų ir apie liaudies frontą. Sako, kad 
liaudies fronto laimėjimai Ispanijoj ir 
Francijoj sukelia džiaugsmą ir viltį 
kiekvieno sąžiniško žmogaus krūtinėje.

“Progresyvišką spėkų bendra veikla,” 
Sako “Advance,” “pasidarė gyvenimo ir 
mirties klausimas visiems, kurie stoja 
už pirmynžangą. Progresyviškos spėkos 
negali toliau būti pasidalinusios, bailios 
ir .'Silpnos akivaizdoje ryžtingų ir apvie- 
nytų užpuolimų iš reakcionierių pusės.”

Taigi, bendro fronto idėja pasiekia ir 
laimi naujus žmones, naujas organizaci
jas. Nemažai tų, kurie pora metų atgal 
juokėsi iš komunistų pakelto bendro šū
kio, šiandien jau pamatė savo klaidą 
nuoširdžiai tam šūkiui pritaria.

n

Ar Suvažiavimas Pripažins?
Vakar dienos “Laisvėje” tilpo pareiš

kimas Prūseikos, Kuodžio ir Paukštie
nės. Be jokio organizacinio teismo, be 
jokių ceremonijų, juos visus vienu pa
braukimu išmetė iš LDD. Išmetė penki 
Centro komiteto nariai, tai yra, vieno 
balso dauguma. Išmetė už tai, kad tie 
draugai stoja už vienybę su mūsų judė
jimu. Išmetė išvakarėse organizacijos 
suvažiavimo. Reikia nepamiršti, kad 
Pruseika, Kuodis ir Paukštienė yra LDD 
Centro Komiteto nariai, narių referen
dumu išrinkti!

Tas jau parodo, kokioj desperacijoj 
atsidūrė dabartiniai sklokos vadai. Or
ganizacijos suvažiavimo užgrobimui jie 
griebiasi tokių priemonių, kokių mūsų 
atsiminime dar nėra vartojus jokia or
ganizacija, jokia įstaiga.

Well, bet kitas klausimas, ką-pasakys 
LDD nariai. Negalima tikėti, kad jie 
pateisintų ir užgiftų tokį negirdėtą 
Strązdo-Jankausko - Steponavičiaus ma
šinos smurtą.

Sovietą Sąjungos ir Francijos 
Sutartis

francijos atstovų butas jau užtvirtino 
gAn& senai .sutaisytą apsigynimo sutar
tį. .Toj sutartyje viena šalis pasižada 
ąt&įi pagelbon kitai, jeigu kas nors ne
kaltai, užpuls pastarosios teritoriją. Tai 
yra grynai apsigynimo sutartis. Tokia 
suįąrtis. yra svarbus šioj gadynėje tai
kos ramstis. Tai rimta pastaba karo 
provokatoriams.

: Kaip tik del tos priežasties prieš šitą 
Sovietų Sąjungos-Francijos sutartį palei
dę kanuolęs Vokietijos hitlerininkai ir 
Japonijos militaristai. Jie senai rengiasi 
prie karo prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
m’ąinė, kad Sovietų Sąjungą pasiliks vie
nai be talkininkių. Taip pat hitlerinin
kai ruošias prie atkeršijimo karo prieš . 
Franci ją. Bet Sovietų Sąjunga ir Frąn-

V Cija susitarė gintis išvien. Tai smūgis 
M/ hitlerininkams. Jie dantį griežia iš.pik-

.'Į’iesa, Franci j a irgi yra kapitalistinė 
Šalis. Bet faktas yra, kad Francijos de- 
jnokratinė buržuazija šiuo tarpu nenori

L. £

karo. Todėl Sovietų Sąjungai yra prie
lanku su ja susitarti del apsigynimo. Su
tartis aiškiai reiškia, kad jeigu Franci jos 
kapitalistai sugalvotų ir pradėtų karą 
prieš kurią kitą šalį ir gautų kailin, tai 
Sovietai nieko bendro su jais neturėtų ir 
neitų jiems talkon.

Sovietų Sąjungai tik taika rūpi. Tos 
taikos palaikymui ir savo krašto apsau
gojimui nuo imperialistinių plėšikų jinai 
nesibijo susitarti su tomis buržuazinėmis 
šalimis, kurios irgi nori taikos ir ku
rioms taipgi grūmoja užpuolimas.

Šita Sovietų-Francijos sutartis dar ne
įėjus galion, nes jos dar nepatvirtino 
Franci jos senato butas. Ten stambieji 
kapitalistai ir monarchistai suvienytomis 
spėkomis bando pasipriešinti. Ar jie ką 
peš, tai kitas dalykas.

Pažangiąją Spėką Laimėjimas 
Maliorią Unijoje

New York© maliorių unijos devintam 
distrikte praėjo valdybos rinkimai. Tai 
buvo labai rimtas susikirtimas tarp pa
žangiųjų ir atgaleiviškų spėkų. Progre
syviai statė savo sleitą su draugu Louis 
Weinstock priešakyje ir laimėjo. Ta uni
ja, kuri per metų metus buvo auka reak
cionierių ir grafterių, šiandien turi pa
žangią, progresyvišką vadovybę.

Reikia pažymėti, kad reakcinį sura- 
senosios gvardijos socialistai, 
tiems socialistams! Kairieji 
piktinasi tuo jų žygiu.

ša palaikė 
Tai gėda 
socialistai

Smetona Užgniaužė ir Kitą Jau
nimo Organizaciją

Jau rašėme, kad Smetona uždarė liau
dininkų Lietuvos Jaunimo Sąjungą, pri
mesdamas jai simpatijas komunistams. 
Dabar Kauno laikraščiai pranešė, kad 
taip pat Smetonos valdžia pasielgė ir su 
socialdemokratine jaunimo sąjunga “žie
žirba.” Taigi, nebeliko Lietuvoje jokios 
viešos jaunimo organizacijos. Šitokiais 
savo žygiais Smetona tikisi išmokinti 
jaunimą jo brutališką diktatūrą pamylė
ti. Bet, žinoma, jisai labai smarkiai ap
sirinka. Lietuvos jaunimas dabar dar 
energingiau darbuosis už tos diktatūros 
nuvertimą.

Lietuvos jaunimas nenuleis rankų. 
Dabar ir tie, kurie da gyveno legališku- 
mo iliuzijomis, pamatys ir supras ko
munistų skelbiamą tiesą, kad tik griežta 
ir organizuota kova nuvers smetoninin- 
kų viešpatavimą. Liaudininkiško ir so- 
cialdemokratiško nusistatymo jaunuo
liai paseks komunistinio jaunimo pėdo
mis ir išmoks veikti nelegališkai.

Gera Pradžia Chicagoje
Chicagos komunistai ir socialistai šie

met Pirmą Gegužės apvaikščios bend
rai. Tai bus viena milžiniška Chicagos 
darbininkų demonstracija.

Reikėtų, kad šiemet kiekvienam mies
te ir kiekvienoj vietoj komunistai ir so
cialistai bendromis spėkomis apvaikščio
tų tarptautinę darbininkų šventę. Tokio 
nusistatymo laikosi komunistai. Deja, 
tūluose miestuose socialistų organizacija 
randasi dešiniųjų rankose, kurie tebebi- 
jo bendro fronto su komunistais. Tie 
žmonės dės visas pastangas, kad padalin
ti darbininkų eiles. Komunistų Partija, 
iš savo pusės, dės visas pastangas laimė
jimui visos. Socialistų Partijos, kaipo to- 

; kįos, bendrų demonstracijų idėjai.

Dar Vienas Smūgis Fašizmui
r

Fašistinė1 diktatūra negalėjo prigyti 
Estonijoj. Nepaisant teroro prieš dik
tatūros priešininkus, refendumas pasi
baigė reakcionierių pralaimėjimu. Tik 
148,878 balsai paduota už palaikymą dik
tatūros, o 472,416 balsavo už atsteigimą 
demokratines valdžios. Fašistai prakišo. 
Ar jie bandys smurto keliu krašto vade
les laikyti, kaip daro Lietuvoje smetoni- 
ninkai, tai greita ateitis parodys. Gal 
pabijos liaudies keršto ir kumščio.

Dabar aišku, kodėl Lietuvoje Smetona 
nė kalbėt nenori apie leidimą žmonėms 
nubalsuoti ir išrinkti valdžią. Smetoni- 
ninkaį žilio, kad jų diktatūra Lietuvos 
žmonėms dasiėdė iki gyvo kaulo. Jie 
žino, kad slapti visuotini balsavimai gra
žiai nušluotų visą smetoninės diktatūros 
brūdą ir pats Smetona niekados daugiau 
nebegalėtų atsisėsti ant liaudies sprando.

Sutvirtinkim Jaunuo
lių Judėjimą

Paskutiniu laiku pasireiš- < 
kė neigiama padėtis mūsų 
ja u n u o 1 i ų organizavimo 
darbe. Nekuriose kolonijo
se darbas visiškai apleistas. 
Kai kur galime kaltinti jau- ! 
nimą, kad jisai yra aptin
gęs, bet kai kur jaunimo ' 
geriausi draugai, tai yra su
augusieji, irgi pusėtinai ap
tingo tame darbe.

Kai mes organizavome 
jaunuolių judėjimą, mes 
jaunesnieji veikėjai dar ne
turėjome daug patyrimo or
ganizaciniam darbe. Vienok 
mums sekės veikti, pasisekė 
sutverti visą eilę jaunuolių 
kuopų, kurios per kelis me
tus labai gerai veikė įvai- ■ 
riose srityse. '

Iš to didelio susidomėji- ' 
mo, mes išauklėjome gana 
gražų būrį jaunuolių. Bet 
kai tik ta “naujenybė” jau- ’ 
nimo organizacijos nusidė
vėjo, daugelis* iš suaugusių j: 
atsisėdo, atsiduso, ir sako: 
“Jau mūsų darbas atliktas, 
jau galima pasilsėti.” Rei- - 
kia pridurti, kad ne visur : 
tas buvo daroma. Kai kur 
draugai pasidavę “pasilsėji- i 
mui” greitai susigriebė, kai : 
pamatė, kad dar tinkamai 
jaunuoliai nebuvo išlavinti 
be jų pagelbos ir vėl ėmėsi : 
už darbo atgaivinti jaunuo- ■ 
liūs, kurie irgi buvo prade- , 
ję snustelėti.

Mat, per tą trumpą laiką, 
kai mes pradėjome organi
zuoti LDS Jaunimo Kuopas, 
dar neužtektinai jaunuolių 
išlavinome. Kai kur turė
jome jau ir gerą grupę, bet 
kadangi dabartiniu krizio 
metu jaunuoliams yra labai 
nepastovus gyvenimas, ne- 
kurie išvažinėjo, o kiti gavo 
tokius darbus, kur dirba 
dieną ir naktį, kad laiko ne
gauna veikti. Pastarasis da
lykas tankiausiai atsitinka 
pas merginas jaunuoles, ku
rios turi pasi j ieškoti bile 
darbą, kai “housework”, ar 
patarnauti valgyklose, ne
paisant, kad jos ir būtų bai
gę mokslą kaipo stenogra- 
fistės ar panašiai.

Todėl, visados reikia la
vinti naujus jaunuolius. Kai 
vienas ar kitas pasitraukia 
del kokios priežasties, mes 
turime turėt kitus jų vie
ton.
Kur Reikia Darbo Padėti
Dabartiniu laiku yra ke

lios vietos, kur jaunuolių ju
dėjimas neina stipryn taip, 
kaip turėtų eiti. Geriausiu 
pavyzdžiu bus New Jersey 
valstija, kur beliko tik vie
na (Newarko) jaunuolių 
kuopa veikli. Kitos kuopos 
tenai yra pusėtinai apsnū
dę. Suaugusieji draugai to
se vietose, kai Elizabeth, 
Linden, Paterson ir Bayon- 
nėj, turėtų tuojaus susido
mėti jaunuolių reikalais ir 
vėl pastatyti ant tokios pa
pėdės, kai seniau būdavo.

Massachusetts v a 1 s tijoj 
jaunimo judėjimas dar f ak
linai nėra tinkamai pradė
tas. Kodėl draugai koloni
jose nepradedate? Tai yra 
didelis apsileidimas, kad su
augusių kuopos nenori arba 
nesistengia sutverti jaunuo
lių organizaciją. Ta yda tu
rėtų būti šluojama laukan.

dar kartais pasikalba su ga
besniu jaunuoliu kokioj ko
lonijoj, su kitais, kurie ga
lėtų taip pat būti gabūs, ne
svarbu kalbėtis, nes dar 
“neparodė” agresyviškumo. 
Tas jaunuolis, su kuriuo 
kalbėjo, jau gana veiklus ir 
turi apsiėmęs daug organi
zacinio darbo, ir todėl nega
li apsiimti darbuotis del 
kuopos. Na, ir nėra kuopos. 

)

Kas Pasidarė su Detroito 
Jaunimu?

Mes turime dvi jaunuoliu 
kuopas Detroite. Bet kad 
jos ką ten veiktų! Negir- 
džiame. Seniaus, tiesa, tai 
dar surengdavo parengimus 
ir kartais po narį kitą pa
augdavo. Bet dabar, jei su
augusieji nesidomės jaunuo
liais, tai abi kuopos gali at
sidurti b 1 o g o n padėtin. 
Draugai, susirūpinkite gau
ti gerų darbščių jaunuolių 
prie būdavojimo kuopos jū
sų mieste, v

Connecticut valstijoje, vis 
dar kai ko stoka. Neprogre
suojame, draugai! O geres
nio laiko, kai dabar, gal būt 
niekad nerasime. Todėl VI
SOSE Connecticut valstijos 
suaugusių kuopose reikia 
apkalbėti jaunuolių proble
mos ir VEIKTI, gelbėti jau
nimui.
Pasinaudokime LDS Vajum

Dabar, kada eina LDS va
jus, tai geriausia proga iš- 
budavoti kuopas. Labai | 
lengva gauti naujų narių 
mūsų Susivienijiman ir ypa
tingai jaunuolių kuopom. 
Įstojimas labai nupigintas 
ir duodamos didelės, gra
žios dovanos. Apart dova
nų, organizatoriai gauna at
lyginimus už kožną prira
šytą naują narį. Gi jauni
mui (žemiau 25 metų am
žiaus) įstojimas dar dau- 
giaus nupigintas, ir daugiau

dovanų yra duodama. Pa
vyzdžiui, kuri jaunimo kuo
pa gaus daugiausiai naujų 
narių, gaus gražią sidabri
nę stovylą, kaipo dovaną. 
Kuopa gi, kad ją ant visa
dos galėtų pasilaikyti, turės 
laimėti tris vajus. Tai, gar
bės ženklas darbščiam jau
nimui.

Ateiną ir LDS Seimas. 
Reikalinga, kad visose kolo
nijose jaunimas rengtųsi da
lyvauti jame, apkalbėti jau
nimo organizacijos reikalus, 
kad sugryžę galėtų sėkmin
giau veikti.

Dabar, kada Endowment 
Policy įvestas Lietuvių Dar
bininkų Susivienijime, .tai 
lengviau galimą gauti jau
nimą, neš ypatingai geras 
dalykas jaunuoliams prigu
lėti “

ŠYPSENOS
Morganas Pasakė Teisybę

Senato tardomoji komisi
ja Washingtone pasiryžo 
sužinoti priežastis, kurios 
įtempė Suv. Valstijas ka
ram Kažin kas sumanė, 
būk tai darbas Wilsono ir 
Morgano su sėbrais. Ka
dangi Wilsonas jau senai 
“amžinatilsis,” reikia imti 
nagan Morganą.

“Ar tiesa, jog buvo tai 
jūsų privatinis karas, tikslu 
pasipinigavimo ?” klausė 
Morgano senatorius Nye.

“Jūsų klausimas žiaurus 
ir giliai įžeidžiantis mano 
dvasiškus ir tautiškus jaus
mus,” aštriai atkirto bilio- 

. “Karusendowment” skyriuo- nierius Morganas. ____
se, nes po 20 metų gali gau- i dievas duoda pabaudai nųo- 
ti pilną sumą, ant kiek pri- Į dėmingos žmonijos, o prie- 
sirašęs.

Sportas Laike Seimo
Nacionalis Jaunimo Ko

mitetas yra nutaręs laikyti 
sporto turnamentą laike L 
DS Seimo. Kviečiame visus 
jaunuolius veikti, kad jis 
būtų sėkmingas. O kad jis 
tokiu būtų, reikia ruoštis, 
kad privažiuotų visa eilė 
mūsų sportininkų dalyvauti i 
lenktynėse. Bus dovanų,į 
medalių, ir tt., duodama lai
mėtojams.

$is turnamentas irgi ne
gales būti sėkmingu, jei su
augusieji jam nepagelbės, 
nerems jį. Turime atlikti 
visus augščiau minėtus dar
bus bendrai—Jaunimas ben
drai su suaugusiais.

Jonas Omanas

dermė kiekvieno patrioto 
yra suteikti karams reika
lingus pekliškus įrankius. 
Tokis patarnavimas dievui 
ir tėvynei yra vertas kalnus 
aukso. Jeigu mano klase, 
kuri dar šiandien ištesi 
samdyti sau tarnaites, iš
nyktų, tuomet neiš\>engtina 
pražūtis sielai ir mūsų da-* 
bartinei ‘sifilizacijai’.”

Višta Pražydo
Ant ūkės pas savo bobu

tę, maža Marytė pirmu kar
tu pamatė kieme povą su 
išskleista uodega.

Parbėgusi namo ji sušu
ko:

“Bobute, viena jūsų višta 
pražydo 1” *

Surinko J. šilingas.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Nori Paaiškinimo apie 

“Amerikos Lietuvį”
KLAUSIMAS:

Mūsų spaudoje aš paste
bėjau, kad “Amerikos Lie
tuvis” vadinamas fašistiniu 
laikraščiu. P a a i š k inkite 
plačiau, kodėl?

Senas Jonas.
ATSAKYMAS:

Juo toliau, tuo daugiau 
“Amerikos Lietuvis” darosi 
juodžiausiu fašistiniu la
pu. Keli metai atgal bandė 
eiti maž daug liberaline li
nija. Pastaraisiais laikais 
tas šlamštas taip pradėjo 
meluoti ir niekinti komunis
tus, socialistus ir visus pa
žangiuosius d a r b i n inkus, 
kad net priklu jį skaityti. 
Antra, “Amerikos Lietuvis” 
virto tokiu pat Smetonos 
kruvinos diktatūros garbin
toju ir organu, kaip ir Cle- 
velando “Dirva.” Visus 
Smetonos valdžios pareiški
mus talpina ištisai ir užgi
na.

Matomai, '‘Amerikos Lie
tuvio” biznieriai nori įtikti 
smetonininkams, idant jie 

Net tokis pasiaiškinimas, padėtų jų laikraščiui platin- 
kad “mūsų jaunimas nenori tis Lietuvoje. Be to, vienas 
Jaunuolių kuopos”, yra irgi iš “Amerikos Lietuvio” “li- 
prastas, todėl? kad dažnai teratų” nuolatinių bendra-
neatitinka ; realybei, 
niausią patys įsikalba 
draugai tokias mintis.

Daž- 
sau 

. 0

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

nuosaikiai ir retkarčiais tega
lima. Ir tai tik silpnųjų gėra
lų. O* kai dėl rūkymo, tai jis 0 
visai netikęs ir labai žalingas 
paprotis visam organizmui, 
ypač jauno žmogaus organiz
mui. Visa kas 
rūkymo genda 
žmogus greičiau 
silpsta.

Be abejo, ir
daug padės. Tik tegul ji, 
daugiausia paprastus,

nuo perdėto
greičiau, ir

pasensta, nu-

maistas

labai 
valandą, 

tai

pat 
už-
gu-tris 

juostos.
šlaunių, 
paspau
di yra

rūko,

matyt,

KRAUJUOJA Iš NOSIES. 
GŪŽELIAI

Jūsų patarimus, kada tik 
būna “Laisvėje”, visada gra
žiai perskaitau, bet tokio, kad 
tiktų mano dukrelei, nebuvo. 
Ji yra 19 metų, aukščio 5 pė
dų ir 3 colių, 130 svarų.

Jau trys metai, kaip tik 
smaugia nosį, tai kraujai pra
deda varvėti. Nelabai, o du ar 
tris kartus ant savaitės tai ir 
dikčiai nuvarva. Pereitą metą 
lapkričio mėnesyj tai 
varvėjo gal kokią
Turėjom vežti į ligoninę, 
ten sustabdė.

Antras dalykas, taip 
kokie trys metai, kaip turi 
pakaly žirnio didumo 
zelius kūne, žemiau 
Taip pat ant abiejų 
bet mažesni. Ir, kai 
di, tai skauda. Taip
sveika, valgo viską, ir 
kai kada ir išsigeria.

ATSAKYMAS

Tai Jūsų dukrelę,
gana moderniška: rūko ir iš
sigeria. . . Gaila. Abu tie da
lykai sveikatos netaiso ir mer
gaitės nedabina. Ko gera, rū
kymas ypač gali būti viena 
priežasčių kraujo tekėjimų iš 
nosičs. Nuo rūkymo įsijaudi- 
na ir patinsta nosų plėvės. Įsi
taiso ten savo rūšies įsisenė
jusi sloga. Atsiranda plėvėse 
ir “ žaizdelių, mažyčių opų, ir 
iš jų lengvai kraujas pradeda 
varvėti.

Nosų ir šiaip vidujinės plė
vės esti plonos ir opios, jei 
maistą vartoji netikusį, jei 
permažai ten esti vitaminų ir 
mineralų, ypač vitamino C ir 
kalkių.

Įtikinkite savo dukraitę,darbių, tūlas V. M. Čeką- ......_ ......
nauskas pernai gavo medalį kad ji kuo greičiausia pames- 
nuo kruvinojo Smetonos. tų rūkymą. Išsigerti ir gi labai

jai 
vis 

gyvus, 
nefabrikuotus valgius vartoja,

žoviy ir vaisių ir taip kokių 
gyvulinio paėjimo valgių. Vai
siai ir daržovės suteikia daug 
vitamino C. Nuo to vitamino 
kraujagyslės esti tęslesnės, 
sveikesnės, patvaresnės, netaip 
greit trūksta. Plėvės ir gi esti 
sveikesnės, netaip greit pasi- 
žeidžia ir kraujuoja. Su gyvu 
maistu‘ji gaus ir kalkių ir ki
tų mineralų. Kalkės padaro 
kraują tirštesnį: kraujas tada 
greičiau sukrašėja ir užlipina- 
žaizdelę,-—jis greičiau nustoja 
tekėjęs.

Tegul 
želatino 
kraujas 
tirštumo 
keti.

vartoja dažniau ir 
(gelatine) : nuo jo 

ir gi gauna savingo 
ir greičiau nustoja te- 

Pieno kalkių, Calcium
lactate, 10 grs., 100 tablets, 
tegul mergaitė ima po 2 tab
let) po valgio, į vandenį, ke
letą mėnesių. Būtinai jai rei
kia ir iodo tinktūros. Neproša- 

•lį ir žuvų aliejaus. Tuo patim 
aliejum ji gali ir į nosis teplio
ti.

Apię tuos gūželius nieko 
tikro nepasakysi, jų nematęs, 
nepatyręs. Gali tai būti rieba
liniai naujikai, neblogybiniai, 
nežalingi. Pasiklauskite ten 
pat ant vietos gydytojo. Jei 
jie eitų didyn, tai geriau jie 
išimti, labai

w dR v
!' i

lengvai.
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Smetona Outlaws Lith. Youth Organizations
PROF. HAS SOMETHING 

TO SHOUT ABOUT
NĘW YORK (YNS)—“Now here 

is something to shout about”, writes 
Goodwin Watson, Professor of Phy- 
chology at Columbia University, 
speaking of the American Youth Act. 
“It provides work not mere subsis
tence. It benefits the local com
munity. It employs any and all young 
people, not discrinating against the 
young people whose families manag
ed to keep off the relief rolls”.

“A lost generation can never be 
compensated for,” says Prof. Good
win Watson’s article in support of 
the Act, which appeared in the Stu
dent Mirror, publication of the Na
tional Student Federation of Ame
rica.

Fascists Close Last Liberal-Democratic Youth Organizations; 
New "Law” for Organizations Abolishes Youth Rights

By JOHN ORMAN
Just as we in America were preparing to celebrate the 18th anniver

sary of Lithuanian Independence, liberties were taken away from the young
er generation in Lithuania. Our cousins are now devoid of their own or
ganizations, and to find any organizational activity, must go to the “Jau
nalietuviai” organization, sponsored by the Lithuanian fascist government.

One of the most recent acts of the present regime in Lithuania, was 
to close down completely the Lietuvos Jaunimo Sąjunga (Lithuanian Youth 
League). This organization was a liberal democratic one, and as such, was 
persecuted for a long time. ,

f

Latest events, however, are even more telling on the youth. The 
February issue of “JAUNIMAS”, the liberal-democratic youth magazine, 
formerly the organ of this organization, has recently come to America. In 
it we read, that the Lietuvos Jaunimo Sąjunga has been outlawed. Besides

HEARINGS ON YOUTH 
BILL SCHEDULED

Newark Youth Broaden Fight 
for American Youth Act

The American Youth Act which 
has been drawn up by the American 
Youth Congress and presented to 
Congress does not desist the youth 
of Essex County of New Jersey from 
working for greater achievements. 
We have set out to localize the Na
tional Act.

The youths of each county and 
community have their own problems 
and battles to fight. There are se
veral bills before the N. J. Legisla
ture at present, when if passed 
would unfavorably affect the youth. 
Therefore, we are outlining plans to 
work through legislative channels to 
achieve our aim. We are fortunate 
to have several attorneys in our 
midst who have volunteered to give 
legal advice. It is a known fact that 
when a company or a group of po
liticians are interested in a certain 
bill, they have their own lawyers 
and chosen persons lobbying the bill. 
Consequently, such a bill receives 
more attention. On the other’ hand, 
bills for the welfare and benefit of 
the public are given little attention 
and are rarely passed because of the 
public’s lack of interest. It would 
be advisable for youth of all cities 
to take an interest in their* local go
vernment and see what is happening 
about them and to them.

closing the organization, all the wealth of the organization must be turn
ed over to the fascists. Z

New Laws for Organizations /
Recently there has been many laws passed. In this article it would 

be well to show what^fate awaits youth organizations under a fascistic dic
tatorship. The main thing which we are to remember, Ihowever, is that 
this is going on today in Lithuania?

When we speak of laws constricting youth organizations, we mean 
that these laws apply to ALL organizations. An explanation of a new law 
is printed in the latest issue of “JAUNIMAS”.* We will translate it in full, 
so as to give the full meaning:

“There are many new decrees published these days. Not so long ago, 
a new law was made for the regulation of the press, according to which 
every newspaper is compelled to print whatever the government tells them, 
and the editors must have completed high education (university) and the 
minister of internal affairs can fire them from their jobs in the name of 
defending the state. The new law for libraries, that the head librarian can 
be fired for the purpose of safety of the state. And now, a new law has 
been issued about societies and organizations.

“Since this law mainly concerns us Youth-Leaguers we shall inform 
you more about it.

“The new law about societies if effective with the first day of Fe^ 
bruary. It states that to form an organization or its branch it is neces
sary to get permission from the Minister of Internal Affairs. There must 
be not less than 12 founders for the organization. The founders must be 
at least 24 years of age. Their signatures under the petition for permission 
to found an organization must be approved by a Notary. If an organization 
during six months, or a branch during three months immediately following 
the registration of their organization does not form its leadership (elect 
its officers), then the organization or its branches are closed.

“Members of an organization must not be under 18 years of frge. 
Members of an organization who are not yet 21 years of age, do not have 
a voice in the affairs of the organization, and cannot vote for an executive 
committee. Only members who are not younger than 24 years of age can 
be elected to the governing bodies. The Minister of Internal Affairs for

In Newark, the A.Y.C. is contact
ing as many organizations they 
know or hear of regardless of re
ligion, politics, or color. These or
ganizations are being asked to send 
delegates to a conference to be held 
in City Hall, March 29th. A short 
and to the point talk when speak
ing to these organizations can be 
obtained out of the A.Y.C. pamphlet, 
“Peace, Freedom and Progress”.

Notable individuals and politicians 
are also being contacted and many 
of them have endorsed the A.Y.C. 
program.

Why not try this in your own 
county ? It is very interesting and 
important woęk and one can learn 
a great deal about law.

Ona

purposes of safety of the nation or the state or for other matters of 
the nation or state has the right to remove an organization’s or its branch’s 
leadership (executive committee) or its individual members. Members of 
the leading committees so removed cannot be officers of an organization 
or its branches for a period of three years. For the safety of the state 
or the nation, the Minister of Internal Affairs can close an organization or 
its branch for as much as six months, or to completely close the whole or
ganization or its branches. ,

“Such is the basic content of the new law. All organizations which 
have existed until now according to the old law must adapt themselves to 

Į the new one, and to conform to its demands. The same is required of the 
Lietuvos Jaunimo Sąjunga.

“The Lietuvos Jaunimo Sąjunga is a cultural organization of 'the 
youth. The age- of youth is approximately from 16 to 24-25 years. So, 
now youths until they are 18 years old cannot belong to any organization; 
until they are 21 years old, they cannot vote in the organization; and, un
til they are 24 years old, they will not be able to be elected in executive 
committee. The activity of the Lietuvos Jaunimą Sąjunga, therefore, finds

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
Hearings on the American Youth Act 
will be held March 19-21, Senator 
David Walsh, chairman of the Se
nate ComiYnittee on Education and 
Labor, has announced.

The Bill, . introduced by Senator 
Benson of Minnesota, and Represen
tative Amlie of Wisconsin, has re
ceived wide support from such groups 
as Junior Farm-Labor Associations, 
Church groups, Boy Scouts and “Y” 
officials.

400 Negro Boys Desert 
C.C.C. Camps

MIDDLETOWN, N. Y. (YNS)— 
More than four hundred Negro Ci
vilian Corps enrollees have desert
ed from the Breeze Hill camp hear 
here during the last few weeks, the 
Amsterdam News, New York Negro 
weekly, charges.

They left because of intolerable 
conditions allegedly imposed by white 
officials. They charge a “rule of in
timidation” which includes bad 
working conditions, beating of enroll
ees by state police fines fol* minor 
infractions and bad1 food.

Attention has been focused on the 
Breeze Hill camp because it was the 
scene of the' recent murder of a 
19-year-old Harlemite, who, officials 
say, was killed because of disagree
ments in a loan shark ring in the 
camp. Another 19-year-old enrollee 
was indicted by the Orange County 
Grand Jury for the crime.

Visitors to the camp report that 
Negro WPA instructors are housed 
in a recreation hall without toilet, 
bath or water facilities.

Captain John G. MacKie, comman
der of Campany 247, is accused of 
imposing the severe fines for minor 
infractions. Since only five of the 
thirty dollars they receive monthly is 
left for the youths, many of the boys 
drew 25 and 30c a month for their 
own pay. Three boys, John Prichtett, 
Eugene Thomas and Joseph Walker 
of Company 1245. were allegedly 
beaten by State Police for throwing 
a snowball at a foreman. A high 
camp official is said to have instruc
ted Middletown officers, who arrest
ed a boy for intoxication, “Give the 
nigger 60 days. It will teach him 
a .lesson”. The boys are forced to 
go to other CCC camps and box each 
other for the amusement of white 
fight fans.

MIAMI, Fla. (YNS)—Zoology stu
dents of the University of Miafni 
have their classes on the floor of the 
Gulf of Mexico. Each day students 
dive to the bottom of the Gulf to 
study animal life in its natural en

itself in a new situation. From this, conclusions will follow.” (NOTE: All 
emphasis theirs—J. O.) ,

This goes for all youth organizations. The L. J. S. existed for seven 
days under this law, until the All Powerful Minister of Internal Affairs 

■outlawed it completely! The same laws apply to all organizations includ
ing religious, sports, and others.

vironment.
Dr. -Jay L. W. Pearson, who "has 

done some deep sea diving himself; 
’established the das.

ATHENS, Greece (By mail, YNS) 
—Greek student organizations have 
formed the “League of Progressive 
Students’ Organizations”. The new 
organization 'will fight for student 
rights.

We Must Help Our Cousins
The time has come when we cannot idly sit by. We must help J>ur,. 

cousins regain their liberties! Let’s have all Lithuanian Youth organiza
tions send protests to the “president” Smetona, demanding civil rights to 
the youth! Every organization which believes in democratic forms of or
ganization should send their protests. Every individual should protest. 
Send protests to: Antanas Smetona, Liet. Respublikos Prezidentas, Kaunas, 
Lithuania, and a copy of yourprotest should-’go' to the progressive you|h 
paper: “JAUNIMAS”, Gedemino, No.38, Kaunas, ‘Lithuania. - !

WHAT A GAL!
CAMBRIDGE, Mass. (YNS)—They 

are developing a husky breed of col
lege gals at Radcliffe—and if you 
don’t think so, ask some of the boys 
at Harvard.

For the sons of John Harvard 
of the principal or a member of the 
stood around and gaped while Joyce 
Henry, 118-pound Radcliffe' senior, 
wound up and hurled a silver dollar 
clear across the Charles River. The 
220-feet width of the stream proved 
no obstacle to Joyce, who used to be 
a baseball star at Abbott Academy.

DECATUR, Ala. (YNS)—Ozzie 
Powell and Roy Wright, two of the 
nine Scottsboro boys have been in
dicted' for assault with intent to 
murder. The charge followed knif
ing of a deputy sheriff after Powell 
had been provoked into the action.
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Hartfordo Spaktyva
The L.D.S. Youth Branch meeting 

will be held on Monday, March 9th 
at the chorus hall. The postpone
ment is due to the fact that the 
hall is engaged on Tuesdays. The 
meeting will begin at eight o’clock 
and another party will be planned. 
Two new members are expected, so 
all others please be there and on 
time.

COMING EVENTS:
L.D.S. Youth Branch Meeting, 

Monday, March 9th at 8 p.m. Lais
vės Hall.

L.D.S. Adult Branch Dance, Satur
day, March 14th, at Laisves Hall.

L.D.S. District Youth Committee 
Meeting, Sunday, March 15th, at 
10:30 a.m., 775 Bank St., Waterbudy.

Presentation of “Tamyla” by the 
Laisvės Chorus, on Sunday, March 
29th at Kevin Barry Hall. «

JUST JEST
Ping Pong has become a favorite 

pastime of our no-longer-young set, 
at Laisvės Chorus Hall. Although 
more chasing of, than batting at, 
the ball is done, all is great fun, es
pecially for limbering up stiff necks 
and backs.

Adele, Donnie and party’s sojourn 
into the wilds of West Hartford last 
Sunday night might have wound up 
behind bars if it weren’t for John
ny’s masterful oratory in convincing 
the constable of their honorable in
tentions.

Stooging turned out to be the most 
popular sport at the L.D.S. party 
at Mildred’s. With drinking beer 
out of a can with a straw, playing 
exciting games and having delightful 
refreshments, the evening was spent 
very nicely, what say?

“B. IL”

Notice To “Just Me”
MOCK WAR IN THE ALPS

Your article “News In and ’Round 
Waterbury” was sdnt in too late for 
this issue, but will be published in 
next week’s Youth Section.

Philadelphijos Žarijos
I have been receiving very much 

fan mail here of late containing re
quests for the Philly column and af
ter much coaxing I manager to write 
a first-hand information about our 
chorus from my bouncing pen.

Some weeks ago I spent a Sun
day evening in Elizabeth. You know 
Elizabeth, that momentary blur that 
scoots by your window as you drive 
over to New York? Well, on the 
highway I noticed a sign—“This is 
God’s country. Don’t see it on fire 
and make it look like hell”.

Friday, Albert S. asked Larry to 
define pretzel, X-Ray, Post Graduate, 
and a Dictionary. Larry defined—

Pretzel-—A soda cracker with the 
cramps.

X-Rlay—The inside story of one’s 
life. Illustrated.

Post Graduate—One who graduat
es from a correspondence school.

Dictionary—A book that holds you 
spellbound.

The chorus is earnestly preparing 
for the “Laisvės” banquet the week 
after Easter. ' Some of the nearby 
choruses will do well to visit and 
hear the unforgetable melodies that 
the chorus will enchant the au
dience with.

Speaking of affairs—for the first 
time a real Lithuanian Frolic Pro
menade will be given by the ALDLD 
149, branch. You can dance to John
ny Bulava’s orchestra for 35c.

Felix (staggering out of dive at 
4 a.m.)—Good Lord, what is that 
strange odor around here?

Doorman—That, sir, is fresh air.

Watch for the next issue—when 
I’ll, attempt to find out chorus’s fa
vorite, joke. Black "Widow

Brooklyn BuilDerS to Hold 
Bunco Party and Dance

Don’t forget your date with the 
LDS Builders this Saturday nite at 
7:30 P. M. at Laisve Hall. You are 
dated for a delightful evening of 
Bunco and dancing provided by the 
BuiLDerS for your* entertainment. 
Dancing commences at 7:30 P. M., 
the music being rendered by our 
good old maestro, Willie Norris. 
Bunco will begin about 9 P. M. and! 
following that, a musical program. 
Prizes will be awarded those holding 
the highest scores and plenty of re
freshments will be served at the bar.

The price of admission is 30 cents. 
We are looking forward to seeing 
you down and asure you an enjoy
able evening well worth - the price 
of admission. You will be supporting 
the LDS Builders branch in its effort 
to raise as much money as possible 
in order to send delegates to the 
LDS Nat’l Convention next July.

H. K.

Newark Notice
There will be a business meeting 

of the LDS Youth Branch 203, /Fri
day, March 6th, 1936—8:30. p.m. 
sharp at 180 New York Ave, Newark.

Besides the regular business of the 
evening there will be a short lecture 
by Al Kayrukštis on “Parlamentary 
Procedure.” Also plans for an LDS 
affair will be discussed.

All members are urged to come 
early and bring their friends for the 
meeting will be interestingly run ac
cording to parliamentary rulings as 
set down by our lecturer.

Org. John Stasiulis

French soldiers dragging machine guns skiis during mock war games 
on the snow covered slopes of the Alps.

STUDENTS HIT PHILLY 
BAN ON A. S. U.

PHILADELPHIA, Pa. (YNS)—A 
new policy towards student organiza
tions, formulated at a recent meet
ing of senior high school principals, 
has been revealed. Under the new 
system all student groups directed 
or “controlled” by outside organiza
tions are to be banned from the 
schools. Two other regulations pro
vided that only those student orga
nizations having the “interests of 
the school at heart” may be formed; 
also that • all student groups in the 
school must be under the supervision 
of the principal oi" a member of the 
faculty.

The new rulings were branded by 
the local unit of the American Stu
dent Union as a deliberate effort by 
school 
in this city.

“The action of the school officials 
is a direct

officials to break ; the union .j ment.

Newarko Žaibai
Aldona is our heroine for today. 

Aldona!—she of the fiery hair and a 
keen mind' that delights in rapier
like thrusts. In this humble writ
er’s opinion, no other branch can 
boast of as attractive and lovely a 
personality as our Aldona. But 
enough of that. What I started out 
to say was this:

The locale of the story is the New
ark Parish Hall. Time, present. 
Characters: Aldona and Father Kel
melis.

Aldona: “You see, Father, we come 
to your affairs but you never attend 
ours”.

Kelmelis: “Why do you always ar
range your affairs at the same time 
we have ours?”

A).: “But how are we to know 
when you intend to have an affair?”

K.: “Why, we always have a sup
per just before Lent”.

A.: “But you don’t expect a Com
munist to know when Lent is going 
to occur”. (Ed. Note: Why not?!)

K.: “You’d better go and dance, go 
on now, dance”.

When the LoDeStars went to New 
York recently there was a problem 
of killing an entire afternoon (we 
had come to see a play, but could 
get seats for the evening perfor
mance only). The group split up, 
the majority deciding to see the Pla
netarium; Skeets and Al in favor of 
seeing a burlesque. Now, Aldona, had 
already been to the Planetarium, but 
not to a burlesque, so she,—what ? 
You’re right, she wanted to see the 
burlesque show also. But would they 
have her? No; “We won’t enjoy 
the show if a girl’s along with us”. 
But Aldona had her revenge, for the 
show wasn’t what Skeets and Al had 
thought it would be.

Wolff

Student Union and we will fight it. 
The board’s decision not to deal with 
organizations having an inter-schol
astic tie-up is an attempt to defeat 
united action of students on matters 
that reach beyond particular school 
borders”, A.S.U. officials declared.

The rulings had their first effect 
with 'the rejection of the petition of 
the Central Evening High School 
chapter of the A.S.U. Recognition 
would have served as a precedent for 
local chapters in high schools and 
colleges, formally organized into a 
Philadelphia unit at a recent two- 
day convention.

ALBANY, N. Y. (YNS)—New 
York’s Assembly will not have a 
chance to vote^upon the ratification 
of-the Federal Child Labor Amend- 

By a vote of 9-2 the Assem
bly Judiciary . Committee decided 
against bringing the measure to the

I f H

SPORTS SNORTS
I didn’t attend either of the two 

basketball games which N.Y.U. lost. 
The New York quintet, quite unbeat
able last season, flunked in its gam
es with Notre Dame and Manhattan 
recently and immediately talk of 
“throwing” the games began to cir
culate faster than a stampede of 
Spanish bulls.

No one can quite accurately indi
cate the source of the rumor, like all 
rumors, but some have it that the 
unusually heavy betting going on 
among the profesional gamblers on 
the ever of the Notre Dame game 
gave impetus to the suspicion. I’m 
not in a position to say whether the
N. Y.U. team is guilty of easing up 
in these two games or not. In fact 
I wouldn’t toss up a coin either way.

To be utterly impartial, it seems, 
though, that fans greatly underesti
mate the difficulty of playing ball. 
Not merely playing balls but win
ning games, and winning them con
sistently. Now, just why a team 
should be expected to come out on 
top endlessly is beyond me. But that 
is exactly what the average rooter 
expects. When the N.Y. Giants nab
bed four consecutive pennants from 
1921-24, I for one thought they 
should throw the Phillies .out of the 
National League and replace them 
with the then powerful Baltimore 
team of the International League. 
The Giants always managed to take 
about 18 or 19 games from the Phil
lies every season.

Very few people thought that Cun
ningham would ever lose any race 
of 5,280 feet—which in normal lan
guage is a mile. But only the other 
week the Kansan was passed at the 
tape by Gene Venzke. One week la
ter Venzke beat him again at 1500 
meters. . All champs gradually slow 
down unless they retire too early 
to show the strain.

Avery Brundage has returned from, 
the Winter Olympics at Germany 
and as is to be expected from an 
admirer of Nazi Sport culture, has 
offered apologies for the bad be
havior of the American team. The 
American team, it will be recalled, in 
passing the reviewing stand occu
pied by Hitler at the opening cere
monies, failed to respond with the 
Nazi salute at the approximate mo
ment when they passed Herr Hitler. 
Brundage feels it was all a mistake. 
In the first place, he says, the Ame
rican athletes “looked* like street car 
conductors”. As to the salute, the 
explanation is that the custom of 
American athletes has been to give 
“eyes right” as a salute. Well, the 
bands made so much noise that the 
athletes didn’t hear the commands. 
Which causes me to wonder and ask 
whether the American team was per 
chance blind-folded when it passed 
Herr Hitler’s box.

The excuse for the American 
team’s not dipping the American flag 
is explained as follows: The flag 
dipping ceremony has not been done/ 
by an American team in 30 years. 
This practice of refusing was begun 
in 1908 at London when Ralph Rose 
was flagbearer. The night before 
the opening ceremony Rose was 
threatened by a group from the 
Irish-American A'.C. and told not to 
dip the American flag to the King 
of England. Anyone who has read 
the history of the American Revolu
tion will find the present action quite
O. K. and legitimate.

Mr. Brundage, rid of his alibis, 
now wants money. And fie means 
to get it by appealing to Princeton 
University to chargeadmission to its 
invitation track meet, already agreed « 
to be run free of , change. Brund-V 
age-would have the proceeds go to 
the Olympic Fund. This department 
hopes that the Princeton authorities 
will npt permit such a change. If 
any admission should be charged it 
would be a wholesome idea to use 
the proceeds for the furthering of 
the boycott of the Olympic ■ move
ment. . ; . , .

Ą « C i .i < .
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How Our Lithuanian Cousins Live
— By John Orman —

(Recently returned from Lithuania and USSR)

(Conclusion)
EDITOR’S NOTE: To those interested in latest 

developments in Lithuania, we refer youi to the fea
ture story in this issue of the Laisve Youth Section on 
page one.

Until' now, we ha^r discussed some phases of 
life in Lithuania. But one thing whch characterizes 
the life there, in my opinion is the number of debt
ors. We should look to see the -number of people 
that have been sold out in auction sales. We shall 
find, in the government’s own yearbook of statistics 
that the poorest are sold out first. There are very 
few rich people whose very life necessities are ta
ken away from them and auctioned off for debts. 
Here are a few statistics:

debts up to 500 lits (about $84) 2129 debtors sold out. 
debts up to 1,000 lits—560 debtors were sold out.
debts up to 1,500 lits—297 debtors were sold out.
debts up to 2,000 lits—167 debtors were sold out.
debts up to 3,000 lits—230 debtors were sold out.
debts up to 5,000 lits—207 debtors were sold out.

And' so on down the list. The higher the amount, 
the less and less people sold out. That means that 
the richer people are much more comfortable. Just 
think of the 2129 debtors whose personal belongings 
were sold out on account of not having enough money 
to pay a debt of 500 lits. Most of these debts are 
contracted through non-payment of taxes.

Health Statistics
Health statistics are very alarming in present 

day Lithuania. Unless the present government, or 
the one that should soon replace the inhuman fascists 
who rule today, the country can reach a chaotic con
dition. That this is no idl.e phrase mongering, allow 
me to cite a well known authority of the subject of 
health:

At a banquet of the Šiauliai organization’s con
gress, Dr. Jasaitis said the following:
/^“It is strange, it hurts, but very often, as in our 

own country, there are more prisons than sanitaria, 
hospitals, dispensaries, or rest homes”. The Lithua,- 
nian government which is still in power, cares littlė 
of the health of the people, but concentrates its ef
forts upon building prisons, especially for -political 
prisoners.

Looking again into the Lithuanian Government 
Yearbook of Statistics, we find the following on con- 
tageous sicknesses and diseases which were registered. 
The numbers show that most of them come due to the 
great poverty of the people who are cheated out of a 
better life by the fascist regime:
Sexual Diseases (as Syphillis, etc.) 4,253,
Measles (due. mainly to. poor housing conditions)-3,600 
Grippe (due to low body resistence)—7,239
Trachoma (due to laek of proper vegetable diet)-2,889 
Tuberculosis (due to widspread poverty) 2,826 
Diptheria (due to exposure majnly) 2,052 
Typhoid fever (due to lack of sanitation) 1,635 
Scarlet fever (due to exposure) 1,363 
Whooping cough (due to, exposure) 1,813.

Such figures for a small country like Lithuania 
with scarcely oyer 2 million population is something 
to worry about. In the whole country, there were 
only 3,838 hospital beds. So . we can see how many 
patients could be taken care of Of the 73 hospitals 
the majority are private institutions and very few 
workers and peasants get a chance to, use them.

Here, we see the conditions. The next question 
is what to do about it. Logically, only one thing can 
be done. Send protests to the dictator Smetona. Or
ganize the widest. possible common actions of the Li
thuanian Youth in Ąmerica for the regaining of the 
liberies . which our kinsfolk deserve.’ Only in this 
manner, shall we be .able to get somev/here. Only in 
this manner will the Lithuanian nation improve its 
living standards. We must 'circulate petitions, we 
must demand that our cousins and relatives across 
the sea should have their rights.

A delegation 6f Lithuanian Youth front America 
should visit the land of their fathers and see for 
themselves what sort of life is led over there!

(The end.)

DidYoHKnowThat...?
“B.R.”

•
College helps a* girl. It enables 

her to be snooty (o a husband1 who 
quit in the seventh grade.

•
The United States Army now has 

machines to peel potatoes.

Winter pests include the callers 
who keep their heavy coats on and 
say: /'You keep it too hot here. 
How do you stand it?”

Progress of Mussolini: 1) Women 
must bear more children, 2)We must 
take more land, for we are too 
crowded.

•
The most curious feature of the 

nose of the proboscis monkey is that 
it continues to grow throughout the 
animal’s life.

Oh, for the simple old days when 
all of the world’s wickedness and 
woe could be blamed on short skirts. '

China originally cultivated cotton 
as a purely decorative plant. It was 
used in the ceremonial drapings of 
Buddhist images.

/ -O
Gusher: A spouting oil well. Also 

the smart gal who makes men enjoy 
giving her presents.

Hie Camera Eye

Mothers and-Babies in Sov. Amer.
— By MAX WEISS— ~ '

Somehow, snooping through the 
weekly news reports, burrowing here 
and there, trying to find an item to 
pounce upon, that juicy morsel elud
es my venomous pen. All I can do 
is to make jest (?) of the sacred 
writings of some scribe. Not, dear 
reader, that there is nothing wrong 
with Hollywood. Oh no—not by a 
long shot. One could rave on and 
on for weeks about the insults the 
movie moguls perpetrate on the naive 
public. But why worry about it now. 
Spring is in the air... and in Spring 
this young mans’ fancy lightly turns 
to thoughts of...

Thus a question in arithmetic. If 
it takes three months to make one 

’ of the elaborate costumes for the 
show-girls in the “The Great Zieg- 
field”, how long will it take to make 
the Show-girl?

...This is disgusting. Not a juicy 
bit of gossip to sink my fangs into.

...Where ignorance is Bliss. Mau
reen O.’Sullivan never goes to see 
herself on the screen. »

When Leo Carillo, an actor and 
bad man of the movies sometimes, 
turns politician between pictures, it’s 
mews. ; But how about those politi
cians, bad men all the time, who are 
damn good actors?

Peter Loire, terror man of the ( 
screen, must be the English direc
tor’s conception of a perfect spy. For 
in all his pictures made in England, 
“The Man Who Knew Too Much”, 
and Secret Agent”, he is cast as a 
spy. Poor Alboin, it seems that she, 
uneasy mother to i of the globe, and1,. 
the armed dove of peace to boot, 
must needs keep her populace amus
ed witK films about foreign • spj^s, 
who are always threatening English 
earth į and sky. Even the entertain
ing “39 Steps” dealt with spies.

Robert Young insists that he never 
watches movies with a critical eye 
because it’s too strenuous. And I 
for one. side with. him. Some of the 
monstrosities are, sure to . give you 
softening of the Drain if you try to 
dope them out.

Best Care of Mothers and Children

In a Soviet America, mothers would go through 
the period of confinement in an up-to-date maternity 
ward with the most modem medical skill at their dis
posal. As a result, not only would there grow up a 
healthy generation of Soviet children but the appalling 
loss of life of both mother and child which now exist 
under capitalism would be abolished.

According to Miss Josephine A. Roche, Assistant 
Secretary of the United States Treasury, more than 
one-half of the 12,000 babies who die annually in the 
United States could, have been saved had they receiv
ed the correct care and treatment. From the United 
States Children’s Bureau we also learn that “of 16,000 
mothers who die annually from this cause (i.e., child 
birth) 10,000 might be saved through adequate mater
nity care”.

Our Soviet government placing life and health 
above any other consideration would see to it that 
these mothers and children did not die each year.

Free from worry because the government would 
guarantee not only her job, if she were working, but 
also vacation with pay before and after birth the So
viet mother would be in the best possible physical and 
mental state. In the Soviet Union, working class mo
thers get eight weeks’ paid vacation before and after 
birth. Something like this would surely be established 
here as well. t

Care of the future citizens of Soviet America 
would similarly be taken after-births Because of the 
vastly improved living conditions of the entire work
ing class, each child would receive everything neces
sary for a healthy upbringing—correct and sufficient 
food, warm clothes, parks for play and sunshine, and 
scientific care at free infant stations.

Under present conditions, working class women 
' are forced to quitltheir jobs not only before they give 
birth but for months or years afterwards as well. The 
personal care of their children which is made possi
ble by quitting their jobs is, however, offset by the 
fact that their loss of wage makes it impossible for 
them to buy enough food or clothing for their child
ren. Some women go back to work soon after their 
children are born in order to help support their child
ren. In such cases, the child does not receive the care 
necesary for a healthy upbringing.

Infant Stations In Industrial Centers

Our Soviet government would do away with the 
necessity of either of these inhuman alternatives. It 
would establish infant stations for all children of 
working class mothers. These infant stations would 
be attached to the factory, plant or even the school 
in which the mother were employed or registered as 
a student. Capable nurses would be on duty fronti 
early morning to late at night tending and feeding 
the children while the mothers were' at work or in 
school. ’ . '

Such infant stations, called creches, have been es
tablished all over the Soviet Union. Hundreds of thou
sands of visitors to the Soviet Union come back with 
glowing reports of the fine care which is given J;o 
the children in these infant stations.

Thus, for example, in being such, a big textile 
center as Lawrence where thousands of women are 
employed, there would be infant stations attached to 
the Wood Mill, the Arlington Mill, or the Shawsheen 
Mill. The mothers who worked in the textile mills of 
Lawrence could register their children before they 
went into the mills. Similar infant stations would.be 
built on a special floor of the department stores in 
large cities in which hundreds of thousands of youpg 
mothers work such as Gimbel’s, Woolworth’s .or 
Macy’s.

In this why, through these early anxious years 
in which, under capitalism, so many tragedies of di
sease, malnutrition, starvation, exposure and early 
death are enacted, the Soviet child would be receiv
ing every attention possible.

I

“ AnypeopJe anywhere, being inelined and having the power, have the right toshake off the existing goyern- 
ment, aiid form a new one that suits them better. This is a most valuable, a mostsaęredright—a\ right 
which we hope and believe, is to liberate the world. Nor is this right confipęd to.ęases in which the whole people 
of an i existing government may chose to exercise it ... A majority ofanyportionofsuchpeopfcmayrevoin- 
tioiuįgę, putting down a minority, intermingled with or neat them, whomay oppose this movement. Such miao- 
rity was precisely the case of the Tories of our ownr evolution. it is a quality of revolutions not to go by oM 
lines oroM laws, but to break up both and make new one$.”~-ABRAHAM LINCOLN, speeęhinBoMseofRe* 
preeentatives, Jan.12, 1848. . . /’Z t '

would.be
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Presentation of “Tamyla” By 
The Worcester Aido Chorus 

Reviewed
The operetta “Tamyla”. which has 

been put on in a number of cities 
so far was presented in Worcester 
Massachusetts at the Lithuanian Hall 
by the Aido Chorus. The attendance 
was one of the largest the ha'l has 
seen in years. Presentations Of the 
operetta in other cities have receiv
ed some criticism in the newspapers 
by .observers. This criticism has help
ed the Aido Chorus to overcome the 
mistakes made by other choruses. 
Taking this into consideration the* 
following criticism has been submit

ted by one of the observers at the 
Worcester presentation of “Tamyla”.

F. A,

The Aido Chorus has just given a 
very promising performance of Ta
myla, (Feb. 23), and, with it, has 
given a surprise to this reviewer, 
since he had been hearing rumors 
for weeks of actors quarreling, giv
ing up their parts, and even threat
ening to drop the whole play. No 
coach should ever allow such a spirit 
to arise within a group which is pre
paring a play. Usually, such a spirit 
takes all the life out of a perfor
mance, even if the actors know their 1 
parts well, which was not so, in this 
case. ,

This failure to leara parts was en
tirely inexcusable. It made the play 
appear somewhat like a beautiful li
mousine without wheels; such a li
mousine looks “very promising”, but 
it doesn’t go. And the play certain
ly did not go when incidents such as 
this occurred: Tamyla would speak a 
few words and stop; for the next | 
minute nobody would speak, the next 
person evidently having forgotten his Here the gentleman doesn’t want to 
part; suddenly, in the midst of this , join half of the committees, but the 
dead silence, somebody would yell at secretary puts his name down. It Tnwurlo • PI Thio 4^0 ill 4*poor Tamyla: “Shut up!” This fault 
can be readily corrected, and should 
never be allowed to spoil another 
play. '

The second important fault of this 
production was the absence of good1, 
effective motions. As Tamyla was 
an exception to the first fault, Med- 
zijanas was nearly so to the second. 
Bakšys, who took this part, has very 
good stage presence, and is always 
himself. In fact, he is too natural; 
no matter how many disguises or 
beards he may put on, he is nobody I 
but J. J. Bakšys. He should try to ' 
play his parts more sympathetically, I 
creating a new character to fit every I 
part. In general, the others acted 
with wooden motions moving about 
the stage rather stiffly. More coach
ing was needed here.

One other error was the excessive 
clowning of Lakrašas, and Medzija- 
nas also, at times. These two chang
ed the entire atmosphere of the play 
so much, that Tamyla’s part seemed 
overacted; her tragic situations 
brought more laughs than tears. The 
play and* music,were partly to blame; 
Lakrašas and Medzijanas had to act 
as clowns when they sang their 
duets, because the music demanded 
it. But they should not have done 
so in such places as the third act, 
where. Lakrašas waved his hands be
fore Tamyla’s • face as though he 
were flagging-a. train, instead of try
ing to keep, the • girl quiet Without 
letting the judge notice him. '

It seemed that none of the ac
tors knew just what sort of atmos
phere the play should have, because 

Athey did . not ' bring out the cruelty 
Bo which the. women were subject to, 
’and* the slavery in which they;.were 
held. Again,, the play; was partly at 
fault, for the'author insisted on pro
viding* some crude comic relief by 
making downs out of Lakrašas < and 
Medzijanas.

The music was quite good, though 
not always fully appreciated by the 
chorus; it had . a powerful song to 
deliver in the* last act, but sang it 
too slowly and heavily, without any 
punch. The Tamyla-Fatuma duet was 
rather poor.

Qf the individual actors, Tamyla 
(Josephine Lattimer) stood out with 
a good preformance from start to 
finish; this being her first appear* 

ance she deserves congratulations. 
At times Akli (A. Mazurka) did1 
well, but once in a while he stum
bled over his words. He, ąlong with 
Ždojas (Joe Sacal), needs more prac
tise in enunciation. Lakri (Mrs. Ki- 
žys) was often uncertain, not seem
ing to know her words well enough.

The chorus can certainly produce 
some excellent plays, if the members 
take the pains to learn their parts 
well, and to grasp the spirit 
meaning of the play.

and

Pirmyn Choro 
Kąsneliai j

A very good soprano singer;, Alyce 
Lideikas, was absent from Chorus 
Practice. I hope your cold will be 
better by next week, we need youi.

There wasn’t any chorus Practice 
last week, for Miss Aldoną Klim, 
was absent. If she’s sick, We hope 
she will be able to be with us next 
week.

Zene Beches, a bass, has been ta
ken ill, we hope you recover soon.

Chorus PirmyA is planning for an
other dance, There will be prizes 
for the best Waltz and Polka danc
ers. We will also try to put on a 
one-act comedy play. Every thing is 
planned except the date of ihe dance. 
To find that out, please read the 
“Great Neck News” every week.

The committee that' picks songs for 
the chorus, was told to wake-up on 
the job. Hereafter the chorus will 
pick the songs, instead of the teach
er. This method, the members think, 
will enable them to choose better 
songs. It seems very funny to me 
that people who don’t know much 
about music are going to select the 
songs.

Isn’t there anyone else to choose 
for cojnmittees, except Julian Baron.

seems to me some people forget 
about, other peoples likes and dislik
es. It seems unfair for Julian to be 
pushed from one committee to an
other. Let him be, if he wants to 
join a committee he will.

Why does Mr. B. want to give a 
“Tea Party” ? Is that his favorite 
drink? Tea is very cheap, and you 
can have all you want at home. Very 
few people would be crazy enough 
to buy a 40 cent ticket for a cup of 
tea.

Some people aren’t coming to cho
rus because they think they are too 
good for it. Since when was there 

1 anyone, from Steamboat Road to
ward the village, that was too good 
for Chorus ? None. If they do think 
that way, they are just plain con
ceited.

The Truth

Vilijos Choro Krislai 
Station WATERBURY is again on 

the air with a program from in and 
around the Vilijos Chorus. We’re 
still in circulation holding rehearsals 
every Friday nite at 775 Bank St., 
—so if there is anyone who has a 
liking for singing and good times, 
why don’t you drop in at the afore
mentioned address some Friday nite 
and see for. yourself. The chorus is 
getting bigger and better every week. 
We are now composed of over 30 
youth who are all fine gingers and 
good workers.

Sunday^ March 1, the chorus gave 
a very fine and successful Leap Year 
Party. • I saw quite a number of new 
faces there, so let’s get busy, com
rades, and draw them into the cho
rus. A fine meal was served and vwe 
had , a number of our own chorus 
members speak-—also two comrades- 
from New Britain. j

There seems to be quite a bit of 
rivalry between our altos ■ and ■■ so-; 
pranos. How about a competitive 
contest between the two? a< .<

One of the more liberal Lithua
nian clubs here is starting a chorus, 
composed of all young people. They' 
are promising them everything. ■ I

wonder how they’re going to suc
ceed.

Oh, dear, how social minded our 
chorus is getting! Two parties every 
week it seems—or is it just a new 
fad—just like the stripped socks?

BRICKBATS AND BOUQUETS
A bouquet to the committee for 

their fine work in arranging such a fjnany got the orchestra on to the 
successful leap year party. idea of stopping and starting up

Both to our budding poets, artists, again, there were quite a few elder
writers, and what have you—namely ]y foik changing partners with the 

youth and the dance rolled on merri
ly for a good1 half hour. Here’s some 
plums to the Elizabeth folks who 
attended the banquet, but praneš to 
youth for not getting into the va
rious dances.

It was rumored around the hall 
last Thursday that Felix, the new’ 
man in the tenor section isn’t quite 
as hard as he makes out to be. When 
Felix is alone he writes poems. We 
hope to see some in print soon. I 
also heard Tessie his sister tell of 
her brother’s athletic exploits. Were 
you LDS’ers listening?

Lil Z. is getting about as rare 
around rehearsals as a day in June. 
Pranės to Lilly. But many plums to 
the young lady Alma who is around 
every week.

Augie, it seems, just can’t take it, 
anyway not from Bunny. The latter 
raised her voice and Augie was lost 
in his own smoke screen.

Prunes to Skeets for coming to 
rehearsals with a week’s growth of 
beard, and1, vnore prunes for tying 
Mildred up in a scarf and belt.

Plums to Johnnie for taking onto 
his strong' shoulders the job of 
prompting the operetta during the 
first act. Plums to Ann for bring
ing the youth section down to re
hearsals. All the youth were fight
ing for a chance to read it.

The chorus elected 5 delegates, 4 
of them youth, to the Women’s Con
vention in Brooklyn. It seems that 
the beys were more enthused over 
the coming convention than the girls. 
Plans are already being made to 
crash the confab.

Frank announced that today, 
Thursday the boys will connect a 
radio in the hall so that all may hear 
the speech of Earl Browder on the 
nation-wide hook-up at 10:45. The 
plum of the week goes to Frank for 
making such an event possible.

Rep. Collective

the ones that are publishing the new 
wall paper.

Lilies to Mr. Burke.
And, of course, a bouquet to our 

prof and song committee for final
ly deciding to learn some new songs.

Oh yes, I want to make a date 
with all of you. Meet me at Venta 
Hall, 103 Green Street, at 7 o’clock 
sharp, to see the play “Motinos Šir
dis”. Of coursę, the play will be 
followed by dancing. The play it
self is worth the price of admission. 
You will see our Stanley Valetinas 
who is one of the finest actors in 
Conn., also Joe Thomas who just 
recently very ably enacted the part 
of Akli in Tamyla—and a number of 
others. So don’t forget, it’s a date. 
I’ll save the first dance for you.

* CHEERIO.

Shenandoah Žiežirbos
______ _ <

Lyros Chorus membership is in
creasing and is going to continue to 
do so, even if each member has to 
bring in some new members. If 
we hold a contest of some kind all 
members are expected to participate 
and make our contests successful. (If 
they don’t NOBODY ELSE WILL).

see that we are going to 
practices every Sunday

Glad to 
have our 
evening, and every member cooper
ating together with our beloved pro
fessor who, we hope, will keep up 
helping us out. What say Dot?

Well things aren’t soo-o-o-o very 
wild around here. I guess saying 
wild sounds funny, but really I mean 
we ought to have a.party or some
thing before our Easter Dance. A 
good thing would be to make a reso
lution to have something doing every 
two weeks or at least some kind of 
an affair every month. Let us see if 
something can be done to solve the 
problem. I’m sure you’ll all agree 
with me.

Just happened to glance over the 
Editorial Comment and going on fur
ther I read:- Giving suggestions for 
improving the Youth-Section. What 
DON’T you like and what do you 
like?

Well, so far our comrades here like 
the way the book-review and stage 
section are publishing its articles, 
if only they would continue writing 
but some weeks articles are pub
lished and other weeks they do not 
appear.
- How about having a YOUTH-RA-, 

DIO-COLUMN, with reports on all 
problems concerning Youth? There 
should be somebody among the youth 
correspondents interested in that 
work. Our comrades here, especially 
our young comrades would enjoy such 
a column. (Ed. Note: Please explain 
more fully and completely what this 
column should contain. How about, 
writing a sample ?)

At our last chorus meeting held 
Sunday Feb. 23rd, our chorus had >to 
elect a new presdient, because of the 
resigation of the former president 
Žemaitis. Our new president' is Pe- 
Mr Grabauskas: here’s .hoping he 
yjįplll continue doing the good work- 
"that Pres. Žemaitis did in the past* 
Good luck and more pbwer to you, 
Pete. The services of * President Že
maitis were appreciated by. all the 
choristers and we hope he will re
main a member of our chorus for a 
long time.

JUST IMAGINE:-
1. Hash just a little taller than hd 

isnow? >--• • •

Sietyno Choro Sietas

After the banquet was over, after 
the turkey was gone, that wasn’t the 
end of the evening. Oh no! There 
followed dancing and “London Bridg
es Falling Down”, and “The Farmer 
in the Dell”, and the good old-fa
shioned “Broom Dance”. When we 

idea of stopping and starting up

STUDENTS PROTEST 
NEW BUDGET CUTS

COLUMBUS, Ohio (YNS)--Stu- 
dents at Ohio State University cut 
their classes,-patched up internal dif
ferences and filled campus halls to. 
protest Gov. Martin Davey’s new cut 
in the university’s budget, the most 
drastic in years.

Because of the governor’s vetoes 
of the state appropriations, bills,/the 
college, library- has no funds for. 
books and magazines, the college 
hospital is.. short of. supplies and 
buildings, will fall into - a state of 
disrepair, students .declare,

The governor’s action .is a-- “ęątąs- . 
trophe and a depredation” represen
tatives of many students groups as
serted in a resolution calling atten
tion of the people of Ohio to the cri
sis in higher education finances. < 

. “We can. suffer - privations in the 
interestof' economy’, it said,., hut. 
warned ithat. students will no longer 
stand - sharp cuts in <the budget.. The - 
college’s beste .professors are. leaving 
for other schools, it was pointed out.

2. Moe./without * the .Wpvfe in .his • 
hair and a frown on his face?

3. Blanche being serious?
4. Helen without the. beautiful Iit-.;

tie curls in her hair ? . ’
5. Cooch 'Without > a basketball in 

his,hand? a,- .
What would they look like ? ? ?,?»a \

My oh my, justthought of it. time 
is very very valuable. More “Dirt”, 
or I mean more news next week; *

• Just “TQOT8”.
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pelną skiria Lėšų tuvių svetainėje. Įžanga tik 25c. Pra- Į mitetas rengia prakalbas ir šokius su

organizaciją.
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PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS

Reporteris.

svarbias sukak-

BBIIH
Worcester, Mass.—Naujanybė—Worcester, Mass

Pitts-

Liet. Darb. svetainėje, 920 E.
St. Prakalbos prasidės 6 vai. 

Kalbės lietuvių ir anglų kalbose 
dabartinę moterų padėtį, šokiai

gražiomis pasekmėmis. O tai 
galima padaryti, tik reikia no-

kad mū- 
bent po

ti. Dabar pasiunčiamo pakan
kamai.

“Laisvės” skai- 
pasitarimą, ku- 

su rengti šis

Komitetas.
(55-56)

Komitetas.
(55-56)

tuzinas 
turėjo 
nutarta

40 kuopos sekretorius, Ak
ron, Ohio, taipgi susirūpinęs 

minėjimu. c__

Visi Minėkim 25 Metų 
Sukaktuves

[ BRAND D

į BRAND B

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Oratorius 
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.

Jisai š*zrną rengia viešas prakalbas ir pre- 
Ilekcijas, kurios neįvyko 23 d. vasario.

)gęs prie prakalbų kalbės Rev. P. Pal
šis, jo tema: Father Coughlin ir fa
šizmas. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvauti ir išgirst daug svarbių ži
nių.

Į BRAND C

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD’ moterų 2 kuopa rengia 

vakarienę su prakalbomis ir šokiais 
del paminėjimo tarptautinės moterų 
dienos 8-tos kovo. Viskas atsibus ne- 
delioj, 8 d. kovo, 376 Broadway, pra
džia 6 vai. vakare, šokiams grieš 
Geo. Martins orkestrą. Kadangi tą 
dieną bus ALDLD 7-to Apskričio mo
terų suvažiavimas, tai vakarienė ir 
parengimas bus turtingas svečiais. 
Tad visi vietiniai nepraleiskite šios 
progos.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskr. Moterų Ko-

Tad visus apielinkės ir iš toliau lie
tuvius kviečiam atsilankyti, čia iš
girsite Dr. J. J. Kaškiaučių kalbant 
ir aiškinant, kaip užsilaikyt svei
kiems. Įžanga tik 25c.

"Kviečia Komisija.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskritys rengia pra

kalbas ir vakarienę nedėlioj, 8 d. 
kovo, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St., pradžia 2 vai. po pietų. 
Tai bus paminėjimas Moterų Dienos.

programa nedėlioj, 8 d. kovo, del 
paminėjimo savo dienos. Viskas atsi'- 
bus 
79th 
vak. 
apie 
prasidės 8 vai. vakare. Prie įžangos 
tikieto bus visiems duodama silkių 
vakarienė. Įžanga tik 15c. Kviečiam 
visus skaitlingai dalyvaut.

Komitetas.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

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.

BAYONNE, N. J.
Viešas susirinkimas atsibus 

kovo, 2 vai. po pietų, 10 W. 22nd St.
> susirinkimas šaukiamas tikslu, 

kad suorganizuoti vietinę anglišką, 
pašalpinę kuopą—I. W. O. Kalbės 
keletas gerų kalbėtojų; visiems bus 
svarbu ir žingeidu juos išgirst.

Kviečia Rengėjai.
(55-56)

Tuo pačiu sykiu Centro Ko- j 
mitetas rengia iškilmingą ju- 
bilėjinį koncertą bal. 26

MONTELLO, MASS.
Bendras Frontas prieš karą ii’ fa-

A.P.LA. REIKALAI

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos nauioviškais būdais

Patenkinančios ir 
greitus pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
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 

I 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 nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiopų 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.

BALANCE

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. rengia Latvišką 

Silkių vakarienę su muzika ir šo
kiais. Įvyks subatoj, 7 d. kovo, Lie-

Fondui. Jeigu daugelis kuopų džia 7 vai. vak. kviečiam visus skait
lį’ apskričių tai padarytu, tai !ing?.’ atsll?nkyti,v skaniai uzkąsite j K v _ 1 . j v. n’ linksmai1 pasišoksite prie geros

I tada galėtumėm pasidžiaugti orkestros, tuom pat kartu paremsite 
ir

Puslapis 3i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
- • 'i ** •

! lėšų fodui. Labai gražų pąvyz- 
| dį duoda APLA 4 kuopa, She- 

Kovo 27 sueina lygiai "25 1 nandoah, Ja. Sekietorius pra
motai nuo APLA įsikorporavi-Į ne^a’ kuopa rengia pra- 
mo. Tas sukaktuves minint į 5?°^ 11 
APLA Qentro Komitetas skel
bia specialį vajų gavimui nau-i 
jų narių. Įstojimas pusiau nu-1 
mažinamas. Vajus prasideda 
su kovo 1 ir tęsis iki liepos 1.

su jubilejiniu 
V" • i • r> "V - iiCKCiJao, nulius nc|vyn.u u. vaoanu.gi ežiomis dovanomis. Bus is- Ccntran rašo klausdamas, ka-.* Dabar šios prakalbos atsibus necle- 

duota sekamos dovanos: 1— da jam bus pasiųsta tie jubilė- lioj, 8 d. kovo, 2 v. po pietų, Lietu- 
radio, 2—$10 pinigais, 3— jiniai tikietukai. Kadangi dar|vh> Tautiškam name. Gerai pįsiren- 
knygų $3 vertės. , tuo laiku jie buvo spaudoj, tai

Centras pasiunčia tų tikietu- negalima buvo tuojaus pasiųs- 
kų tam tikrą skaitlių kiekvie
nai kuopai per kuopų finansų 
sekretorius ir kviečia visas! 
kuopas ir visus narius tuojaus! 
imtis už darbo juos pardavi
nėti. Pinigus ir tikietukų ga
lus su adresais reikia atgal I 
Centran grąžinti nevėliau ba
landžio 25 d. Kiekvienas ti- 
kietukas parsiduoda po 10 
centų.

Draugai ir draugės, atsimin
kite, kad APLA lėšų fondas 
dar vis randasi negeroj padė
tyj. Trukumo turi apie $400. 
Jeigu visi gerai pasidarbuosi
me, jeigu daug tų tikietukų iš- 
parduosime, tai susidarys nuo 
laimėjimų parengimo gražaus 
pelno ir tuomi galėsime nors 
kiek atpildyt tą trukumą. Juk 
niekas nenori dėti specialių 
duoklių ant narių. Tai dabar 
turime pasirodyti, jogei mes 
suprantame organizacijos rei
kalus ir visi gražiai pasidar
buojame.

Taigi, sekretoriai, aplaikę 
tuos tikietukus, tuojaus turėtų 
tarp narių išdalinti ir raginti 
visus pardavinėti. Jeigu jų 
truktų, tai galite daugiau už
sisakyti.

Būtų gerai, kad apskričiai 
ir kuopos jubilėjinio vajaus 
laiku surengtų kokias nors 
pramogas minėjimui 25 metų 
sukaktuvių ir pelną skirtų

14 kp. sekr., Braddock, Pa., 
prisiunčia du naujus narius ir 
rašo, kad jubilėjinio vajaus 
laiku jis gaus nemažai naujų 
narių. O ką Geo Urbonas pri- šis 
žada, tai ir padaro. Taipgi ke
letas kitų pasižada gerai dar
buotis vajaus reikalais 
d a v o j i m e organizacijos.

Labai linksmą girdėt 
gražias mintis. Tik

tokias 
reikia 

mums visiems gražiai padirbė
ti. Argi negalima būtų visiems 
draugams gauti nors 
naują narį?

Būtų gerai, taipgi, 
sų veikėjai parašytų
rašinėlį apie APLA organiza
ciją, iš jos istorijos, veikimo,1 
iš kuopų ir apskričių veikimo.1 
Organas “Laisvė” mielu noru1 
tuos rašinėlius patalpins. Tai 
ir bus gražus paminėjimas ju-j 
bilėjaus ir sykiu visų kitų pa-1 
akstinimas prie veikimo .deleij 
APLA organizacijos.

Taigi, visi stokime darban 
gražiai paminėti taip svar
bias sukaktuves. Stokime dar
ban budavojimui organizaci
jos. Kalbėkime apie APLA vi
sur. Pasirodykime savo organi
zacijos mylėtojais.

J. Gasiunas,
APLA Centro Sekr.

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

lengvas užsirūkymas
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT'S TOASTED"

ra mažiau rūgštūs

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretaia

Visi Minėkim “Laisvės” 25 į lyvauti ir kitus kviesti. Jeigu 
Metų Sukaktuves i visi bendrai veiksime, tai ši- 

; tas bankietas bus sėkmingas.
Vienas panašus bankietas 

buvo vasario 2 ir gana sėk
mingai praėjo. Visas pelnas to 
bankieto eina dienraščiui “Vil
niai.” šitas bankietas bus 
daug šaunesnis, tai “Laisvei” 
ir finansiniai bus naudingesnis.

Tad visi dalyvaukime ban
kiete.

STANDARDINIS 
VIENODUMAS

Nedėlioj, kovo 8, Liberty 
svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
įvyksta puikus bankietas mi
nėjimui dienraščio “Laisvės” 
25 metų sukaktuvių. Pradžia 
7 vai. vakare.

Bankietas bus puikus. Val
giai ir gėrimai veltui visiems. 
Taipgi šerpenskiuko ir Bogu- 
žiuko orkestrą grieš lietuviš
kas polkas. Visi galės gražiai 
pasišokti, pasistiprinti ir sykiu 
paminėti taip 
tuves.

Virš 
tytojų 
riame
bankietas. Tie visi draugai pa
klojo po dolerinę pradžiai. 
Taipgi nusitarė, kad įžangos į 
tą bankietą imt vieną dolerį 
porai. Tai nebrangu.

Būtų gerai, kad visi
burgho ir apielinkės draugai, 
“Laisvės”, “Vilnies” skaityto
jai ir šiaip simpatikai, prisidė
tų prie šio bankieto sėkmingu
mo. Geriausia galima prisidė
ti, tai patiems bankiete da-

SLA. PAŽANGIŲJŲ
NARIŲ KANDIDATAI

Rinkimuose kovo ir ba
landžio men., 1936, už juos 
padėkite kryžiukus!

Prezidentas
Adv. F. J. Bagočius, 

Vice-Prez> J. K. Mažįukna, 
Sekretorė, P. Jurgeljutė, 
Iždininkas Adv. K.P. Gugis, 
Iždo Globėjai:

E. Mikužiute, x
J. Miliauskas, 

Dr. Kvotėjas,
J. S. Stanislovaitis.

Protestas Lietuvos 
Prez. A. Smetonai

Mes Brooklyno ir Apie
linkės Lietuvių Veikimo 
Komiteto nariai, atstovau
dami 17 organizacijų su 
3,000 narių, susirinkę į po
sėdį vasario 29 d., 1936 m., 
Brooklyn, N. Y., griežtai 
protestuojame prieš jūsų 
valdžios naujas represijas, 
prieš uždarymą lietuvių 
krikščionių demokratų par
tijos, Lietuvos socialdemo
kratų partijos, Lietuvos 
valstiečių liaudininkų są
jungos, Lietuvos jaunimo 
sąjungos ir Lietuvos ūki-| 
ninku vienybės.

Mes pasižadame visa sa
vo energija darbuotis, kad 
suv i e n y t i kuoplačiausias 
mases Amerikos lietuvių 
pagelbai Lietuvos žmonėms 
kovoje už atsteigimą demo
kratinės santvarkos Lietu
voje.

Brooklyno ir Apielinkės 
Lietuvių Veikimo Komite
tas, Brooklyn, N. Y.

Pirm. N. Pakalniškis 
Sekr. George Kuraitis

• '• f •' I • H * ♦ ■ (2 *'»<

Paprastos mechaniškos smulkmenos cigarętų 
gaminime yra stebėtinai svarbios. Nuo jų 
priklauso fizines cigarete ypatybės, kaip kad 
svoris, dydis, diržingumas, drėgnumo-palai- 
kymo ypatybės, prikimšimo vienodumas - 
produkto vienodumas - nes visa tai giliai 
veikia į jo degimo būdą ir sudėtines jo 
dūmo dalis.

Lucky Strike Cigarefų gamyboje visos 
šios ypatybės yra rūpestingai standardizuo- 
tos ištobulinimui LĖNGVO UŽSI RŪKYMO. 
K • .t • j . M, » *7 •

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS! 
Nesenai padaryti cheminiai bandomai 
parodo*, jog kiti populiarūs cigareH 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nu< 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike

"IT'S TOASTED"-Jūsų gerklės apsauga 
-prieš knįtėiįmųs-ppięš kosulį

BANKIETAS, KONCERTAS ir TEATRAS
MINĖJIMUI 20 METŲ A.L.D.L.D. JUBILĖJAUS

Rengia Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos Motery 155 ir 11 Kuopos.

Nedėlioję, 8 d.Kovo-March
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

29 ENDICOTT ST. WORCESTER, MASS.

PROGRAMĄ Iš DAINŲ IR MUZIKOS PILDYS SEKAMI ARTISTAI: 
Ig. Kubiliūnas iš Bostono, radio dainininkas; seserys Vaitkiūtės, J. Lątimor, 

M. Alikoniūtė, J. Kalakauckas, J. žalimas ir broliai Sukackai
PRADŽIA 6:30 VAL. VAKARE; ĮŽANGA 50c.

Gerbiami Worcesterio ir apielinkės lietuviai! Kviečiame visus dalyvauti ir 
linksmai minėti Literatūros Draugijos dvidešimt metinį jubilėjų.

Kviečia Amerikos Lietuviu Darbininkų Literatūros Draugijos Kuopa.

Hiattn

1

1

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

▼V V •
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.

* Kom. Partijos Distrikto 
Protestas LaGuardijai

Komunistų Partijos New 
Yorko Distrikto organizatorius 
I. Amter pasiuntė sekamą te
legramą miesto majorui sąry- 

su bildingų aptarnautojų
Streiku:
Majorui LaGuardijai,
Miesto Rotužė, 
New Yorke.

- Mes energingai protestuoja
me jūsų išduotą streiklaužingą 
proklamaciją prieš bildingų 
aptarnavimo darbininkus. Tas 
eina sykiu su jūsų brutališka 
ataka ant bedarbių demonstra- 

» eijos 15 vasario. Vardan New 
Yorko darbininkų gerovės, mes 
reikalaujam jūsų tuojau at
šaukti proklamaciją ir panau
doti jūsų raštinę, kad priversti 
namų savininkus išpildyti men
kus bildingų darbininkų reika
lavimus. Komunistų Partija 

• pareiškia pilną solidarumą su 
bildingų aptarnautojais dar-į 
bininkais ir atsišaukia j visas, 
darbo unijas ir kitas darbinin
kų klasės organizacijas susi
vienyti jų paramai.

L Amter.

Labai Svarbios Prakalbos 
Vienybes Klausimu

Šią pėtnyčią, kovo 6 d., Lie
tuvių Piliečių Kliube įvyks la
bai svarbios prakalbos. Pra
kalbas, bendromis spėkomis, 
rengia vienybės šalininkai ir 
komunistinės organizacijos ir 
Literatūros Draugijos pirmoji 
kuopa.

Kalbėtojais jau pasižadėjo 
dd. A. Bimba ir L. Prūseika. 
Be to, pakviesta ka-lbėti J. 
Kuodis, M. Paukštienė ir R. 
Mizara. Taigi, prakalbos bus 
labai įdomios. Kalbėtojai iš
aiškins, kodėl komunistinių

spėkų vienybė būtinai reika
linga ir kokie elementai vieny
bei priešingi. Bus taip-pat nu
šviesta nelemta politika dabar
tinių “Naujosios Gadynės” bo
sų.

Prašome atvykti į šias pra
kalbas 
kuriems 
reikalai, 
kad jie
ir savo kaimynus bei pažįsta
mus.

Pradžia 8 vai. vakare.
Kviečia Rengėjai.

visus brooklyniečius,
tik rūpi darbininkiški

Prašome draugus,
atsivestų į prakalbas

Bildingų Aptarnautojų Streikas Plečiasi
reikalavimų, priklausoAntradienį streikįerių eilės jimu

dar padidėjo, apskaičiuojama nuo jų pačių kovingumo ir vie- 
78,000 dalyvaujančių streike, nybės. Dėlto visomis valando- 

I Bile valandą tikimasi dar .mis gatvės pilnos pikietų, vi- 
( dešimts tūkstančių superinten- ■ sur marguoja nešiojamos iška- 
dentų streiko vidurmiesčio sri-j bos, šaukiančios: “Streikas!” 
tyje.

Derybose prie nieko nepri
eita, kadangi bosam talkon at-

| “Laisvės” Svetainėj Bus Gir 
dima Browderio Kalba

Nežiūrint fašistinės Liberty 
Lygos ir Hearsto pastangų ne- 
daleisti Browderio prakalbos 
per radio—Browderis kalbės 
šį vakarą, tai yra ketvirtadie
nį, 5 kovo, lygiai 10:45 vaka
ro. Susirinkusieji j LDS 1-mos 
kuopos susirinkimą, “Laisves” 
svetainėj, turės progą girdėti 
Browderio kalbą, kadangi tuo 
laiku susirinkimas jau bus už
sibaigęs, o radio randasi ant 
vietos.

Būsiu.

Naujas Lietuvis Graborius
Pastaruoju laiku baigė gra- 

borystės mokslą Stephen Aro- 
miskis, lietuvis, jaunas žmo
gus, ir atidarė laidotuvių įstai
gą po antrašu: 591 Driggs 
Avenue, Brooklyn, N. Y. Te
le p h one—Evergreen 8-1846. 
Vieta įruošta moderniškiem 
patarnavimam prie laidotuvių.

Aido Choras Dainuos 
tGražiam Koncerte

1

• Kovo 29 d., sekmadienį, Ko
munistų Partijos Assembly 
13th 1-ma kuopa, Brooklyne, 
rengia nepaprastai gražų tarp
tautinį koncertą ir šokius po 
Mum. 125 Boerum St. Progra
mos išpildyme dalyvaus ukrai- 

rusų, žydų, italų ir lietuvių 
puikiausios meno spėkos. Nuo 
lietuvių, koncerte dainuos mū
sų Aido Choras ir draugė ka- 
valiauskaitė.

Vėliau apie tai plačiau pra
nešim. čia tik norėjom Brook- 
lyno’ lietuviams priminti, kad 

niekur kitur
neužkliūtų, bet prisirengtų bū- 

šiame koncerte. Įžanga tik- 
i '25 centai, perkant ti^ietą 
iksto, o prie durų bus 30c.

Rengėjai.

j Naujoviškas Lietuviu 
■■ Jaunimo Vakaras

LDS 1 kuopos nariams!
Draugai ir draugės! LDS 1 kuo

pos susirinkimas įvyks šį ketvirtadie
nį, kovo (March) 5 d., “Laisvės” 
Svetainėj, 7:30 vai. vakare. Visi na
riai pribūkite laiku, nes turėkim 
daug svarbių dalykų aptarti. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti.

Kuopos Valdyba.

BAR and GRILL
V. VALKAUSKAS

- gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

IŠVALYKI! SAVO VIDURIUS
Vidurių užkietėjimas yra motina visokių ligų. Kad 

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš- 
A valyti ir sutvarkyti vidurius. NATURAL - LAX.— 

HERB TEA 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.
JOHN W. THOMSON

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Te). 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Streikieriai yra pilni savimi 
pasitikėjimo ir entuziazmo. Jų

T ~ , i skraiduoklių būriai vikriai irėjo LaGuardia su visu mieštoj, k .
valdymo aparatu, kad sulau-Į 
žyt streiką. Priedams, iš Akro- 
no, orlaiviu, atskrido Darbo 
S e k r e t oriaus pagelbininkas 
McGrady, kuris specialiai yra 
Washington© valdžios atsiųs
tas “sulaikyti” streiką. Strei
kuojanti Akrono Goodyear 
kompanijos darbininkai jį va
dina “pirmo numerio streik
laužiu.”

Gi deryboms nesiklijuojant, 
policija užsiųsta dar pikčiau 
ir brutališkiau rengti “taiką,” 
daužant ir desėtkais areštuo
jant streikierius. Tačiau strei
kieriai žino, kad sėkmingas 
derybų užbaigimas, su laime-

e eina savo pareigas. 
I Jie pasiryžę laikyti “New Yor- 
! ką kietai savo rankose.” Jie 
tą gali padaryti, bet sykiu rei
kalinga stipri ir greita visų 
tuose namuose gyvenančių ir 
dirbančių,

I gyventojų
Streiką 

praplėsti, 
ma visas 
ku šakas, 
nepavykusių derybų 
viršininkas Bambrick 
tik tiek, kad “streikas 
siamas.” Ar jis mano 
iššaukti likusias spėkas, kol 
kas nežinia.

miesto

dikčiai 
neapi-

taipgi visų 
paramą.
dar galima
Kol kas jis
tos rūšies darbinin-
Tačiau sugrįžęs iš 

unijos 
pasakė 
bus tę- 
tuojau

Pikietas ir Demonstracija Del Tarpt. Moterų Dienos 
Prie Vokietijos Konsulato Minėjimo Williamsburge

REIKALAVIMAI

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Af-n 
KIRPIMAS

Reikalinga patyrus mergina arba 
moteris dirbt prie namų darbo. Bus 
duodamas kambarys ir gera alga. 
Atsišaukite greitai sekamai: Candy 
Store, 571 Lorimer St., Brooklyn,

SKUTIMAS

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

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

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

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

(55-57)
Reikalaujama kelių bendrininkų, 

galinčių įdėti po $500 del atidarymo 
tekstiliaus medžiagų išdirbinio fabri
ką. Biznis beveik be kompeticijos ir 
pelnas didelis. Atsišaukite kovos 6 
d., 8 vai. vakare, ir kovo 7 d., 2 vai. 
po pietų, pas U. N. I. Co., 9211—71st 
Ave., Forest Hills, L. I. (Privažiuo
jama Metropolitan Avė. gatvekariu.) 

(54-56)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hal) 

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

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

imf- NAUJOJE VIETOJE

F^CGtRiflUSIA DUONAFOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiųVaikas Linksmas, jis 

geria “Broncotone”
Lietuvių motęrų susirinkime 

buvo kalbėta ir “Laisvėje” ra
šyta, kad Tarptautinės Mote
rų Dienos, 8-tos Kovo, minėji
mas bus rengiamas bendrai su 
kitų tautų moterimis, šį penk
tadienį. Jisai turėjo būti Liau
dies Mokyklos kambariuose, 
Williamsburge.

Matomai, norint pakenkti 
minėjimui, leidimas nebuvo 
išduotas iki paskutinių dienų ir 
mums neliko laiko tą susirin
kimą garsinti. Dėlto mums 
prisieis minėjimą nukelti, su
jungiant jį su ruošiamu arba
tos vakarėliu 14 šio mėnesio, 
o šį penktadienį dalyvauti 
LDD ir ALDLD kuopų rengia
mose prakalbose vienybės 
klausimu.

• Vokietijoj tapo panaujintas 
nazių teroras prieš socialistus, 
komunistus, unijistus, katali
kus, žydus, protestonus ir vi
sus žmones, stojančius už savo 
teises. Protestui prieš tą te
rorą, ketvirtadienio popietį, 
Moterų Taryba šaukia masinį 
pikietą, o penktadienį, 4 v. po 
pietųĄ Komunistų Partijos Dis- 
triktas šaukia demonstraciją 
prie Vokietijos konsulato, 
Battery Pl., New Yorke.

Grand St, Brooklyn
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

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
STOKES 
kamp. Broadway

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
o Jaunimo 200 kuopa 

ošia smagų ir naujovišką vą- 
i*ą. Naujovė bus ta, kad bus 
(Urnas “bunco,” kuris dau- 

Tačiau ne- 
žaidimo nebus 

os nuobodauti, nes Wm. 
s orkestrą grieš lietuviš-

S ir amerikoniškus šokius, o Į 
aunos šeimininkės bus paga

minusios gerų užkandžių.
Visa tai įvyks šeštadienio 

ą, 7 kovo, “Laisvės” sve
tinėj, 419 Lorimer St., Brook- 
ne. Įžanga 30c.

Nauji Lorimer Valgyklos 
" Savininkai

galiui nematytas.
mokantiems žai

"7 fa

A

17
JONAS 

512 Marion St. 
ir Stonę Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT I-»ne 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6191
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Matthew P. Ballas

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“GASTRĮTONE” 
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai- 
dbtuves nepaisant k\štų. 
Turim puikiai įtaisytą Kop’yčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

ĄPLA 49 Kp. Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 1 d. ko
vo. Narių dalyvavo vidutiniai. 
Iš centro laiškas priimtas, pri
siųsti laimėjimo tikietukai pa
imti platinimui. Drg. A. Mar- 
cinonis nupirko vieną knygur 
tę, kita susirinkime parduota, 
ir dvi nariai pasiėmė platini
mui. Reiškia, APLA jubilėjinis 
parengimas APLA 49 kuopos 
remiamas, kad nors dalinai at- 
pildžius lėšas, kurios susida
ro centro palaikyme.

Artinantis darbininkų šven
tei, Pirmai Gegužės, išrinkta 
komisija dalyvauti prisirengi
me apvaikščiojimui, priside
dant prie kitų lietuvių organi
zacijų Brooklyne.

Susirinkime Buvęs.

Iš

Komisija.
(BIELIAUSKAS)

er desėtką metų buvęs dd.
•. , Marčiukų. užlaikomas 

i€jr restauranas šiomis 
nriis perėjo į naujas ran-

a&. Nuo šiol Lorimer restau- 
savininkais bus dd. A.

eličkai ir A. Degulienė.
Kestauranas uždarytas kele

li ar keliolikai dienų kol bus 
“darytas generalis remontas 

r supirkti moderniški įrankiai 
ei rakandai. Restauranas ran- 
a$i/‘Laisvės” name, 417 Lo- 
imer St., Brooklyne.

Linkėtina buvusiem šeimi- 
inkam gerų sėkmių pakitėju- 
ioje padėtyje, o naujiem sa-

inkam sėkmingai šeiminin
ko ir galima tikėtis, ka-

gi ypač d. A. Velička turi
l metų patyrimą toje srity- 5 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
Rep. si graborius J. Garšva. į

i f
I F

■ir.
■sStSi-

MIRTYS—LAIDOTUVES

Kas Kalba Apie Melus...
“Naujosios Gadynės” No. 9 

A. Jankauskas begėdiškai, vi
sam svietui per akis, bando 
apmeluot “Laisvę” del aprašy
mo brooklyniškio masinio mi
tingo gelbėjimui Stilsono. Jis 
rašo, būk “Laisvėj”—

“Pažymima, kad publikos 
buvę vos 60, gi tūkstantį nu
kniaukė. Ar reikia didesnio 
akyplėšiškumo, taip per akis 
meluoti ?”

Kai Jankauskas bus blaivas, 
tai lai pasiima tą “Laisvės” 
numerį (No. 4), perskaito tą 
aprašymą išnaujo, o ten ras 
štai ką:

“Publikos buvo apie 600.”

DIDELIS NUPIGINTOMS

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Michael Miklaševičius (Jo
no pusbrolis), 49 <netų, 109 N. 
5th St., mirė kovo 2 d. Kūnas 
pašarvotas graboriaus Garš
vos koplyčioj. Laidos vasario'ryt. Atsišaukite sekamai: Jonas Ju-

PARDAVIMAI
Parsiduoda puse ar visas biznis. 

Gražiai įtaisyta užeiga ir restauran- 
tas, galima gerą pragyvenimą pada-

revičius—Antanas Milius, 148 Grat
tan St., kampas Varick Ave., Brook
lyn, N. Y. Telefonas: Pulaski 5-9826.

(55-57)

Dviejų dolerių vertes knyg* 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiu* 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesi* 

ve) bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis permainė savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.




