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KRISLAI
Liet. Kom. Susirinkimai. 
Jubilėjiniai Parengimai. 
“Sargai” prieš Streiką. 
Smetona pas Hitlerį. 
Klaipėdos Sutartis.

Rašo S. B.

Kai kuriose kolonijose drau
gai įsivaizduoja, būk Komunis
tų Partija “uždraudžianti” vi
siems lietuviams partijiečiams 
laikyti savo susirinkimus, apart 
bendrų tarptautinių Kom. Par
tijos kuopelių susirinkimų. Ta 
nuomonė klaidinga.

Brooklyne ir Chicagoj lietu
viai komunistai nuo senai lai
kė ir laiko savo kolonijos par
ti j iečių susirinkimus, ir Komu
nistų Partija niekada nepasto- 
ja tam kelio.

Tokie susirinkimai dažnai 
būna labai reikalingi geres
niam pravedimui parti jinių 
darbų bei tikslesniam veikimui 
lietuviškoj dirvoj..

šiandien matome šiame pus
lapyje pranešimą apie jubilėji- 
nius “Laisvei” parengimus So. 
Bostone ir Norwoode, Mass.

Kas daroma jūsų kolonijoj 
tuo reikalu?

Kiekviename mieste ir mies
telyj, kur tik yra lietuvių, 
draugai privalo surengt jubilė- 
jines “L.” pramogas.
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Addis Ababa, Kovo 11.— 
Dvylikajtalu lėktuvų bom
bomis užmušė 5 ethiopu mo
teris ir 3 vaikus ir sužeidė

*

Iš Sherwoodo Šniukštų agen
tūros pasamdytas skebas “sar
gas” prieš streikuojančius ele- 
veiterių tarnautojus New Yor
ke pats išvokė $55,000 vertės 
auksų ir kitokių brangumynų.

Naujas įrodymas, kokius kri
minalinius gaivalus Morganai, 
Rockefelleriai ir kiti didnamių 
savininkai samdo streikui lau
žyti ir “tvarką palaikyti.”

Pagal pranešimus iš Berlyno, 
Hitleris veikiausia susiderės su 
Smetona. Pirmas žingsnis tai 
būtų įsakymas Lietuvos spau
dai gerbti hitlerininkus, o Vo
kietijos laikraščiams su pagar
ba atsiliepti apie smetoninin- 
kus.

Smetona eina į glėbį naziam. 
Del to, be abejo, džiaugiasi 
Voldemaras su savo hitleriška 
politika. Ton pusėn dalykams 
virstant, Voldemaras gali tikė
tis greito paliuosavimo iš kalė
jimo, kur jis andai buvo įmes
tas už nepavykusį tuomet jo na- 
zišką sukilimą prieš Smetoną.

Bet smetonininkų giminiavi- 
masis su Hitleriu nieko gero 
nelemia Lietuvos nepriklauso
mybei.

Niekas nesakys, kad Vokieti
jos sutartis su Tautų Lyga pri
pažint Klaipėdą Lietuvai yra 
“svarbesnė” už Versalės sutar
tį arba Locarno taikos sutartį, 
kurią Vokietija laisvu noru pa
sirašė.

Bet Hitleris jau padarė tik 
“popieros skudurus” iš Versa
lės ir Locarno sutarčių.

Kiek laiko praeis, iki jis pa
šinuos taip “išrišt” ir Klaipė
dos klausimą? <

Didžiausias Hitlerio laimėji
mas būtų, jeigu jam pavyktų 
išardyt ligšiolinius gerus san
tykius tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos.

Jis žino, jog vienintelis rim
tas Lietuvos nepriklausomybės 
užtikrinimas yra tik Sovietų 
Sąjunga. Kitaip gi nazių ar
mijoms būtų gana lengvas ke
lias į Kauną.

Geneva, Kovo 11.— Pra
nešama, kad Tautų Lyga 
būsianti perdaug užimta 
sprendimu pavojingo kivir
čo tarp Franci jos ir Vokie
tijos; todėl Italijos-Ethiopi- 
jos karo klausimas turėsiąs 
liktis nuošaliai.
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12 vaikų ir 21 moteri, bom- 25 metų Amerikos lietuvių 
barduodami Debrą Markos, apšvietos organizacinio ir 
Susprogdino dvi bažnyčias, kultūrinio darbo.

Francijos Senatoriai 
Užgiria Sutartį su 
Sovietų Respublika

HITLERIO ŽYGIS PAGREITINA TARPSAVINĖS 
PAGELBOS SUTARTIES UŽTVIRTINIMĄ

PARYŽIUS, Kovo 10.— 
Francijos senato užsienių 
reikalų komisija užgyrė 
tarpsavinės pagelbos sutartį 
su Sovietais ir užgyrimo ra
portą paskleidė tarp senato
rių, ragindama užtvirtint 
šią sutartį. Šiandien, todėl, 
prasideda jos svarstymas 
senate. Neabejojama, kad 
sutartis bus galutinai užgir- 
ta didele balsų didžiuma.

Senatinės komisijos ra
porte, be kitko, sakoma, 
kad, priimdami sutartį su 
Sovietais: “Jūs nukalsite 
įrankį ne karo, bet taikos.” |

Naziai, laužydami Locar
no taikos sutartį ir siųsda
mi savo armijas į Rheino 
upės ruožą, Francijos pasie
nyj, tikėjosi tuomi atbaidy
ti Franci ją nuo sutarties su 
Sovietų Sąjunga; bet šis 
hitleriečių žygis juo labiau 
įrodė Francijai reikalą su
sitart su Sovietais.

London, Kovo 10.—Ang
lų valdžia šiemet skiria 
$2,500,000 gyventojų priren- 
gimui apsisaugoti nuo prie
šų orlaivių bombų, bei nuo
dingų dujų.

Berlynas, Kovo 11.— Hit
leris atsisako sių4t savo at
stovus į Francijos, Angli
jos, Italijos ir Belgijos dip
lomatų konferenciją, kurioj 
šį ketvirtadienį Londone bus 
svarstoma klausimas Lo
carno sutarties sulaužymo 
iš Vokietijos pusės.

Paryžius, Kovo 11.—Per 
dvi dienas Vokietijos karo 
lėktuvai šešis sykius skrai
dė virš Francijos pasieninių 
tvirtovių. Francūzų lakū
nai kiekvieną sykį bandė 
“sugaut” tokį nazių “pauk
štį,” bet nešaudė.

London, Kovo 11.— Uni
ted Press praneša, kad An
glijos valdžia “gaF? duos 
Francijai savo užtikrinimą 
prieš karo pavojų iš Vokie
tijos pusės.

Boston-Norwood
šeštadienį, kovo (March) 

14 d., So. Bostone, Lietuvių 
salėje bus “Laisvės” Jubilė- 
jaus minėjimui balius.

Sekmadienį, 15 d. kovo, 
Norwoode, Lietuvių salėje, 
bus “Laisvės” Jubilėjaus 
minėjimui koncertas ir va
karienė.
'Abiejose vietose dalyvaus 

“Laisvės” administratorius 
P. Buknys.

Abu parengimai yra labai 
svarbūs. Nes tai minėjimas

Vokietijos Karo Lėktuvai 
Virš Francijos Tvirtovių
Strasbourg, Franci j a, Ko

vo 10. — Penki Vokietijos 
karo lėktuvai skraidė virš 
įvairių Francijos tvirtovių, 
Vokietijos pasienyj. Fran
cūzų vyriausybė svarsto 
apie “stiprius žingsnius” to
kiems nazių skraidymams 
sustabdyt.

Pasieniniai Franci jos 
žmonės išsigandę karo. 
Daugelis atsiima pinigus iš 
bankų miestuose arti Vokie
tijos rubežiaus. Vien iš 
Metz’o bankų antradienį jie 
ištraukė 3,000,000 frankų 
savo pinigų.

Dar $1,500,000,000
Anglijos Ginklavimui

LONDON, kovo 10.— An
glijos seimo atstovų rūmas 
371 balsu prieš 153 užgyrė 
St. Baldwino ministerių ka
bineto reikalavimą paskirt 
$1,500,000,000 p a s m arkin-! 
tam Anglijos ginklavimuisi] 
“per ketverius metus.” į

Suprantama, kad kol pra- į LONDON. — Šį ketvirta
is ketveri metai, galės būt 
pareikalauta ir daugiau lė
šų nepaprastam ginklavi
muisi. 1

Karininkai Vyrauja 
Japonijos Valdžioj

MASKVA, kovo 10.—Ja
ponijos fašistiniai militaris- 
tai leido susiorganizuot da- 
'bartiniam Koki Hirotos mi- 
nisterių kabinetui tik todėl, 
kad Hirota svarbiais politi
niais klausimais pataikauja 
tiems gaivalams,—kaip rašo 
“Pravda,” Sovietų Kom. 
Partijos organas.

Nors keli nariai vyriau
sios karinės tarybos—gene
rolai Araki, Mazaki ir kt. 
“atsistatydino,” bet fašisti
nių karininkų, jėga nenu- 
silpnėjo; ir augštas karo 
miništerijos valdini nkas 
Imai savo pareiškime labai 
pasipriešino bet kokiems 
bandymams “išvalyt” iš ar
mijos tokius karininkus; o 
jie kaip buvo, taip ir tebėra 
pasinešę į karą prieš Sovie
tų Sąjungą ir Chiniją.

Marylando Unijų Konferenci
ja Darbo Partijai Steigti
BALTIMORE, Md.—Įvai

rios darbo unijos šaukia vi
sos Marylando valstijos or
ganizuotų darbininkų kon
ferenciją kovo 29 d. Darbo 
Partijai įkurti.

SOVIETAI REIKALAUJA TAUTŲ LYGOS 
DRAUSMIŲ PRIEŠ HITLERININKUS

LONDON, kovo 10. — So
vietų ambasadorius Angli
jai Ivan Maiski pareiškė 
lordui Cranborne’ui, užsie
nių reikalų ministeriui-ant- 
rininkui, jog Sovietų Sąjun- 
ga; yra pasiruošus prisidėt 
prie bausmių vykdymo prieš 
Vokietiją, kokias tik Tautų 
Lyga nutartų prieš Hitlerio 
sulaužymą Locarno sutar
ties ir pasiuntimą Vokieti
jos armijų j Francijos pa
sienį. Maiski taipgi pasa
kė, kad dabartinėse aplin
kybėse eiti i derybas su Hit
leriu tai reikštų “duoti atly
ginimą užpuolikui.” Sovie
tų vyriausybė yra griežtai 
priešinga pradėjimui naujų 
derybų su Hitleriu, iki jis 
neištrauks savo kariuome
nės iš Rheino upės srities.

Panašų pareiškimą pada
rė ir Sovietu Ambasadorius 
VI. Potiomkin Francijos už
sieniu reikalų ministeriui 
Flandinui Paryžiuje.
Francijos Ministeris Pirmi
ninkas Apgina Sutartį su 

Sovietais
PARYŽIUS, kovo 10. — 

Francijos ministeris pirmi
ninkas Sarraut savo kalboj 
------------------------------------------------... ...................... .......................... <................ ........... .............>».............................. ........................... .... 1

Anglija Nesutinkanti net Reikalaut, kad 
] Hitleris Ištrauktų Savo Rheino Armijas
dienį čia atsidaro pasitari
mai tarp Anglijos, Franci
jos, Italijos ir Belgijos at
stovų, kaip atsiliept į Locar
no sutarties sulaužymą iš 
Hitlerio pusės. Tos. šalys 
sykiu su Vokietija 1925 m. 
buvo pasirašiusios Locarno 
sutartį taikai palaikyt Va
karų Europoj.

Francijos valdžia nežada 
šiuo atveju naudot ginklų 
jėgą prieš Vokietiją, bet 
reikalauja Anglijos prisidėt 
prie Francijos reikalavimo, 
kad Hitleris turi ištraukt

Moterą Smegenys Nėra 
Prastesni už Vyrą

MASKVA,, kovo 10. — V. 
P. Osipov, direktorius Bek- 
terovo instituto smegenims 
tyrinėti, padarė pranešimą, 
kad nėra jokio mokslinio 
pagrindo tvirtinti, būk mo
terų smegenų subudavoji- 
mas esąs prastesnis negu 
vyrų. Savo pranešimą 
prof. Osipov parėmė išsa
miais ištyrimais 500 žmonių 
smegenų.

Tyrinėjimai parodė, jog 
pagal smegenų subudavoji- 
mą negalima pasakyt, kat
rie smegenys priklausė vy
rui, o katrie moteriai.

Prof. Osipov pareiškė, 
kad pasakomis, būk mote
rų smegenys esą blogesni už 
vyrų norima tūlose (buržu
azinėse) šalyse tik užgirti 
sauvalių fiziškai stipresnių 
(vyrų) išnaudot kūniškai 
silpnesnius (moteris).

seime apgynė Francijos 
tarpsavinės pagelbos sutartį 
su Sovietais ir įrodė, jog ši 
sutartis pilnai sutinka su 
Tautų Lygos įstatais ir su 
Locarno sutarčia. Tik Hit
leris išgalvojo, būk Franci
jos sutartis su Sovietais 
“sulaužius” Locarno taikos 
sutartį; ir tokia priekabe 
pasinaudodamas, jis pasiun
tė nazių armijas į Rheino 
upės ruožą.

Naziai Prisigabeno Ka- 
nuoliy į Rheino Ruožą

BERLYNAS, Kovo 10.— 
Oficialiai pranešama, jog 
Vokietija turi jau 50,000 
kariuomenės Rheino srity
je, kas buvo Vokietijai ten 
uždrausta Versalės ir Lo
carno sutartimis.

20 batalionų ligšiolinės 
nazių “valstybės policijos” 
tapo paversta kariais ir pri
jungta prie reguliarės armi
jos.

Į Rheino upės ruožą na
ziai taipgi prisigabeno di
džiųjų kanuolių.

K

savo armijas iš Rheino sri
ties. Franci j a sutiktų derė
tis su Hitleriu, kas liečia jo 
siūlomų naujų sutarčių, tik 
po to, kai būtų Vokietijos 
kariuomenė pašalinta iš 
Rheino ruožo.

Bet labai abejotina, ar 
Anglija parems Franci jos 
reikalavimą iškraustyti ka
riškas nazių jėgas iš Fran
ci jos pasienio.

Šį šeštadieni taipgi Lon
done įvyks Tautų Lygos 
Tarybos posėdis svarstyt 
Francijos ir Belgijos skun
dą prieš Vokietiją.

Siaučia Teroras prieš 
Jugoslavą Komunistus
BELGRAD, Jugoslavija. 

Paskutiniu laiku “skraidan
tieji” žvalgybos būriai su
ėmė 200 darbininkų, studen
tų ir inteligentų. Septyni 
užkankinti kalėjime, tarp jų 
ir žinomas komunistas Giu- 
ro Mitrovič. Kankinimais 
norėta išgaut iš jų “išpažin
tys.”

Pernai Liubljanoj 774 
darbininkai buvo areštuoti 
neva “kaip valstybės prie
šai” ir 1,085 deportuoti iš 
Jugoslavijos.,

Naujų areštų banga pa
kilo ypač dabar, kai Liau
dies Frontas pradėjo de
monstruoti, protestuodamas 
prieš politinių kalinių kan
kinimus ir žudymus. Liau
dies Frontas reikalauja iš
laisvint visus politinius ka
linius.

Smetona ir Hitleris į 
Švelnins Spaudos Kal

bų apie Viens Kitų
LIETUVOS LAIKRAŠČIAI TURĖSIĄ GIRT HITLERI

NINKUS, O ŠIE — SMETONININKUS
I BERLYNAS, kovo 10. — 
Eina derybos tarp Hitlerio 
ir Smetonos valdžių atstu* 
vų delei santikių pagerini
mo tarp Lietuvos ir Vokieti
jos.

Suprantama, kad pirmpj 
vietoj tariasi sušvelniųt 
abiejų pusių spaudą, idant 
Lietuvos laikraščiai nieko 
priešingo nerašytų prieš na
zių valdžią, o Vokietijos 
laikraščiai, kad susilaikytu 
nuo rašymų prieš Smetonos 
“tvarką” arba prieš Lietu
vą.

Būsianti padaryta sutar
tis, pagal kurią Lietuvos 
spauda palankiai atsilieptų 
apie dabartinę Vokietiją, o 
Vokietijos laikraščiai su pa
garba rašytų apie LietuVą. 
Po susitarimo, todėl, vienos 
ir kitos šalies laikraščiai ’ 
turėsią kreipti dėmesio |c 
draugiškumo ir taikos ug
dymą tarp tųdviejų šalių.

Prisimena, jog panaši 
s spaudos švelninimo sutartis 
buvo' padaryta tarp nazių 
valdžios ir Lenkijos pirma, 
negu Hitleris pasirašė ne- • 
puolimo sutartį su Varšava.

Ar ne juokai bus skaitytį, 
kai po įvairių plūdimų ir 
rietenų nazių laikraščiai 
pradės girt Lietuvos fašis
tus, o šie—hitlerininkus

Mussolini Nesako, ar Gerai 
ar Blogai Hitleris Daro
ROMA, kovo 10. — Itali

jos fašistų spauda nei vie
nu žodžiu nesako, ar Hit
leris padarė gerai ar blogai, 
sulaužydamas Locarno tai
kos sutartį ir pasiųsdamas 
savo armijas į Francijos pa
sienį.

Mussolini tebesėdi ant 
dviejų kėdžių; dairosi, iš 
katros pusės galėtų būti 
daugiau naudos Italijos im
perialistams.

Visuotini Streikai Ispa
nijoj prieš Fašistus

MADRID, kovo -10. — Is
panijos fašistai stengiasi 
sukurstyt tikinčiuosius žmo
nes riksmais, kad, girdi, ko
munistai ir socialistai degi
ną bažnyčias ir vienuoly
nus j' tuo pačiu laiku užpul
dinėja ir žudo socialistus, 
komunistus ir kitus Liau
dies Fronto rėmėjus.

Užpuolikams atsimokėda
mi, darbininkai padegė ka
raliaus valdžios sugrąžini
mo šalininkų kliubą Madri
de.

Fašistai sukėlė kruvinas 
riaušes prieš pažangius dar
bininkus Granadoj. Kari
nis gubernatorius įvedė ka
ro stovį, nors tam priešino
si socialistas civilis guber
natorius.

Per riaušes kilo gaisras 
leidykloje klerikalų laikraš
čio “Ideal,” kuris rėmė fa
šistus prieš Liaudies Fron-

Granadoj fašistai iš savo 
kliubo pašovė 12 komunistų 
ir socialistų. Liaudies Fron
tui pritariąs miesto majo
ras aplankė sužeistus drau
gus ligoninėje.

Karinis g u b e r n atorius 
įvedė karo stovį Cadiz mies
te prieš darbininkus, nors 
civilis gubernatorius atme
tė tokį fašistų reikalavimą.

Cenzūra uždraudė laikraš
čiams bet ką rašyti apie su
sikirtimus tarp fašistų ir 
darbininkų; tik komunistų 
organas “Mundo Obrero,” 
nepaisydamas cenzūros, pa
duoda žinių apie tuos t susi
dūrimus. Jis, be kitko, ap
rašo, kaip fašistai užmušė 
devynis socialistus ir komu
nistus, laike demonstracijos 
pereitą sekmadienį.

Prieš fašistų kruviną 
smurtą darbininkai išėjo į _
24 valandų visuotinus strei- kines vėliavas nuo Vokietį- 
kus Toledoj, Granadoj ir ki- jos konsulatų Madride . ii* 
tuose miestuose. Darbinin-
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Karinis Skystimas Nai
kinti Priešo Pramona.
WASHINGTON, kovo 9. 

“Military Engineer” žūt* 
nale pulkininkas A. M. 
Prentiss rašo, jog po pa
saulinio karo tapo išrastas 
padegąs skystimas, sudary
tas iš įvairių chemikalų, 
aliejų ir TNT sprogstamo
sios medžiagos. Jis sako, 
kad numetus tokio skystimo 
bombą ir, pav., padegt® 
priešo fabriką arba kariš
kai svarbią miesto dalį, pas
kui bus matoma, kur reikia 
iš lėktuvų pilti tą skystimą. 
Tam tikri lėktuvai galėsią 
gana žemai nusileisti ir 
švirkšti padegamąją me
džiagą. .

Pulkininkas Prentiss pa
brėžia, kad ateinančiame 
kare tarp stambiųjų valsty
bių svarbiausias uždavinys 
bus naikinti priešo pramo
nę, be kurios negalima būtų 
vesti naujoviškas karas. Jis 
pripažįsta, kad nuo to nu
kentės daugybė ramių, ne
kariaujančių gyventojų; bet 
negalima būsią to paisyti.

“Military Engineer” yra 
pusiau-oficialis karo inži
nierių žurnalas.
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pats jam prigelbsti, kaip kad uoš
viui ir priderėtų, pagal lietuvišką paprotį 
pasogą žentui suteikti. Bet imtis piršlybų, 
žentą piršti į SLA iždininkus, tai jau po
nas Skritulskis turėtų sarmatytis.

Tiems žmonėms sarmata nežinoma, 
kur eina klausimas apie organizacijos iž
dą. Tautininkai-fašistai 
riauti SLA, nepaisydami 
imto žmonėse padorumo.

Mums, tačiau, rodosi,
pusės visas agitacijos darbas šiuose rin
kimuose vedaipas perlėtai; permažai agi
tacijoj ir darbo įdedama. Žmonės, sto
vį darbo priešakyj, turėtų pasimokinti iš 
tų^a.čių “sargybininkų.”

Visų pažangiųjų SLA narių uždaviniu 
turi būti darbuotis, neprileisti fašistams 
pasigrobti SLA; pažangiųjų sleitas turi 
laimėti rinkimus šimtu nuošimčių!

pasirįžo atka- 
net jokio pri-

iš pažangiųjų

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn. N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Plačiai Susidomėjo
j&Po to, kai d. Browder pasakė per ra- 
dię kalbą apie komunistų nusistatymą 
1936 metų politikos reikalais, iš visų ša
lies kampų pasigirdo suįdomintų žmonių 
balsai. Į USA Komunistų Partijos na- 
cionalį ofisą ateina tūkstančiai laiškų, 
prašančių daugiau informacijų, literatū
ros, bei užginančių Browderio poziciją.

Tai reikšmingas dalykas! Pirmoji kal
ba, vadinasi, suinteresavo tūkstančius, 
jei ne milionus žmonių. Jei tik jie bus 
aprūpinti komunistine literatūra, bus at
siekta labai daug.

Platinkim daugiau mūsų literatūros— 
“Daily Worker,” “Sunday Worker” ir ki
tus mūsų laikraščius, žurnalus ir brošiū
ras. Aprūpinkim literatūra mases, ku
rios neturėjo progos mus pažinti.

Karo Liepsna Europoj

Maisto Siuntimas iš SSRS į 
Užsienius Didėja

“Raudonasis Artojas” rašo:
Maisto siuntinių skaičius, siunčiamų iš 

SSRS užrubežin, vis didėja. Keli mėnesiai 
atgal tie siuntiniai turėjo dovanų charak
terį. Buvo siunčiami žaislai, saldainiai ir 
pąnąš. Dabar siuntiniai pasikeitė, siunčia
ma maisto produktai: lašiniai, cukrus, deš
ra, kumpis ir kt.

Ypatingai didelis skaičius siuntinių siun
čiama Vokietijon. Auga siuntinių skaičius, 
siunčiamų ir į kitas šalis: Lei|kiją, Austri
ją, Vengriją, Lietuvą ir kt. Keletas mėn. 
atgal nebuvo siunčiamas nė vienas siunti
nys. Dabar siuntinių siuntimas į tas šalis 
tapo paprastu dalyku.

Liaudies ryšių komisariatas gauna dau
gybą užklausimų iš vietų (ypatingai iš ten, 
kur gyvena atvykusieji iš užsienio darbinin
kai) apie siuntinių užrubežin siuntimo 
tvarką. Sąryšyj su tuo paštų skyrium iš
siuntinėti šalių ir atskirų vietų sąrašai, kur 
galima adresuoti siuntiniai, o taipgi nuro
dyta, kokie produktai, galimą siųsti užrube
žin, kadangi eilė šalių nekuriųos produktus 
neįleidžia į savo šalį.

Nesisavina!
Tyslįava nusigando aną dieną mūsų 

straipsny j apie Šliupą pasakymo, kad jis 
“žiūri į rytus, į Sovietų Sąjungą, kaipo 
vienintelę žmonijos viltį.” Del to'“Vie
nybės” ponas bando aiškinti, būk “bolše
vikai jau bando dr. Šliupą savintis.”

Tai dįdelė netiesa! Mes Šliupo nesisa-. 
vinom ir nesisavinam. Tai žmogus, il
gą laiką buvęs dideliu socialistų keikū
nu (paskui, žinoma, komunistų) ir sa
vais laikais fašistams labai artimu. Ne
veizint to, dr. Šliupas, kurį tautininkai 
saviųasi, nusivylė fašizmu, nusivylė esa
ma Lietuvoj santvarka. Sprendžiant su
lyg jo paties raštais, jis mato fašizmą 
esant priešą, o sovietizmą — mokslo ir 
kultūros plėtė ją, draugą.

Todėl mes palinkėjom dr. Šliupui sto
ti su tom pajėgom Lietuvoj, kurios kovo
ja prieš fašizmą, ir kovoti. Tai nereiš
kia, kad jis turi būti komunistas. Jis 
gali komunistų pažiūrom, jų mokslui ne
pritarti, tačiau gali drauge su jais ir vi
sais pažangiaisiais Lietuvos darbo žmo
nėmis kovoti prieš smetonizmą, už demo
kratinių laisvių atsteigimą. Kova prieš 
fašizmą dar nėra kova už komunizmą.

Jei Šliupas turės užtenkamai pasirįži- 
mo ir drąsos, jis tą padarys, o jei ne
klaidžios, kaip ligišiol, ir tuo būdu padės 
ne progresui, o regresui.

Pereitą šeštadienį Vokietijos Į kimo, taipgi apdrūtino savo ru- 
fašistų vadas Adolfas Hitleris i bežių prieš fašistinę Vokietiją, 
sakė prakalbą, o tuom laiku 
30,000 ar ir daugiau Vokietijos 
armijos pilname karo prisiren
gime įmaršavo į Rheino ruožą. 
Europoje naujas baisus karo 
pavojus!

Hitleris savo kalboje pareiš
kė, kad fašistai panaikina Lo
carno, o kartu ir Versalio tai
kos sutarties likučius, siunčia 
armiją į Rheino ruožą, pasiren
gę sudaryti nuginkluotą pasie
nių ruožą, jeigu tą pat padary
siančios Francija ir Belgija, 
pasirašys su, Francija 25-ių me
tų nepuolimo sutartį, jeigu 
Francija atsisakys nuo likusių 
Versalės taikos punktų, pasira
šys su Lietuva nuo vienų iki 10 
metų sutartį, jeigu Lietuva 
Klaipėdos krašte taip elgsis, 
kad patenkinti hitlerininkus. 
Pasirašys su Italija, Anglija, 
Francija ir Belgija orląivynų 
reikale sutartį. Bet kas gali 
bent kokioms Hitlerio ateities 
sutartims ir pažadams tikėti, 
kuomet jis pirmesnius susitari
mus vienu rankos pamojimu 
naikina?

Locarno sutartis buvo pada
ryta tarpe Lenkijos, Vokietijos, 
Anglijos, Belgijos, Francijos ir 
Italijos, pagal kurią Vokietija 
neturėjo teisės nei tvirtumas 
budavoti, nei armiją siųsti į 
Rheino ruožą. Sutartį galėjo pa
naikinti tik Tautų Lyga dviem 
trečdaliais balsų. Locarno su
tartis buvo gvarantavusi Ver
salio sutarties 42, 43 ir 44 
punktus, pagal kuriuos Vokieti
ja neturėjo teisės daryti bent 
kokius karo prisirengimus Rhei
no ruože.

Kas yra tas Rheino ruožas? 
Tai Vokietijos dalis, į vakarus 
nuo upės Rheino, prie Francijos 
ir Belgijos sienos, paskui išil
gai visą tą upę nuo Šveicarijos 
iki Holąndijos, 50 kilometrų 
pločio, kuri turėjo būti demili
tarizuota. Tas buvo padaryta 
sulyg Versalio taikos sutarties, 
kad apsaugojus Franciją ir 
Belgiją nuo netikėto Vokietijos 
karinio užpuolimo. Tas buvo 
patvirtinta ir 1925 metais Lo- 
carne. Tas ruožąs užima 
keturkampių mylių ir 
8,500,000 gyventojų.

Bet Vokietijos fašistai
po kitai naikina sutartis 
rengiasi prie baisaus naujo ka
ro. Jie panaikino punktus, ap
ribojančius Vokietijos armiją, 
draudžiančius budavoti tankuos, 
karo orlaivius, submarinus, di
delius karo laivus, kanuoles. Jie 
pavertė Vokietiją į karo kempę, 
kur apie 8,000,000 žmonių dir
ba karo ginklus ir amuniciją. 
Jie nuolatos kalba ir ruošiasi į 
baisų pasaulinį karą, daro suo
kalbius su Japonijos imperialis
tais ir kitais. Ir dabar Hitleris 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
turi daug žemių. Jis pirštu ro
do, kad reikia pavergti Sovietų 
kraštus. Jis pareiškė ir tą, kad 
Vokietija ant toliau nebus pa
dalinta į dvi dalis, čia netyčio-r 
mis pagrūmojo poniškai Lenki
jai, kad hitlerininkai atsiims 
koridorių.

Ką reiškia šis Hitlerio išsto
jimas ir jo kariniai žygiai Rhei
no upės ruože? Pirma, tai ban
dymas suardyti Francijos ir So
vietų Sąjungos bendro apsigyni
mo sutartį. Antra—Vokietijoje 
baisi vidaus padėtis; stoka pie
no, sviesto, mėsos ir kitų reik
menų. Hitleris net savo polici
jai ir armijai įsake valgyti sil
kes, kad sutaupius mėsą ir 
sviestą. Tat, kad nors kiek ap
raminus vidaus nepasitenkini
mą, tai Hitleriui reikalinga bu
vo šis drąsus žygis, kad pakė
lus vokiečių patriotizmą. Tre
čia, tai atviras ruošimasis prie 
karo rytuose.

Hitleris siūlo Francijai ir 
Belgijąi sudaryti iš abiejų pusių 
nusiginklavimo ruožus, nes jis 
žino, tyad Frąncija bilionus 
frankų išleido, kelis metus dir
bo, kol ji išsibudavojo išilgai 
Vokietijos sieną cemento ir 
plieno tvirtumų eilę, kad Bel
gija, išvengimui 1914 melų ii-

Ir jeigu.jos sutiktų nuginkluoti 
tą, tai tuom pat kartu atidarytų 
Vokįeijos fašistams užpuolimui 
duris. Hitleris siūlo Francijai 
25-ių metų nepuolimo sutartį 
tam, kad atsipalaidavus rankas 
puolimui, ant Čechoslovakijos ir 
Sovietų Sąjungos. Jis tuom pat 
kartu pareiškė, kad. su Lietuva 
darytų nepuolimo sutartį tik ant 
vieny arba neilgiau, kaip 10 mė
ty. Tas viskas parodo; kad Hit
leris pirmiausiai nori užkariau
ti čechoslovakiją, paskui pulti 
ant Sovietų Sąjungos, paskui 
ant Lietuvos, o vėliau atsisukti 
ant Belgijos ir Francijos, An
glijos.

Visų Akys į Rheiną
Nors Vokietijos fašistai meta

jos markė nustoja pasitikėjimo. 
Lenkijoje spaudą pradėjo šauk
ti, kad jie to nelaukė nuo Vo
kietijos, ypatingai grūmojimų 
atsiimti koridorių ir sako sto
sianti išvien su Francija.

Sovietų Sąjunga davė pil- 
niausį anai ižą, kad šis Vokieti
jos fašistų žygis yra nukreip
tas karui prieš čechoslovakiją, 
Sovietų Sąjungą, Lietuvą ir vė
liau prieš Franciją, Belgiją ir 
Angliją. Sovietų spauda sako, 
kad Vokietijos fašistai nudegs 
nagus, kad Raudonoji Armija 
išmuš jiems norą užkariauti 
Sovietų Ukrainą, jeigu jie už
puls.

Ką d.arys Tautų Lyga, kaip 
dalykai pasisuks, tą parodys ke
lios artimiausios dienos. Tūli 
mano, kad prie atviro karo ne
prieis, kad sankcijos prieš Vo
kietiją, kaip tai, nedavimas kre
ditų, nepirkimas iš jos, nutrau
kimas prekybos ryšių ir-eilė ki
tų žygių, privers Hitlerį skai
tyti su padarytomis sutartimis.

ĮVAIRUMAI
Diuganai

Diuganais vadinami dide- 
Indiško didjūrio gyvūnai. 

Jie kartais yra iki 16 pėdų- 
ilgio. Diuganai iš išvaiz
dos turi panašumo į bang- 
žuves, tamsūs, uodega pa
naši į žuvies, snukis pana
šus į karvės ir priešakyje 
turi dvi kaip ir kojas, bet 
jų pirštus tik per odų gali
ma apčiuopti. Diuganai ėda 
jūrų žoles, visai nekliudo 
kitus gyvūnus. Jie gyvena 
tankiausiai poromis arba 
nedidelėmis grupėmis.

Ii

9,500 
turi

Jugoslavijoj Teroras
Iš Jugoslavijos ateina žinių, kad ten 

prasidėjo žiaurus teroras prieš komunįs- 
? ' tus ir visus revoliucinius darbininkus, 
r valstiečius ir inteligentus. Teroras juo 
Į žvėriškesnis Zagrebo mieste, Kroatijoj,
; Šiomis dienomis įvykdinta ten nauji puo- 
■ limąi ir virš 200 asmenų suaręštuota, o 

goptyni nužudyti. Pastarųjų tarpe ran
dame vardą žymaus komunisto veikėjo 
Gjuro Mitrovičiaus, mirusio nuo žaizdų, 
policijos padarytų.

! Šįmtai darbininkų suareštuota Dalma- 
cijoj.

I / Valdžia paleido terorą sunaikinimui 
f , kovingos Jugoslavijos Komunistų Par- 
k įtijos, kuri organizuoja liaudies frontą 
| ^nuvertimui fašistinės diktatūros.

ŲSĄ Komunistų Partija ragina šio 
£ *irašto darbo žmones protestuoti prieš 

^frutališkus Jugoslavijos valdžios žygius. 
O Jugoslavijos Komunistų Partija prašo 

^jiųjj^nių Valstijų darbininkų finansinės 
vpįramos. Aukos reikią siųsti “Gįos 
Rįdpfka,” 1849 N. Halsted St., Chicago,

E Uošvis Žentą Giria
^Naujienose” vienas asmuo pažymį:

Ponas Skritulskis iš New Britain, Conn., 
’ ir “Sandarą,” labai naiviai 

savo žentą adv. Lopatą į SLA iždi- 
Nejaugi adv. Lopatai taip jau 

kad jam net uošvio piršlybos rei- 
? J.ei jau taip riesta ir iš savo pro- 
negali išsiversti, tad lai ponas Sk.ri-

pęr ‘.‘Vienybę’ 
perša savo že 
pinkus. Nejž 
tfrurnpa, kad j

Geležinkeliečių Padėtis
Drg. Wm. Z. Foster rašo “Daily Wor- 

keryj” apie sunkią J. V. geležinkeliečių 
padėtį. Toji padėtis dar labiau pasun
kės, kai bus priimta federalės valdžios 
planas ir sulyg juo sukonsoliduota gelje- 
žinkęlių sistema. Apie 200,00Q geležin
keliečių, menama, bus palęista iš darbo.

Straipsnio autorius nurodo, kad gele
žinkeliečių pramonėj nedarbas jau ir 
taip viešpatauja didelis. 1921 metais 
dirbo 1,924,804 darbininkai, o 1934 me
tais—mažiau miliono. Įvesta nepaprasta 
paskubos sistema. 1933 metais 932,406 

’geležinkeliečių padare darbo tiek, kiek 
1920 dvigubas jų skaičius. Algos šian
dien taipgi mažesnės, žodžiu, visa pa
dėtis skaudesnė ir kritiškesnė?

Drg. Fosteris tikrina, jog toji nesvei
ka padėtis vyrauja del dviejų priežas
čių: pirma, geležinkeliečiai susiorganiza
vę į atskiras amątines unijas—viso toj 
pramonėj net 16-ka unijų; antra, tų uni
jų vadovybė nesirūpina darbininkų pa
dėtimi; vadovybės politiką reakcinė, ža
lingai

Jei 1922 metais, kai 400,00.0 organi
zuotų prie geležinkelių dirbančių mašini
stų išėjo streikan, unijų vadovybė būtų 
paklausiusi USA Komunistų Partijos ir 
Darbo Unijų Švietimo Lygos ir apskel
busi generalį toj pramonėj streiką, tai 
šiandien padėtis būtų kitokia. Samdyto
jai būtų buvę tada priversti užtikrint vi
siems darbininkams geresnes darbo sąly
gas ir geresnes algas.

Straipsnio autorius karštai ragina ge
ležinkeliečius šiuo tarpu pasirįžusiai ko
voti vyriausiai už du dalykus: (1) pra
moninį unijizmą — suvienijimą 16-kos 
unijų į vieną bei kelias unijas; (2) Par
tnerių-Darbo Partiją, už nepriklausomą 
politinį veikimą, su kurio pagelba bus 
galima padėti ne tik toj pramonėj dir
bantiems, bet ir visiems darbo žmonėms.

vieną
ir
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pasąujiąiglėbį^ frazių, kad^i^Frąncįją veik už du bilionus 
| frankų perka Vokietijoje, o par
duoda tik biskį daugiau, kaip už 
vieną bilioną. Vokietija iš to tu
ri daug naudos. Nutraukimas 
prekybos ryšių labai pablogintų 
Vokietijoje padėtį, kuri ir da
bar yra bloga.

Ęiti mano, kad karas gali 
greitai prasidėti, kad Hitleris 
negali nusileisti, kad jo pasi
traukimas iš Rheino upės ruož
to pakirstų fašistų autoritetą, 
kad tas grūmoja net fašistų 
viešpatavimui. Iš kitos pusės, 
taikos trokštančios šalys, maty
damos, kaip nuolatos Vokietijos 
fašistai purvinais batais spar
do visus tarptautinius susitari
mus, kaip jie rengiasi pasaulyje 
užkurti baisų karą, sumėsinėti 
jį, vargiai ilgai galės leisti fa
šistams sauvaliauti. Ar tas ne
privers Franciją ir kitas šalis 
pavartoti ginklą, kad priversti 
fašistus nors kiek skaitytis su 
padarytomis sutartimis, greita 
ateitis parodys, žmonija dar 
niekados nebuvo tokio baisaus 
karo pavojuje,, kaip ji dabar 
yra. Karo pavojų sudarė Vokie
tijos fašizmas.

* » | V* C f v, i

karo nenori, bet visi hiato, kad 
kitaip gyvenime yrą. Vokietijos 
konsulams visose kitose šalyse 
įsakyta, kad jie mobilizuotų 
vokiečius, gimusius 1914, 1915 
ir 1916 metais, karo muštrui. 
Atrodo, kad tūlus .muštravos 
ant vietos, kitus siųs į Vokieti
ja.

Kardinolas Schulte, Colog- 
noje, pasveikino Hitlerio pri
siųsta į Rheino ruožą armiją ir 
sakė, kad patsai dievas 
trokšta, kad Vokietijos 
visam pasaulyje būtų 
giausia.

Francija ir Belgija 
visus Hitlerio pasiūlymus ir pa
reikalavo specialio Tautų Lygos 
susirinkimo, kur bus svarstomi 
ant Vokietijos skundai, kad nu- 
baudus ją už Versalio ir Locar
no sutarčių sugriovimą. Tuom 
pat kartų Francijos generalįs 
štabas pasiuntė į Vokietijos pa
sienio tvirtumas 100,000 pėsti
ninkų ir į Rheino paupį 50,000 
armiją. Francijos generolas 
Eduard de Castelnau, veteranas 
pereito karo, pareiškė: “Sargy- 
bon! Išmušė karo pavojaus va- 
landa!”

Tautų Lyga šaukia special į 
susirinkimą penktadienį. Rumu
nija sušaukė karo Štabo posėdį. 
Belgija rengiasi apsigynimui, 
bijosi, kad nepasikartotų 1914 
metų Vokietijos užpuolimas. 
Turkija, kol kas, tyli, nes ji yra 
geriausia Sovietų Sąjungos 
draugė, o Vokietija daug Tur
kijoje perka. Anglijos imperia
listai kol kas ramina,, kad karo 
nebus, pąs juoą yėl kas nors 
yra artimo sų Vokiętįijos fašis
tais, Anglijos Darbo Partija 
šaukia kovąi ęrieš karo pavojų. 
Rumunija, čechoslovakiją ir Ju
goslavija pareiškė, kad jos pil
nai rems Franciją. Sąko, Italija 
pasisakius prieš Vokiet. fašįą-

Geležinis Medžias
Tropiškose šalyse auga 

tūli tvirti medžiai, kuriuos 
ant vietos vadina geleži
niais. Kaukazijoje auga me
džiai vadinami “Mesua fer- 
rea”, kurie sudžiovinus yra 
sunkūs ir labai tvirti ir vie
tos gyventojai juos vadina

visada
armija
galin-

atmetė

Pirmasis Gelžkelis
Pirmasis gelžkelis buvo 

pabudavotks Anglijoje 1814 
metais. Jo išradėju buvo 
Stefensonas. Jis buvo siau
ras, prastas, mažu garve
žiu, vagonėliai panašūs į 
vežimus. Bet laikui bėgant 
gelžkeliai išsiplėtė ir išsito
bulino.

4,000 Karo Lėktuvų 
Jungtinėm Valstijom

žirafai
Afrikoje veisiasi gyvūnai 

vadinami žirafai. Pirmiau
siai metasi į akis, tai neiš
pasakytai ilgas kaklas. Pat
sai gyvūnas turi apie 6-7 
pėdas ilgio, bet augštos ko
jos ir ilgas kaklas duoda 
jam progą pasiekti lapus 
bent 18 pėdų augščio. Gal
va nedidelė, su mažais ra
gučiais. Žirafas margas, 
darytų gražų įspūdį, jei ne 
labai ilgos kojos ir kaklas. 
Afrikos giriose jie vaikšti
nėja nedidelėmis grupėmis. 
Amerikoje galima matyti 
žvėrinčiuose.WASHINGTON, kovo 10. 

—Jungtiniu Valstijų korig-| 
reso atstovų rūmo karinių 
reikalų komisija patarė pri
imti Rogers įnešimą, kuris 
reikalauja neva per penke
rius metu.s davaryt karo 
lėktuvų skaičių iki 4,000. 
Tikrumoj gi pačiai karo 
ministerijai paliekama va
lia taip greit didinti savo

š—kas.
k.

Klaidų Atitaisymas

tų žygį. Eilę bankierių per-Amerikos ori^įvyną, kaip 
sergsti Vokietiją, kad Vokieti-jai, atrodys reikalinga.

Lietuvių Kooperatyve? Spaudos Ben
drovės Dalininkų (Šerininku) Atydai!

Draugai Dalininkai! Sekmadienį, 5-tą dieną balan
džio (April)., 1936 metų, Grand Paradise svetainėje, 
318 Grand St., Brooklyn, N. Y., įvyks Lietuvių Ko-ope- 
ratyvės Spaūdos. Bendrovės dalininkų (šerininku) me
tinis suvažiavimas. .Pradžia 10?tą valandą ryto.

Į šį suvažiavimą yra kviepiami ne tik rytinių valsti
jų Koropęratyvės Spaudos Bendrovės dalininkai, bet 
ir iš toįįrnęsnių, vidurinių valstijų, nes šiuomi dalininkų 
suvažiavimu pradęsime minėti mūsų dienraščio “Lais
vės” 25-kių metų gyvayimo jubilejų. Tai bus istorinis 
darbininkų spaudos dalininkų suvažiavimas ir jis turi 
būti didelis ir reikšmingas. Atžymejimuj to visko pri
valome pasistengti visu pasiryžimu-

Šiame oficialiame pranešime nedėsime ilgos agitaci
jos, kad mūsų šėrįninkai dalyvautų suvažiavime, nes 
žinom, jog jo svarbos vertę visi tinkamai apkainuos.

Vykstant suyąžįąyįman, prašome pasiimti ir Ko
operatyvo Šerus. Prie to, jeigu kas negalėsite būti šia
me istoriniame suvažiavime, asmeniniai priduoti ko
kius naujus sumanymus Ko-operątyvo ir. dienraščio 
naudai,, tai prisiųskite laiškais, o suvažiavimas užtikri
nančiai paims tą apsvarstymui.

J. Nalivaika, 
Direktorių Sękretęrius.

“Laisvės” num. 59, para
šuose po LDD suvažiavimo 
dalyvių pareiškimu įsiskver
bė nemaloni’paklaida: pra
leista Ęastono, Pa., LDD‘8 
kuopos delegato, drg. S. 
IVJeisono vardas, kuris drau
ge sų kitais eastoniečiais 
delegatais laikėsi su vieny
bės šalininkais ir dalyvavo 
sesijoj, įvykusioj “Laisvės” 
svetainėj.

Skundikų ant LDD 8 kp. 
delegacijos buvo du, o ne

Wyoming, Pa
Dr-gas Povilas Pacenka, ku

ris mirė pereitą savaitę, buvo 
Wilkes-Barre Komunistų Par
tijos Sekcijos Komiteto narys. 
Jis per 10 hiėnesių sirgo mai- 
nierių dusuliu, nuo kurio jis 
ir mirė. Draugas Pacenka 
1916 metais įstojo į Socialistų 

Per 1919 metų skili- 
įstojo
ir nuo to laiko buvo 

Komunistų Partijos

Komunistų
Partiją 
mą jis 
Partiją 
veiklus 
narys. Draugas Pacenka pali
ko nuliūdime’moterį ir sūnų. 
Iki pat mirties draugas P. 
klausinėjo apie partiją ir ra
gino draugus būdavot komu
nistinį judėjimą.

Laidotuvės atsibuvo pirma
dienį, kovo 9 d., 3 vai. po pie
tų.

J
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teen and twenty-four. ting’the same; period so desire”, the editorial said

NEWARK, N. J. (YNS)—The Citi
zens Military camps of the area of 
New York, New Jersey and Dela
ware have issued a call for 4,400 vo
lunteers between'the ages of seven-

NEW YORK, N. Y. (YNS)—Scor
ing opponents to the American 
Youth Act which he and Congress
man Amlie introduced into the Se
nate and the House, Senator Ben
son, softspoken westerner told re
porters, “Hell, they say there’s no 
money when any oill come up that 
they don’t like. They’re appropriat
ing a billion dollars for war, aren’t 
they ? Take the money from the 
Army and give it to the youth!”

The Farmer-Labor Senator, Repre
sentative from Minnesota, spoke at 
a meeting for the support of thia 
act. A thousand young people ap
plauded. Both Senator Benson and 
Congressman Amlie were given a 
great ovation.

A telegram from Governor Floyd 
Olson of Minnesota to the meeting 
stated: “the Youth Bill is a step in 
the right direction. The fact that 
youth has been completely deserted 
and has no place in our present eco
nomic system is evidence of decay 
and disintegration of the system it
self. Fundamental changes rather 
than reform is needed, in this youth 
must lead the way and help create 
a better order. It is only through 
organization such as the American 
Youth Congress that youth will re
ceive recognition and its just de
mands met”.

The American Youth Act would 
provide for “vocational training and 
employment for youth between the 
ages of sixteen and twenty-five; full 
educational opportunities for high 
school, college and post graduate 
students”, and wages will be equal 
to the prevailing trade union wage 
rate, in no case less than $15 peę 
week. Wages on college projects 
would in no case be less than $25 a , 
month, in addition to fees and school 
expenses.

NEW YORK CITY (YNS)—Fre
deric Coudert Bellinger, formed assis-. 
tant district attorney and an offi
cer in the army during the war, pos
ed with army helmet and shotgun 
for newspapers. He said he was 
guarding the elevator of his Park 
Avenue residence from strikers of 
the Building Service Employee^, 
Union, A.F. ofL.

A few days later seven young wo
men, members of the Young People’s 
Socialist League, picketed his busi
ness office at 2 Rector Street, wear
ing paper helmets and carrying guns. 
They bore placards which called him 
“Two barreled Bellinger.” Led by- 
Nancy Bedford-Jones, daughter of 
the fiction writer, they sang “Who>*S. 
afraid of the Big Bad Bellinger”.

NEW YORK CITY (YNS)—Four 
members of the Columbia University 
Student Board, the undergraduate, 
self-governing council, picketed an 
apartment house in which Herb 
Weast, Columbia track star, ran an 
elevator during the building opera
tors’ strike. The signs they carried 
read, “Herb Weast is scabbing this 
building”.

Two other Columbia students who 
had acted as strikebreakers in tl» 
same building quit their jobs 
cause of campus pressure, but Wea|O||| 
insists he has “no intention of quit-.'..^

College and University Students 
Attack loyalty Oath" at Hearing

HOT TIME IN

SPANISH JAILS

‘Take War Money for Amer. Youth 
Act’-Says Sen. Benson of Minn.

ALBANY, N. Y. (YNS)—Students 
from 27 New York Colleges and uni
versities i\ New York invaded this 
capital city to protest passage of the 
revived Nunan students’ “loyalty 
oath” bill by the State Senate.

224 strong they jammed the hear
ing of the Senate Committee on Edu
cation, interviewed Governor Herbert 
H. Lehman and other state officials, 
and departed from the city with the 
conviction that the bill would die in 
committee.

The measure, which would compel 
students in all educational institu
tions supported in whole or part by 
public funds to take an oath to sup
port the constitutions of the United 
States and the State of New York, 
has already passed the Assembly.

Students packed the floor and gal
leries of the Senate Chamber and ap
plauded their spokesman as they pre
sented the case against the bill. An 
unidentified member of the Senate 
committee declared: “this committee 
is wholly impartial. We are just 
giving these student radicals enough 
rope to hang themselves”.

Fireworks during the hearing were 
provided when Joseph P. Lash, exe
cutive secretary of the American 
Student Union, told the Senators 
that if “swearing allegiance to the 
Constitution means that we must 
give up our fight against, war then 
we will fight this bill to a finish”. 
Senator A. S. Feld immediately re
torted, “Fight? I though you were 
against war”. “Mr. Senator,” Lash 
flung back, “I think that is a pun 
unworthy of your high position”. Se
nator Feld thereupon had Lash ejec
ted. i

Among other speakers against the 
bill were Thomas F. Neblett, presi
dent of the Nationa Student Federa
tion of America, who said that “stu
dents object strenuously to the re
flection this bill casts upon the loy
alty of students as a group by sing
ling them out by a loyalty oath”; 
Roger E. Chase, editor of the Colum- 
bit Spectator; Heath Horton of Sara 
Lawrence, Richard Snyder of Union 
College,, and Rite Von Aesen of Skid
more.

“Y” GIRLS BOYCOTT “Y” 
CAFETERIA

BUFFALO, N. Y. (YNS)—Organ
izations — like charity — begins at 
home. So when 150 industrial girls 
of northern New York State, meet
ing in Industrial Conference at the 
YWCA in Buffalo, learned that the 
“Y” cafeteria was, 
ducts and waitress
mile in zero cold J to a union restau
rant for their banquet.

The midwinter Industrial Confer- 
' ence, with delegates from Albany, 

Troy, Rochester, Syracuse and other 
up-State Cities, unanimously adopt
ed a program of fighting fascism, 
for support of the American Youth 
Congress, and for a program of 
“Production for use, peace with all 
the world, and security for all the 
people”.

PHILADELPHIA, Pa. (YNS)— 
“One boys’ club is worth a hundred 
policemens’ clubs”, thinks Geoffrey 
S. Smith Jr., president of the Com
munity Fund of Philadelphia and vi
cinity. “I am informed there is less 
delinquency in the area immediately 
adjacent to boys’ clubs. In six dis
tricts where new clubs were opened 
police report a reduction of as much 
as 34.2% in delinquency, the least 
reported decrease being 13.2%”. He 
emphasized the fact that it costs 
as much to keep one criminal in jail 
for a year as it does to provide club 
life and leadership for a 175 boys in

Thousands of political prisoners, long held in jail by a 
reactionary administration, celebrated election victories 
of the People’s Front with demands for immediate re
lease. -Smoke and fire in this Valencia prison served 
warning to the defeated regime that freedom was the 
order of the day.

Up To Youth To Change 
World, Conference Told

ROCHESTER, N. Y. (YNS)— 
Youth must decide the course of a 
“new world”. (

So young Martin L. Harvey, Ne
gro president of the Christian Youth 
Council of North America told 500 
delegates to the New York State 
Youth Conference in Rochester.

“The question for youth to decide 
is what kind of a world it will be... 
based on hate or violence or moti- 
viated by love and respect for hu
man personality”, Mr. Harvey de
clared.

Other speakers expressed the opin
ion that the profit system was not in 
accord with the* doctrines of Chris
tianity. “Either the capitalist rules 
have to be changed so radically that 
the system cann,ot go by the name of 
capitalism, or ;we fail to be Chris
tians”, Rev. Lawrence Hosie of the 
Judson Memorial Church of New 
York warned the Young people.

“The world is taking you and your 
thoughts and plans more seriously”, 
declared Mrs. Grace Overton, India
na author. “Political parties, organ
ized religion and education and the 
press are eagerly listening for your 
speech and plans. The big question 
is: ‘What will you really be able to 
do?’ From 5,000,000 to 11,000,000 
of you between the ages of 16 and 
30 are unemployed and out of school. 
Almost 2,000,000 of you who would1 
normally have married since 1929 
have not, because of economic inse
curity.”

Threaten Suspension of 
Pro-Labor Professors

BERKELEY, Calif. (YNS^Cali
fornia’s jittery defenders of the law 
are seeing red again.

As a result, a purge may be at
tempted on the campus of the Uni
versity of California, which if suc
cessful, would lead to the dismissal 
of a famous law professor and an 
equally reputable economics instruct
or.-

The episode dates from the time 
Prof. Max Radin, noted for his re
searches in the history of law, and 
Prof. Harry Conover of the Univer
sity of California’s economics depart
ment, spoke at a San Francisco mass 
meeting called by 35 unions.

The gathering was called to pro
test the arrest of eight Wejt Coast 
sailors on a charge of “dynamiting” 
and conspiring to destroy property. 
West Coast labor circles call the 
whole case a frame-up engineered 
by Standard Oil Co. As a result 
labor and liberal groups have banded 
together to defeiid the eight “Modes
to”—the name of the town in which 
they were arrested—sailors. Stand
ard Oil products in addition, have 
been placed on labor’s boycott lists.

The two professors have been 
charged by District Attorney Leslie 
Cleary with “consorting with such 
people as Harry Bridges and Ella 
Winter”. Bridges is a San Francis
co njilitant labor leader, and Ella 
Winter is the wife of Lincoln Stef- 
fins, famous author.

Defense of the two professors was 
called for in an editorial «in the Daily 
Californian, student publication. “We 
defend the right of members of the 
faculty to have any ideas they please 
and to express their beliefs if

Youth Section
Sports-Humor-News 
of Club Activities 

Education-Stories

—
BRESLAU, Germany (YNS)—Ą | 

ruthless policy of Germanization of: 
the Polish minority living in Ger- j 
many is being canned out. Nazi 
education figures reveals that only 
6,000 of the 150,000 children of Po- { 
lish parentage in Germany are per- 
mitted to attend schools conducted in .J 
the Polish language.

ATTORNEY GETS “TIN 
HAT” FOR STRIKE
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cop is Montreal Maroons in the In
ternational Division and Detroit in 
the American.

Initiator of new efficient work methods in the Soviet Union, Alexei 
Stakhanov, miner in the Donbas coalfields, gets mail from workers 
all over the Soviet Union. _He’s going over some of his correspondence 
with his wife, Yevdokiya—and it looks as though they’ll have to ap
ply Stakhanovite methods to handle it.
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“Sweet Adeline” is quite a popular 
!|tpąpfber among our tenor choristers 

and boy, can they sing it (I don’t, 
mean maybe). It seems to be a 

song. Every Sunday after prac-

can you imagine: 
Gerą Dieną, 

“JUST TOOTS

Congratulations to you, comrades 
of Lewiston and Auburn. I have been 
told that a drive for a youth club 
is in progress and from the looks 
of the last meeting it is going to be 
a grand success. The meeting be
fore was a complete flop—only two 
people showed up out of some nine 
or ten as was originally scheduled. 
Do not give up comrades. If they 
do not come to us, then why not go 
to them? I’m sure that once they 
see our meetings and hear what we 
hąye to say, they won’t have to be 
persuaded to come a second time.

Congratulations to our beloved 
comrade Johnnie Orman, who,- I be- 

^***Heve, has been in Wwiston and Au
burn to try to arouse the youth of 
our fair cities with very little suc
cess, because of small attendance. 
Nevertheless, Comrade Orman’s work 
has not been in vain; he struck a 
spark which is now beginning to 
flame, although after an elongated 
period. Nevertheless, better- now than 
never. T believe that with the help 
of our able comrade A. Tetman we 
can make it a real go. It is also 
to be mentioned that Miss A. Z. 
and Misses N, and A. Z. are doing 
a fine job to fan the spark into a 
full sized flame. Keep up the splen
did. work gals. I’m sure you will.

A bit about some of our boys who 
Weren’t at the last meeting. J. and 
A. K.—what about you boys? Don’t 

* forget the next meeting on Friday, 
the 13th. Or are you boys super
stitious? What about you, K.C.S.? 
1$ the weather so bad that you can’t 
attend our meetings? You were at 
the first meeting. How about coming 
this Friday? I’ll be looking for you, 
boys, and those of you who don’t 
know where the meeting of this Fri
day is to be held can easily find out 
from N. Z.

Once again let me say comrades, 
Congratulations and don’t give up 
the splendid work you have started. 
“Take the world in your stride, and 
one day the world will be yours”. 
Onward, comrades!

Well I’ll be seeing you all at the 
meeting—so long. “Scoop”.

What’s the matter with FIORE 
£, ąnd Frank Witkus, anyway? We 
.don’t hear anything from them any- 
? rtipre. What’s the matter, FIORE, 

hope you’re not ill...- My, Frank 
ę wukus, you certainly have not quit 

or have given up writing for the 
XQVTH SECTION?

Page Two
<1 ■

Lewiston and Auburn, 
Maine

Shenandoah Žiežirbos
Boy oh boy, we seem to be the 

high-lights of the region, our com
rades are certainly very snappy the 
last few days and the songs are 

. quite lively when they all participate 
at our chorus reheasals. Keep it up! 
Hip- hip-hurray!

Big time ahead—the committee for 
the dance says so anyway. Every
thing is almost complete and tickets 
will soon be on sale for the big Eas- 

. ter Dance. A good orchestra and a 
. crowd of good dancers will be the 

main feature for the affair. Don’t 
; , forget the general public is invited.

Ali, at last our Youth Section is 
alive (not saying that it was ever 
dead) The titles are springing up 
and that certainly does add some at
traction for our readers to gaze up
on. Anyway, according to the re
ports I hear, it sure has put a great 
deal of pep into the section and they 

. enjoy reading it much more.

f:; We hold chorus rehearsals every 
.‘ Sunday evening at seven-thirty, and 

all pur choristers are invited to re- 
turn and co-operate. Co-operation 

' and a hundred percent attendance 
should be a motto among our choris- 
ters. We need you and hope we can 
count upon your help.

tice our tenors entertain with a few I sand young persons and supporters 
selections from the BAND-BOX in 
the comer. You sure are great te
nors. Keep it up, but how about a 
few modern selections next Sunday? 
Oh yes, FLASH, you’re a ba§s, 
aren’t you?

HERO OF SOV IET INDUSTRY
I

Newark LoDeStars Hurl 
Phrases; No Casualties

Last Friday the Newark “LoDe
Stars” held their business meeting. 
A fairly large number (14), includ
ing some new members, turned out. 
The highlight of the evening was a 
short talk by Al Kayrukstis. on par
liamentary procedure. This was the 
first point on the order of business.

Helen Locus (Laukaitis), daughter 
of an old “Laisve” reader has been 
given a rating as an inter-collegiate 
official by the National Women’s 
Basketball Association. She has re
fereed in several games played by 
Wagner College and Staten Island 

, Academy. She a resident of Ma- 
The rest of the agenda was to be priners Harbor, Staten Island and a 
tackled according to parliamentary ' graduate of Port Richmond High in 

a„j _ u.,, ^6 ciass of 1931. For the past two
seasons she has been the high-scor
ing forward of the N.Y.Ų. sextet, a 
metropolitan team. Helen Locus 
went to N.Y.U. with a bushel of 
gold, silver and bronze medals. The 
Staten Island, girl, lithe, fast, and į start March 24th and our choice to 
accurate in her shooting didn’t be
come a candidate for the N.Y.U. var
sity until last season, her junior 
year, but she clicked from the out
set and last May was awarded the 
Erna McCready medal for basketball 
efficiency.

At N.Y.U. the Mariner’s Harbor 
lass made the varsity swimming and 
field hockey teams. In the pool she 
does the breast-stroke and the back 
crawl. She intends to try diving. 
In hockey she played at center /for
ward and was the teams leading 
scorer.

! NEW YORK (YNS)—Two thou- 
rs w ^3 w * z-. M n ZM v. zx-M r. zxv, r. r\wz-l ■» w vx
of the American Youth Act are ex
pected to attend the joint hearing 
on the Bill before the Senate Com
mittee on Education and Labor, and 
the House Committee on Education 
in Washington, March 19-21, accord
ing to William W. Hinckley, Nation
al Executive Secretary of the Ameri
can Youth Congress.

BLOOMINGTON, Imh (YNS)— 
When the proverbial doorknob loos
ens your pet front tooth, all is not 
yet lost. That tooth may still be 
good—for someone else. “We al- 
wąys need dissociated teeth. Send 
in all the teeth you can by express, 
collect”, a notice by the University 
School of Dentistry of Indiana urges 
in its 1936-37 Bulletin.

rules. And what a mess resulted! 
How little we knew of such things. 
“I move the previous question”, “Ta
ble the motion” and “Point of infor
mation” were hurled back and forth 
across the room. But we learned 
things despite the disorder, the peals 
of laughter and perplexed looks. 
Many were heard to say, “Watch our 
next meeting”.

At Friday’s meeting it was decid
ed not to run the Card Party as was 
originally planned. Instead we are 
holding an April Fools Social as sug
gested in the organizational letter. 
The arrangements committee has the 
hard task of turning this affair into 
a money making proposition, other
wise Rochester in July will be 310 
miles away as far as Newark is 
concerned.

Another Bit of “JUST IMAGINE”.
1. Johnny S., a dark haired, man 

about 6’ 9” tall?
2. Spooky, just a bit lankier.
3. Dotty, without her nice big 

Smile. Come on Dot, smile for me.
4. Regina, without her blue eyes 

and her lovely blonde curly hair.
5. Beatrice in a boyish bob.
Gee whiz, what would these choris-

Helen Locus, Ranking 
Athlete at N.Y.U.
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SPORTS SNORTS
By Duplex

This is the time of the year when 
big league managers have to make 
extra trips to the time clock and 
check up on the boys who constitute 
the nine good men and true of a 
baseball team. So far it looks like a 
normal training season. Plenty of 
holdouts,“ plenty of ultimatums and 
oh, so much of Dizzy and Daffy 
Dean. Any time you find those boys 
missing from the sport headlines 
you know there’s something wrong 
with the boys or the newspapermen. 
That of course is only a conjecture 
because both Dizzy and Daffy won’t 
stay out of print for the world even 
it they should have to buy their 
way into Webster’s -Dictionary. Diz
zy wants $40,000. for 1936 or some
thing like it... So far he’s received 
dirty looks from Messers. Frisch, 
Breadon ond Co... who in turn have 
received one official contract worth 
$18,500... unsigned. A lot of money 
to go lying attached to a piece of 
bond... but Dizzy wants more and 
so does Paul... who says its a lot 
nicer on his farm and might just as 
well pitch hay as baseballs’ all sea
son ...

Another major holdout js Hank 
Leiber of the Giants. The big fellow, 
who has made many a public ap
pearance at the Polo Grounds and 
has received with much favor and 
lengthy demonstrations pf awe by 
the feminine contingents (still grow
ing) doesn’t like his contract... Ter
ry likes it very much... so do the 
Giant owners... but Lieber doesn’t 
like it and says to the effect that 
he’d just as soon continue with his 
job at the University 'of Arizona 
teaching the college boys to play 
baseball as it should be played. 
Otherwise not much news from Ter
ryville except... Terry hurt his knee 
and is going to get it upholstered 
in case he intends playing ball... in 
case Leslie, former Giant, former 
Dodger, Giant once again, doesn’t 
make good, sprains a leg... or I 
guess Terry would still like to play 
after all.

Lots of holdouts and plenty im
portant names... The White Sox... 
Bonura Applying and Hayes...Athle- 
tics.,.Warstler, Higgins and Bob 
Johnson... Dodgers... Mungo and 
Stripp... Well, that’s enough of base
ball for a while... Still more than 
a month before the openings come 
off.

The N. Y. Rangers and the N. Y. 
Americans are having a tough strug
gle this season to keep from plung
ing into the icy cellar. At this writ
ing both teams were only one point 
away, from the bottom. The playoffs

RELAX. BOYS—LEAP 
DAY’S PAST

AURORA, Ill. (YNS)—Aurora’s 
bachelors heaved a sigh of relief at 
12:01 a. m. March 1st and looked 
forward to four more years of peace 
and contentment.

Twenty-four hours previously they 
had gone into hiding as the city’s 
fair sex took over the affairs of the 
city for Leap Yeai’ Day. Everybody 
except the bachelors says they did a 
good job of it. Girl’s ranging in 
age from 18 to 28, were in charge 
of every city office—from .Mayor’s 
palatial desk fight down to 
ly dog catcher’s position, 
dogs didn’t mind.

The girl officers, chosen 
lot in previous weeks, started 
their day of grace with a bang, 
ter holding a council meeting, they 
went out to arrest every one of the 
city’s 100 unmarried men <?n sight. 
The bachelor boys, all of them over 
21, were shipped to the city hoose- 
gow as the girl cops spied them in 
their bidding places. With bachel
ors voted a “menace to society” by 
the Council, fines ranging from $1 tp 
$5 were levied on the helpless males.

0
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Did You Know That Socialist Education of Youth
By A. B. SIETYNIETIS By MAX WEISS

French word which

The Camera Eye

(To Be Continued)

MODERN EDUCATION, SOV. STYLE

and

Pilots on scheduled airlines need* 
not start flights if they consider 
weather conditions unsuitable.

one feels that all is un- 
•that the scenes are conceptions 
in a studio

The old-time kiss was not, as com
monly supposed, a mere peck. .It 
took a little while to get through 
the whiskers.

Seeing is believing—and learning—say Soviet educa
tion leaders, so they installed a miniature trolley line 
at the new Palace of Pioneers in Kharkov where 
teachers explain the principles of electricity and loco- 
motion.

Another way to 
keep the 
ed for it

mid be with their parents; so on 
st counties generations of mankind.

You cannot be

you, the above figures do not include 
sisters, uncles, aunts, nieces, nephews, cou- 
other relatives. Also, I am allowing Only 
years, although scientists tell us that man 
on earth for countless generations before 

And 
are

save fuel is t< 
house as cool as you long 
to be last summer.

Immediately upon the establishment of Soviet 
Power in America, the government would establish ą 
free educational system for all children. It would 
draw into the public schools the nine million children 
of school age who, according to Professor Paul Mort 
of Teachers’ College, Columbia University, are today 
deprived of the right to learn. This would not be a 
tremendous task for a workers’ and farmers’ govern
ment.

How could such an expansion in free education 
be carried out?

The first step would be to reopen at once the 
20,000 public schools which were estimated1 by Dr. 
John K. Norton, Chairman of the Joint Commission 
on Emergency in Education as having been closed 
in the years of the crisis up to April, 1934.* This 
would allow, according to this same authority, more 
than half a million children to return to classes. Be
sides this, it would take more than half a million chil
dren out of their overcrowded classrooms and shorten 
sessions and permit them to attend school under nor
mal, civilized conditions.

Restore Broken Dowtn School System
Next, as an immediate step and a modest begin

ning, our Soviet government without the slightest 
strain on its financial resources would at least re
store the education budget which prevailed even in 
capitalist America in the years before the crisis, say 
in 1927. By doing this, it would increase the amount 
of money spent on new construction of school build
ings and equipment by 80 per cent.

How about the teaching staff necessary for such 
an immediate expansion?

This is also ready at hand. All that we would 
have to do would be to put to work the 250,000 
qualified, licensed teachers who are now unemployed. 
If this were not enough then, pending the training 
of new teachers, the thousands of employed teachers 
who are now working only part time could be put to 
work full time.

But, still this would be restoring only the con
ditions which existed in the years before the crisis.

Could any more be accomplished? Harold Loeb, 
the capitalist expert to whom we have already re
ferred, estimated that with present equipment, build
ings, personnel, and books, the educational facilities 
of America could be expanded four times over that 
which they were in 1929. In other words by a plan
ned utilization of the school buildings, books, equip
ment, and personnel which existed even under capital
ist conditions in 1929, four times as many people could 
be educated ifcs were educated in 1929. While such 
planned use of educational equipment is a dream un
der capitalism, it would become a joyful reality in 
Soviet America.

Even this is not all that could be accomplished! 
immediately.

The English have yet to learn how 
to disguise their propaganda effec
tively, how to cloak it in so much 
love and romance, that whatever 
message the film bears, subtly insin
uates itself.

Interesting incidents in connection 
with the film, “Rhodes, the Diamond 
Master”, might be worth mention
ing. The picture was cut and re
cut in the United States. It’s tone 
was so blatantly imperialist that its 
initial success was feared for. The 
title is a clue. In England it was 
“Rhodes, The Empire Builder”, in 
America “Rhodes, The Diamond Mas
ter”. Its obvious justification of the 
conquest of South Africa and the 
monopolies seized by Rhodes, under 
the guise of education and civiliza
tion seems to sanction Mussolini’s 
invasion of Ethiopia, since he too is 
using the very same excuses.

Comparing the picture with its 
American counterpart “Cimmarron”, 
which dealt with th early pioneering 
days in America’s history, “Rhodes” 
has none of that atmosphere of reali
ty, of authenticity of the period, 
which so engrossed one that we were 
ready to believe what we saw. In 
“Rhodes 
real- 
laid in a studio, despite the fact 
that some of the scenes were actual
ly filmed in Africa. The story mov
es very slowly, due to laborous di
rection. Time and again it defeats 
its own imperialist tone. For in
stance, Rhodes claims that he is 
sending pioneers to educate and ci
vilize the natives whom he loves as 
children. In the next scene we see 
the “pioneers”, who are soldiers ful
ly-armed massacring the natives 
with machine guns. Most naturally, 
in an attempt to whitewash the char
acter of the rugged individualist 
Rhodes, the blame is laid on the 
shoulders of his subordinates. The 
same tactic was used in William 
Hearst’s raving “Oil For The Lamps 
of. China”, where the big boss was 
godlike and his subordinates unscru
pulous and rash.

Walter Huston m the part of 
Rhodes, the man who rose from a 
lowly diamond miner to the premier 
of South Africa and controller of the 
Kimberley mines, does his best with 
an unconvincing part. The charac
ter seems too wooden—a dummy 
mouthing phrases which sound very 
much like our own professional pa
triots. The humane characterization 
that Oscar Homolka gives as Presi
dent Kruger of the Boer Republic 
is the only saving grace of the pic
ture. The battle scenes between the 
warriors and the England soldiers 
are exciting enough. Technically the 
film is commendable. j

If you are looking for mere en
tertainment, you will not find it in 
“Rhodes, The Diamond Master”.

From Hollywood comes this cheery 
note: Jack Conway,'director of “Tale 
of Two Cities”, frankly admits that 
the success of the * sequence of the 
storming of the Bastille, the high
light of the film, was mainly due to 
the cooperation of the extras, Holly
wood’s unsung heroes. Their willing
ness to. work and help enabled the 
studio to finish the film in record 
time. Yet the same studio paid 
these extras the lowest wages per

missible under the law 1

Biscuit 
means “twice cooked1

Of course you expect to go to heaven when you 
die. Well, we all do. We all hope that when we die 
we will go to heaven and rejoin the other members of 
our family who have passed on.

Take my advice and make no reservation. Heaven 
is becoming very crowded and it is extremely doubt
ful whether you can get in; should you manage to 
squeeze yourself past the pearly gates it is even more 
doubtful whether you could find your family among 
all that crowd.

We will say that you go to heaven, to meet, 
your father and mother, they will be with the rest 
of the family. When you meet your father and mo
ther they will be with their father and mother, for 
they will have the same desire to be with their pa
rents a you have to be with them. And their pa
rents in turn w 
back through th. 
So you will have to meet them all 
snooty in Heaven, you know, and snub anybody.

Now, if we take 25 years as a generation, we 
find that there have been 77 generations since the 
time of Christ. And if we count only your parents, 
their parents, and so on backward for that length 
of time, we find that you will have to meet 302,231,- 
454,903,657,293,676,543 different relatives.

Our own little world would not hold that stu
pendous number.

If that many people were on earth today they 
would have to be stacked up on each other’s heads. 
Allowing two square feet per person this would make 
a stack of one solid mass 113,236 miles high all over 
the earth’s surface.

Suppose you wanted to say “hello” to your dear 
old grandmother who happened to be 'located some 
113,000 nules up the heap. Of course you would 
have to climb—there would be no way except to 
scramble up this human bean-stalk, like little Jack.

Let us assume that you can climb one-half as 
fast as the U. Army marches—which is 15 miles 
a day. If you climbed at the rate of 8 miles a day 
you would have reached your old grandma about 39 
years later—providing you didn’t get knocked off 
meanwhile for stepping on somebody’s ear in the as
cent. Of course, you will be able to slide down fast
er and should reach your own place in Heaven about 
50 years after you left it.

That is two generations—which means that may- 
be^your children and some of your children’s children 
will have squeezed in and have been looking around 
for you. You realty couldn’t expect anybody to hold1 
your place for 50 years, so do not be surprised if 
you are out of all around’and unable to find your own 
children anywhere—which means that you will have 
a hell of time in Heaven.

Mind 
brothers, 
sins and 
for 1,928 
has been 
that time—some estimate it as 100,000 years, 
since science has proved so conclusively that you 
related to all animals with four legs or a long tail 
that have lived on this earth for the last 100,000,000 
years; as a sociąl proposition, the celestial outlook 
Appears a bit embarrassing, dosn’t it?

St. John recoi’ds the limits of Heaven in Re
velations, XXI, 16—“He measured the city with the 
reed, twelve thousand furlongs. The length, and the 
breadth and the height of it are equal.”

Twelve thousand furlongs is 7,920,000 feet 
when cubed this is equal to 496,793,088,000,000,000,000 
cubic feet—in other words, Heaven is vizualized by 
St. John as about 15 miles long in each dimension. 
If you allow 10 cubic beet as ample space for a hu
man being, you will find that Heaven can only hold 
about 49,691,308,800,000,000,000 persons if packed in 
tight. This calculation doss not allow foi* the streets 
of gold or the trees of marvelous leaves and fruits, 
or the “pure river of water of life, clear as crystal, 
proceeding out of the throne of God and of the Lamb”.

It is apparent that Heaven was filled-up several 
hundred years ago—or about the time that Columns 
discovered America.

What to do?
Obviously there is but one way out. You must 

die sometime, and since it is so evident that you 
cannot go to heaved, where shall you go?

You said it!
EDITOR’S NOTE: It is true that one must die some
time. But as for me I wouldn’t want to go to either 
place,. Heaven is too high up and hell is too hot 
for comfort. But seriously speaking, sjnee it is ob
vious that death is inevitable, why not us the period 
of animate existence to an advantage? The church 
teaches that in Heaven there will be a paradise, but 
Wnat good is a paradise in Heaven when you have 
to go through a Hell on earth in the form of star-

. (Continued on last colimn of this page)

mspM.'in, u ji i,i

God’s Heaven

(Continued from first column of this page) 
vation, unemployment, speed-up and most horrible of 
all—WAR? We must add our bit (Striking for better 
working conditions, building up our youth organiza
tions, educating ourselves in the spirit of Marxism- 
Leninism, and in general, taking part in the every 
day struggles of the working class.) toward the strug
gle of'-Ahe toiling working class to throw off its 
chains of oppression and establish a society that will 
ultimately and really be a “Heaven” on earth—a Com
munist society! Under such a society humanity will 
really benefit by the scientific and technical progress. 
No longer will there be a class struggle (working 
class vs capitalist -class) for the simple reason that 
classes will be forever detroyed and humanity will 
put all it efforts in conquering nature.

FT irj ■ į
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Re. 3ads Are All Wrong!
Some damn fool once got the idea 

that since red and green are compli
mentary colors, i.e., green enhances’ 
red, that “red-heads” should wear 
green. And did tliey fall for it! 
And were they gypped! It is true 
that green compliments red but how, 
in the name of all the sacred cows, 
does it come about that auburn, the 
so-called red, is the same as the 
color red? No one ever saw a real
“red-hear”. The hair we call. red is 
in reality an orange, varying from a 
light orange to a burnt orange. 
Now, green is NOT the compliment 
of orange. In fact, it is more or less 
the enemy of orange. But does that 
daunt our little “red-heads”? Not 
on your life!

This maladjustment of colors has 
been bothering the writer for a long 
while. I had hoped that eventually, 
through intuition (restricted as it is 
to the female sex) that the distress
ing situation would clear itself up. 
But no! So... drawing upon my 
store of kowledge acquired through 
fourteen years of intensive study of 
art (I mention this to dispel any 
doubts as to my ability or right to 
speak on this subject) we will pro
ceed to... What is Color ?

Color? Sure, we know what color 
is. Don’t we see it every day, use 
color in some form or another ? 
What is color? Why, color is, is a— 
color is color. No? Well, what is 
it then?

A little bit of science first (I pro
mise it will be short). A ray of light, 
originating from, let us say the sun, 
is a bundle of colors that appears 
white to us. It hits an object and, 
due to the chemical properties in 
that object, most of that ray is 
absorbed, and only a part is reflect
ed back to us. That part reflected 
back is what makes that object ap
pear a certain color. There are se
ven distinct colors in a ray of light: 
red, orange, yellow, green, blue, in
digo and violet. Bach of these colors 1 
has a different wave-length, that is, 
each color vibrates at a different' 
speed. Ried is the slowest, violet is 
the fastest. Beyond red are the in-, 
fra-red rays, whose vibration is too 
slow to be perceptible to the hu
man eye; beyond violet are the ultra
violet rays, too fast for the human 
eye. Color, then, may be said to be 
a part of a light-beam, broken up>by 
prismatic or chemical action, and 
reflected or projected towards the j 
eye at a certain speed. Thus, an ob
ject which appears green, in reality 
is every color but green because it 
absorbs every other color and re
flects the color it cannot tolerate.

Getting back to .compliments, each 
color has a compliment. Thus, red 
is complimented by green, orange 
by blue, yellow by violet, and visa- 
versa. Therefore, in the case of 
“red-heads”, blue should be the co-
lor that would bring out the full 
beauty of the hair. Is this true?

Make this test. Take a piece of 
orange paper or cloth that closely 
approximates the color of the hair 
being tested (auburn) and place it 
on a neutral background. By neu
tral is meant those colors that are 
mixtures in which no one color is 
predominated—such as gray, black, 
white, silver, gold. Next to it place 
a bit of blue, being careful to main
tain a balance of contrast. If the 
orange is light, use a dark blue; if 
the orange is dark, use a lighter 
blue. Then, replace the blue with a 
green. Even to persons unaccustom
ed to working with color it should 
be immediately obvious that blue is 
the better choice. The conclusion is 
inevitable. Auburn-haired people, 
“red-heads”, can wear blue and these 
neutrals to advantage: Black, white, 
brown, some yellows, and gold. They 
should avoid ALL greens, violets, 
and gray. If only they Would re
alize that all the color they need 
is in their hair, gloriously glowing 
with warmth and fire! I 

And so that the blondes will not 
feel neglected, here’s some advice 
right off the fire for them. Unless 
your hair is “platinum”, DO NOT 
wear white or pastel colors. If you 
wear any color lighter in value than 
your hair, an immediate contrast Is

set up and your hair appears darker 
than it really is. Prove it? Sure. 
On a white backgound, place a piece 
of yellow paper that matches your 
hair. On ą black background, place 
a piece of the same paper. Com
pare the two. In which one does 
the yellow appear lighter, softer ? 
I’ll bet you two to one it won’t be 
on the , white paper. White tends 
to make the hair appeal brittle and
metallic; dark shades make the hair 
appear softer and lighter. Blondes 
should avoid greens like the plague, 
it makes the face look billious and 
sea-sick. However, blondes can use 
reds, blues, and violets to advantage. 
Black, unlike in the case of the au-
burn type, is usaliy unbecoming to 
a blonde.

No advice is necessary in the case 
of brunettes. They’re extremely for
tunate in that any color they may 
choose to wear will not clash with 
their hair.

Red, while it may mean courage 
and strength, may also mean car
nage, arson and bloodshed.

Yellow, wealth, light, also means 
cowardice and meanness.

Green, the color associated with 
spring and all growing things, the 
color of hope, of youth hhs a sinis
ter side, for green is also the color 
of envy, jealousy.

Blue, the color of loyalty (true- 
blue), is also the color of despon
dency, melancholy.

Violet, or purple, the sign of royal
ty, opulence, is also pasion’s color, 
and the color or rage.

Wolff.

News in and Around 
Waterbury

Hello! Hello! Hello! Just; as I 
said—you’d be hearing a lot from 
Waterbury, and you have! For the 
last fgw weeks I’ve been really and 
truly faithful to my saying. You 
know—we sort of formed a chain, 
or what have you—and each week a 
different person has a chance to 
write. This really creates enthusiasm, 
for it seerps each tries to write a 
better article than the preceding one. 
Two weeks ago the enthusiasm was 
so great, that as a result, there were 
two articles from Waterbury! We’re 
really very proud of these contribu
tions, and hope the good work con
tinues.

SOCIETY NEWS
Our members seem to go in for 

parties lately. Not so long ago a 
party was held in honor of Pete K. 
Last week one was heldwin honor of 
our great “Rubinoff” (Ed Lusas). A 
good time was had by all present, 
including “Rubinoff”.

We wonder what Stan Jegela 
found so interesting on the stairs? 
Tell us about-it, Stan—or we’ll have 
to look into it!

Last Sunday, our chorus held a 
most successful “Good Time Party”. 
Dancing and shagging were enjoyed 
thoroughout the afternoon and even
ing. The “Broom Dance” and “Tag 
Dance” proved very entertaining for 
the younger crowd, as well as for 
the old folks. Later, a luncheon was 
served. After dinner speakers were: 
Connie Jegela, B. Dukanchis, Ben 
Jegela, P. Namikas, C. Strauss. 
(This article was written in pencil 
and it was difficult to make out the 
names, therefore they might be mis
spelled—Ed.) The committee in 
charge of arrangements was: Lucy 
Žemaitis, Connie Jegela, Julia Vic
tor, Clem Strauss, Peter Bokus, Ben 
Jegela.

COMING EVENTS
April 26tt—2nd presentation of 

operetta “Tamyla”, also dancing.

We wonder: why Millie doesn’t 
come to rehearsals anymore. Come 
on, Millie, we miss you... why our 
boys go in for stripped socks... why 
our popular shagster “Beansie” isn’t 
seen at rehearsals anymore. Don’t 
forget, “Beansie”, Friday, 8:00 p.m. 

—or is it still fishing season ?... 
why certain New Haven people don’t 
come to Waterbury anymore... why 
Pete Dokus is so quiet lately. It 
isn’t a cold, is it, Pete?

Well, it seems my space is up, so 
until you hear from me again—bye, 
bye.

“Just Me”.

I

Lawrence, Mass.
Dear Hometowners and Elsewherers:

Just a few lines to let you know 
it seems to me that the operetta 
“Vestuves Pušyne” will be a great 
hit in Lawrence. Not only is the 
play lively and full of dash, but the 
songs...! Why, at chorus rehear
sal they go with a zest. Chorus 
members take to them like bears to 
milk and honey. Even our Professor 
Pat said that we are learning fast.

Right here I must stop to con
gratulate Pat on his work. Start
ing the songs he succeeded in doing 
so with a business-like manner. And. 
the chorus co-operated too.

Oh. yes! Professor Pat is now a 
happy father. The stork delivered 
a bouncing baby boy to his wife Ve
ronica a week ago. I hear Pat 
now walks the floor nights. Con
gratulations to both and best of luck 
to Junior.

Getting back to the chorus, new 
members who wish to join Liaudies 
Chorus are welcome to do so now. 
We will be more than glad to have 
you and you. Besides, now is the 
time, as we are just learning the 
songs. In fact we are learning them 
so easily that in a few weeks we will 
know them most thoroughly. If new 
members arp too shy to come them
selves, get in touch with me or 
some other chorus members. We will 
be most honored to escort you.

Chorus rehearsals will be held 
from now on each Sunday at 1 p.m. 
sharp, Lyra Hall.

Will let you know more about 
the doings as often as possible. 
This is just a beginning and am 
sure Haverhill will be looking for 
news. They tried to give us a black 
eye because we are starting our 
operetta so late. Last year we start
ed “Spartakas” at this time. And 
did we make it! I’ll say. For when 
we start we do so with a bang and 
finish at the top.

Ardently,
Violet.

NOTICE TO “The Mystery Crew”.

Your article from Waterbury can
not be published, because your real 
name was missing. _It is the policy 
of the youth Section not to publish 
articles if we do not know the au
thors real name. Such names are 
not published and remain strictly 
confidential, therefore there is no 
reason why you should not let us 
know who you are.

- Philadelphijos Žarijos
Saturday March 28 marks the first 

Lithuanian Frolic Promenade to be 
given in Girard Manor Hall. The 
committee’s aim is to make this 
dance a highlight of the spring so
cial season. Johnny Bulava and his 
boys will provide the music. Need 
we say any more?

Another social event of the year 
is the “Laisves” banquet in Philly. 
It will be worth to travel hundreds 
of miles to hear the chorus sing 
those enchanting melodies. Don't 
forget the date—Sunday April 19th, 
Girard Manor Hall. A Lithuanian 
favorite radio orchestra is now be
ing selected.

Sorry to announce that Anthony 
Dugertas is ill in the hospital. Here’s 
to a speedy recovery Comrade Du
gertas.

Marty: Did you have a good time 
at the party?

John B.: Yeah, I don’t remember 
a thing.

Turk: What happened after you 
were thrown out of the side exit on 
your face? .

Felix: I told1 the usher I belong
ed to a very important family.

Turk: So what?
Felix: He begged my pardon, ask

ed me in again and threw me out 
of the front door.

1 As promised in the last issue of 
this column of junk to publish the 
choruses favorite joke. *

Doc Felix: (After bringing Larry 
to) How did you happen to take 
that stuff? Didn’t you rdad the sign 
on the bottle? It said “poison”.

} Larry: Yeah, but I didn’t believe 
it.

Doc Felix: Why not?
Larry: Cause right underneath 

there was a sign that said, “lye”.
—

So long until next week, when I’ll 
attempt to find out choruses favorite 
boner.

Black Widow.

Youth Radio Report
By “TOOTS”

“YOUNG AMERICA LOOKS 
FORWARD”

There has arisen the problem of 
young american youth, dealing with 
employment, relief and education.

• This youth problem is really a 
serious thing to be considered in all 
parts of the country, and cannot be 
considered an isolated problem any
where. Many young people are leav
ing schools today, because of the 
lack of funds, and are wandering 
around the country looking for em
ployment which is not to be found.

Colleges and universities are grad
uating thousands of young men and 
women yearly. Some are fortunate 
enough to receive employment, while 
others stand in the bread-line!

A plan of some kind should be 
adopted to help these students.

Statistics show that:- College and 
university students can earn as high 
as $35.00 per month on part time 
employment. Secondary school stu
dents can earn $6.00 per month on 
part time employment. But only 14,- 
000 students are receiving partial 
aid in this manner.

The problem of unemployment is a 
burning problem of the • day. The 
government should seek to ęonpoli- 
date its activities and see that the 
WPA, PWA and FERA are properly 
doing their work Each individual 
branch of such an organization 
should work in complete harmony 
with each other rather than with the 
abrupt differences of activity that is 
found in present day relief work 
projects.

Quoting Mrs. Meyers:- “If relief 
should be given, all should be given 

I to families and youth should not be 
a burden on relief charities. The re-’
lief situation is an incredible model 
to exist by”. • .

“Mister, please give me five cents 
for a cup of coffee”, is a common 
occurrence on the street today. How 
much would this situation be enlarg
ed if we did not have partial suste
nance with relief?

Why is the United States afflict
ed with such a high sickness and 
mortality rate ? Quoting Dr. H. P. 
Hainney:- “Less than 7% of our po
pulation receive an anuual health 
examination. Less than 5% inoccu- 
lated against disease”. The United 
States health department should in
crease this percentage of examina
tions and inocculations.

Youth must be made to feel that 
they are not only wanted but f are 
essentially needed. All of our young 
people are eager to have work, and 
every day thousands are looking for
ward to it. Something must be done 
for the young american! The prob
lem can be solved only by realizing 
the magnitude and variety of the 
situation in its self.

Ed. Note:- The problem can be 
solved by the passage of the Ameri
can Youth Act in Congress. For fur
ther detail read “Take War Money 
for Youth Act” on page one and in 
the Feb. 20th issue of the Youth Sec
tion the American Youth Act was re
printed in full, '
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IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT'S TOASTED
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Lawrence, Mass
<

K. Biuras, TINKAMAS ISSISTOVĖJIMAS
I

(59-61)
L. K. Biuras.

prane-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Komisija.
(59-61)

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų ,Ir Tyrini jimo Grupių

į LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTOSI 
Nesenai padaryti cheminiai bandyrm 
parodo*, jog kiti populiarūs cigaretų 

. išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike

dalykų apsvarstymui.
Org. S. Vilkas.

(61-62)

organizaciją.
Kviečia Komisija.

"(61-62)

viso pasilinksminimo tik 25c.
. ‘ (61-62)

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., DETTROIT, MICH.
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Šiurpulingi Įvykiai Lietuvoje
~ Rašo Gamtos Sūnus ■■■.....................

(Tąsa)
Komandieriaus žodžiai išsipildė, nes 

vieną nedėldienį Inčiuraitės Kupiškyj su
tiko ir pažino abu tuos pačius vyrus civi
liuose drabužiuose, kurie jas apiplėšė. 
Inčiuraitės pasekė, kur jie suėjo. Tada 
jos greitai davė žinią P. G., kuris prane
šė raudonarmiečių komandieriui. Ko- 
mandierius pasiima su savim keturis 
raudonarmiečius ir sykiu su Petru Grei
čiumi nueina į nurodytą vietą ant Pa- 
karklio gatvės (dabar vadinama Kauno 
gatve). Priėję prie stubelės, kuri stovi 
visai arti kranto upelės Kupos, raudon
armiečius paliko ant kiemelio, o koman- 
dierius su P. G. įėjo vidun, ten jie rado 
tris vyrus, bet vietoje to, kad atstatyt 
ginklus į tų baltųjų banditų krūtines ir 
sukomanduot “ruki v verch” (rankas 
augštyn) komand. mandagiai pareika
lauja parodyt pasportus ir kitus doku
mentus. Baltagvardiečiai-plėšikai griebia 
iš savo kišenių neva dokumentus, bet 
vietoj jų, išsitraukia brauningus ir atida
ro ugnį. Raudonarmiečių komandierius 
ir d. Petras Greičiūnas peršauti keliomis 
kulkomis, krito ant žemės ir už valandos 
abudu mirė. Baltagvardiečiai žmogžu
džiai, atlikę tą kruviną darbą, iššoko per 
užpakalinį langą ir nubėgo į pakriaušę 
upelės Kupos. Kadangi krantai upelės 
yra apaugę tankiais krūmais, tai paupe 
nubėgo ir dingo po priedanga krūmų.

Keturi raudonarmiečiai, kurie buvo 
palikti ant kiemelio, užgirdę stubelėje 
šūvius, puolė į vidų, bet atrado tik savo 
draugus, vaitojančius priešmirtinėse 
agonijose, žmogžudžiai jau buvo išbėgę. 
Pakeliai raudonarmiečiai iš vidaus išbė
go ir nubėgo į kitą pusę grįtelės, tai 
baltieji banditai jau leidosi į pakriaušę 
Kupos. Dar suspėjo paleisti į juos šū
vius, bet nėra žinoma ar jiems teko, ar 
ne.

Ir taip draugas P. G. krito ant kovos

lauko už darbininkų ir vargo valstiečių 
reikalus nuo kulkų klasinio priešo, bet ne 
nuo bolševikų, kaip nori mums įkalbėti 
Lietuvos smetonlaižiai. Sykiu su juo kri
to ir Sovietų Rusijos raudonosios armi
jos oficierius (karininkas), kuris buvo 
atėjęs padėti Lietuvos darbininkams ir 
vargo valstiečiams jų sunkiose kovose 
prieš kunigus, dvarponius, buožes ir ka
pitalistus.

Vėliaus toje stubelėje, kurioje įvyko 
ta žiauri klasių kovos tragedija, buvo 
padaryta generališka krata, rado tris 
kariškus šautuvus, raudonarmiečių dra
bužių ir raštiškus įsakymus iš augštes- 
nių baltosios gvardijos vadų, kaip veikti 
ir užpuldinėti ant darbininkų.

Kadangi P. G. brolis ir mano sesuo A. 
Greičiuniene, norėjo laidoti katalikiškai, 
tai bažnyčioj kun. Kripaitis atlaikė pa
maldas už Petruko “dūšią”. Reiškia, kun. 
Kripaitis dalyvavo sykiu su kitais bal
tagvardiečiais išdirbime planų, kaip slap
tai kovoti, piešti ir žudyti revoliucionie
rius darbininkus. O kada jau “dūšią” 
(gyvybę) išvaikė iš kūno, tada nuo brolio 
paėmė pinigus ir prašė pas gilios seno
vės laukinių tautų kunigų išrastą dievą, 
kad jis (dievas) tą dūšią priimtų į savo 
globą. Geras amatas, kunigėli' Kripaitį, 
ar ne?

Po bažnytinių pamaldų ir ceremonijų, 
į kapus lydėjo bolševikai. Ant kapo pasa
kė prakalbas rusų ir lietuvių kalbomis 
bolševikai-komunistai ir palaidojo tą bal
tojo teroro auką, kaipo karžygį, kritusį 
už darbo žmonių reikalus.

Į rytų pusę apie trys verstai nuo Kiko- 
nių kaimo (kuriame esu augęs ir gimęs) 
yra nedidelis miškelis, Lesnosių vadiną- 

< mas. Dabartiniu laiku tas miškelis pa
žangiųjų žmonių yra gerbiamas. Gerbia 
jį ir susipratę tos apielinkės darbininkai, 
nes 1919 m. tame miškelyje tapo sušau
dyti du darbininkai-revoliucionieriai.

(Bus daugiau)

Kompartijos Lietuvių Frakcijos va
karėlis įvyks subatoj, 14 d1, kovo, 
Lietuvių svetainėje, (skiepe) 7:30 
vai. vakare. Įžanga tik 15 ccntxj 
ypatai. šokiams grieš gera orkestrą. 
Mūsų užduotis yra išpildyti daug 
svarbių darbų, bet be finansines pa
ramos negalime tęsti savo darbą, 
tad kiekvieno darbininko yra pareiga 
dalyvauti parengime ir paremti ne 
tik^ninigiškai, bet ii’ kitais naudin
gai® būdais. Tad visi dalyvaukite 
šiame dideliame parengime. Užtikri
name visiems gerą laiką.

Kviečia Kompartija.
(60-61)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 15 d., 2 vai. po’ įlietų, 735 

Fairmount Ave., bus konferencija 
(bendro fronto. Mėnuo Briko atgal, 
j buvo panaši konferencija, kuri iš- 
' rinko veikiantį komitetą iš 5 nariij 
Į ir nutarė lajkyti kas mėnuo visų de
legatų susirinkimą, ir dėti pastangas 
kitas organizacijas bei draugijas 
įtraukti prie bendro fronto. Tad visi 
delegatai, kurie esatie išrinkti, daly
vaukite minėtoj konferencijoj. Taip
gi tos organizacijos, kurios nepri- 
siuntėte į pereitą konferenciją dele
gatų, tai prisiųskite, arba valdybos 
dalyvaukite.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliu- 

bas laiko susirinkimus du kartu j 
mėnesį. Antrą nedėldienį kaip 2 
vai. po pietų ir ketvirtą seredą 8 
vai. vakare, 928 E. Moyamensing 
Avė.

Dalis narių daro klaidą siuntinė
dami laiškus, ypatingai susirgę, se
no sekretoriaus antrašu. Tad įsitėmy- 
kite gerai sekretoriaus antrašą:

George Bekeris, 
1521 E. Moyamensing Avė.

Philedlphia, Pa.

(60-61)

BINGHAMTON, N. Y.
Pranešimas visiems draugams, rė

mėjams ir pritarėjams Lietuvių sve
tainės. Šiame name atsidarė kriau
čių šapa, drg. A. Navalinskas, Ne- 
lesh, kuris atlieka greitai ii’ gerai 
darbą, kaip vyrų, moterų ir vaikų 
drabužius išvalo, sutaiso, suprosija 
už prieinamą kainą. Taipgi daro 
naujus siūtus ir overkotaus del vyrų 
ir jaunuolių. Kviečiame visus su 
viršminėtais reikalais kreiptis pas A. 
Navalinską. ,

■ •

Pataisome, Jei Neteisingai 
Buvo Parašyta

Kovo 6 d., “Laisvės” laidoj, 
L. K. Biuro aprašyme iš Law
rence, Mass., kur kalbama 
apie “Dviejų Brolių” perstaty
mą, pasakyta: “Bet kunigas ir 
čia išėjo priešingai. Mat, jis 
norėjo, kad pas jį pasiklaustų 
komisija, kuriuos aktorius 
Įima imti ir kuriuos ne. O
misija į jo norus nekreipė do
mės.”

ga- 
ko-

Toliau pasakyta: “Prisiar
tinus vaidinimo dienai kunigas 
iš ambono agitavo parapijomis 
neiti ant draugijų perstatymo, 
prakeikė draugijas ir .-persta
tymą jų”.

Dabar iš perstatymo komisi
jos narių sako, kad netiesa ir 
prašo šį parašymą pataisyti. 
Nes kunigas komisijos neinfor
mavo, kuriuos aktorius imti ir 
iš ambono neagitavo neiti į Į 
perstatymą ir nekeikė draugi
jų, bet dar įteikus perstaty
mo paskelbimą padarė 
Šimą.

L. K. Biuras tyrinėjo 
gumą to parašymo ir
da įrodymų, kad kunigas buvo 
priešingas ėmimui aktorių iš 
visų sriovių, bet neturime įro- 
rodymų ir nesakėme, kad 'jis 
būtų trukdęs komisijai ir in
formavęs ją kas liečia aktorių 
parinkimą.

Tyrinėjant klausimą, ar 
kunigas iš ambono agitavo
neiti į perstatymą, pasirodo, | 
kad daug žmonių sako, jog 
kunigas padarydamas praneši
mą apie perstatymą, praneši
mą padarė taip neaiškiu, kad 
atrodė, jog jis priešingas, kad 
žmonės eitų į perstatymą. 
Taipgi radome daug žmonių, 
kurie sako, kad pranešimą pa
darė aiškų, o dar kiti sako, 
kad ir parapijonus ragino nu
eiti. Taipgi suradome, kad ir 
draugijų sąryšyj buvo pakel-

teisin-
suran-

Lengvas llž sir ūky mas

tas klausimas, 
kunigu del jo 
priešingu draugijų 
ir veikimui.

ką daryti
i pasirodymo 

reikalams

Tokiu būdu, L. 
neturėdamas aiškių įrodymų 
apie kunigo iš ambono agita- 
vimą neiti į draugijų persta
tymą ir tikėdamas, kad žmo
nių kalbos gali būti perdėtos, 
kuriomis remdamosi tą rašė, 
ypatingai, jos gali būti perdė
tos, dabar, kada žmonių yra 
nusistačiusių prieš kunigą, tad 
atšaukia tą, kas buvo neteisin
gai parašyta, apgailestauja, 
kad tas nemalonumas įvyko ir 
atsiprašo perstatymo komisi
jos, draugijų sąryšio ir visų, 
kurie del to jaučiasi užgauti.

Dar reikia pridurti, kad 
kalbas girdėjome, kuriomis 
remdamiesi rašėme, ne nuo 
perstatymo komisijos narių ir 
ne nuo aktorių, bet nuo žmo
nių, kurie su tuo nebuvo susi
rišę.

NEWARK, N. J.
TDA New Jersey Distriktas, ren

gia prakalbas su gražia programa, 
paminėjimui Paryžiaus Komunos. At
sibus ncdėlioj, 15 d. kovo, 8 vai. va
kare, National Home Ballroom, 42 
Beacan St. Įžanga tik 15c. Kalbės 
Robert Minor ir New Yorko teatro 
kolektyvas suloš du trumpu veikalu, 
“For People Who Think” ir “Home 
of the Brave.” Sietyno Choras sudai
nuos keletą gražių dainų. Kviečiam 
visus dalyvaut ir pamatyt gražią 
programą ii- tuom pat kartu paremt 
TDA

CLEVELAND, OHIO
Kompartijos kuopa, Ward 21 ren

gia “Good Time For Everybody” va
karą, subatoj, 14 d. kovo, Lietuvių 
Darbininkų svetainėje, 920 E. 79th 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 
gera programa, turėsim skanių už
kandžių ir lįnksmai galės visi pasi
šokt prie geros orkestros.

Kviečia Rengėjai.
(61-62)

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kuopa rengia 

žuvų bankietą su šokiais, subatoj 
14 d. kovo (March), 7 vai. vakare, 
29 Endicott St. Visi draugai ir drau
gės kviečiami dalyvaut—sočiai pri
valgy!, linksmai pasišokt ir tuom pat 
kartu paremt moterų kuopą. Įžanga 
del

(59-61)
PITTSBURGH, PA.

Ncdėlioj, kovo 15 APLA. 7 kuopa 
rengia “card party” LMD. svetai
nėj, 142 Orr St. Pradžia 7 vai. va
kare. Bus puikių dovanų laimėjimui. 
Komitetas kviečia visus dalyvauti.

Komitetas.
(59-61)

JOHNSON CITY, N. Y.
Friends of Soviet- Union rengia 

Sovietų pagarsėjusį kalbantį ju- 
dį, “Peasants”, kuris įvyks penk
tadienį, March 13, Lietuvių Svetainė
je, 8 vai. vakare. Vienas rodymas, 
įžanga 25 centai suaugusiems ir 10 
centų vaikams.

Judis “Peasants” laimėjo tarptau
tinę cinema festival dovaną, kaipo 
gražiausias ir geriausiai suloštas vei
kalas. Taigi nepraleiskite progos 
matyti jį.

NEWARK, N. J.
Paryžiaus Komunos paminėjimas 

įvyks kovo 15 d. 8 vai. vakare, Na
tional Home Ballroom, 42 Beacan 
Street, Newarke. Kalbės vienas iš 
puikiausių darbininkų vadų, drau
gas Robert Minor. Dainuos Sietyno 
Choras ir bus sulošta du puikūs vei
kalai, New Yorko profesionalų teat
ro kolektyvą. Rengia Tarp. Darb. 
Apsigynimo Vietinis Skyrius. Visus 
kviečia dalyvauti.

Tabakas savo natūraliame stovyje yra šiurkštus 
ir stiprus. Nors augintojo “sutaisytas” pirm 
pardavimo, jis yra netinkamas naudojimui be 
tolesnio išsistovėjimo. Per šį išsistovėjimo laiko
tarpį (kuris traukiasi Lucky Strike atsitikime 
nuo 1^2 iki J metu) Įvyksta svarbios atmainos. 
Tos “Gamtines” atmainos baigiasi daliniu 
“išlyginimų” lapo pirmykščių šiurkščių koky
bių. Mūsiškis gamybos procesas nuveda tuos 
pagerinimus daugeliu žingsnių toliau - nes kiek
vienas Lucky Strike Cigaretas pavyzdžiuoja: 
Lengva Už.sirūkymą iš turiningo, brandaus-kūno 
tabako.

"IT S TOASTED —Jūsų gerklės apsauga 
— prieš krutėjimus —prieš kosulį

Copyright 1636. Tho American Tobahco Company

London, kovo 10. — Mirė 
garsus Anglijos admirolas 
Beatty, 65 metų amžiaus. Jo 
komandoj buvo sumuštas 
Vokietijos kaizerio laivynas 
ties Jutlandu.

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

nedėlioj, 15 d. kovo, 2 vai. po pietų, 
62 Lafayette St. Visi nariai malonė
kite dalyvaut, nes turim daug svar
bių

PHILA., PA.
Kovo 14 d., 8 vai. vak., 735 Fair

mount Ave., bus svarbus susirinki- 
I mas visų organizacijų narių. Susirin
kime bus kalbama du svarbūs punk
tai. “Laisvės” bankietas, tai yra pa
minėjimas 25 metų sukaktuvių, kitas 
tai yra prisirengimas prie Pirmos 
Dienos Gegužės, tad visi dalyvaukite.

Komitetas.
(61-62)

PITTSBURGH, PA.
APLA 7 kp. rengia “Card Party” 

1 nedėlioj, 15 d. kovo, 8 vai. vakare, 
L. M. D. Name, 142 Orr St. Laimė
tojams bus duodamos gražios dova
nos. Taipgi bus skanių užkandžių ir 
gėrimų ir orkestrą šokiams.

Komisija.
(61-62)

HARTFORD, CONN.
L.D.S. 79 kp. rengia linksmą va

karėlį, subatoj, 14 d. kovo (March), 
57 Park St., 7:30 vai. vakare, įžan
ga tik 25c, Kviečiam visus draugus 
ir drauges dalyvauti. Visi žinote, 
kad L.D.S. kuopa visuomet surengia 
patenkinančius parengimus. Užtikri
name, kad galiosite linksmai laiką 
praleisti, turėsime skanių užkandžių, 
gėrimų ir gera orkestrą šokiams.

Kviečia Komisija.
(60-61)

NEWARK, N. J.
Liet. Kqnfrakcijos praplėstas susi

rinkimas jvyks penktadienį, 13 d. 
kovo (March), 8 vai. vakare, 180 
New York Avė. Visi komunistai ir 
ALDLD, L.D.S. ir sietyniečiai priva
lo dalyvauti, nes čia bus apsvarsto- 
ma daugelis svarbių dalykų.

Frak. Sekr. M. Dobinis.
(60-61)

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančio'; ir 
greites 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 Laukanv Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spindtiliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

Tarp 4th Avė ir Irving PI. 
Sekmadieniais 10 A. M. iki 8 P. M

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

NEW HAVEN, CONN.
L.D.S. 16 ^p. stato scenoj gražų 

veikalą “Meilės Rykštė”, nedėlioj, 15 
d. kovo (March), Lietuvių svetainėje, 
243 Front St., 5 vai. vakare. Veika
las yra gražus ir įdomus yisiems pa
matyti, tad visi būkite laiku, nef> at
ėję vėliau kaip 5 valandą nematysite 
viso veikalo.

Kviečia Komisija.
(60-61)

A.L.D.L.D. 52 kuopa rengia silkių 
vakarienę, 15 <1. kovo 6:30 vai. vaka
re, 4097 Porter Street. Įžanga ant 
vakarienes 25 centai, del šokių 15 
centų. Bus gera muzika, grieš ame
rikoniškus ir lietuviškus šokius.

Komitetas.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKU O C p

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-ta kp. rengia balių 

kovo 28 d., Girard Manor Hall, Girard 
Ave. Balius bus vienas iš puikiau
siu, kokių dar nėra btivę. Tad kurie 
dar neturite bilietukų, tai greitai 
įsigykite.

DETROIT, MICH.
Proletmeno Sąjungos 4-tos kuopos 

susirinkimas atsibus 14 d. kovo, 7:30 
vai. vakare, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St. Visi draugai daly
vaukite šiame susirinkime.

Sekr. N. Astrauskiene.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
siųskite Money Order užjyieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
pasiųsime per i

JOHN W. THOMSON
P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtadien., 12 Kovo, 1936

Komunistų Partija Šaukia Remti Bildingų 
Aptarnautojų Streiką

Komunistų 
Komitetas ir 
tetas išleido 
riame šaukia 
streiko 
sakoma: 
/ “B i 1 d i n g ų aptarnautojų 
streikas yra greita ir būtina 
užduotis New Yorko ir visos) galę 
šalies darbininkų judėjimui, streikieriams. Tokia 
Tuojautinė darbo unijų ateitis; bus įkvėpimu visoms unijoms. 

Ji atidarys kelią organizavi
mui neorganizuotų. Ji padarys 
įtaką į svarbią bildingų tarny
bos industriją, surištą su taip 
daug kitų amatų.

“Pralaimėjimas būtų didelis 
smūgis unijoms. Jis duotų ga
limybę agresyvūs, bjaurios 
kampanijos prieš jas. Jis pa
drąsintų priešingus unijoms 
interesus visur. Judėjimo gy
vybei ir sveikatai būtinai yra 
reikalingas streiko laimėji
mas.”

Toliau atsišaukiama į visų 
amatų unijas, į visas organi
zacijas, į gyventojus, į visus 
žmones, o ypatingai į komu
nistus būti pirmose kovos eilė
se ir visiems, visokiausiais bū
dais remti streiką.

Po atsišaukimu pasirašo:
William Z. Foster, Earl 
Browder, L Amter.

Partijos Centro 
Distrikto Komi- 
pareiškimą, kū
limai susirūpinti

rėmimu. Pareiškime

atsitikimuose, jisai pasirodė 
įrankiu bankierių ir nejudomo 
turto interesų.

STREIKAS TURI BŪT 
LAIMĖTAS!

“Darbininkų judėjimas turi 
pakilti kovon iki galo už per- 

bildingų aptarnautojų 
pergalė

yra surišta su šia kova. Prieš 
darbininkus, s t r e ikuojančius 
UŽ menkus reikalavimus, yra 
išsirikiavę stambiųjų finansų 
kapitalistai — Morganas, As
tor, Rockefeller, Vanderbilt ir 
kiti, kurie pastatė bokštus tur
to ir pajėgos išnaudojimu žmo
nių ir žmonių namų.

“Jų agentas, Realty Adviso
ry Board, apkarūnąvojo savo 
piktą politiką prieš darbinin
kus reikalavimu visiško strei- 

. k i erių pasidavimo. Tasai 
boardas išstojo už $13 iki $16 
algas ir už sunaikinimą uni- 
jizmo.

“Streikieriai susiduria ne 
vien tik su Realty Advisory 
Boardu, bet ir su LaGuardijos 
administracija. Nuo pat pra
džios streiko, LaGuardia ėmė
si veiksnių jį sulaužyti. Šiame 
streike, kaip ir pirmesniuose

ji pradėjus imti “sekretnu^, 
šventus trytmentus” iš Rubi- 
nienės jau 1932 m. Per tą lai
ką jinai išmokėdavus nuo 6 iki 
10 dolerių į savaitę. Vėliau pa
reikalavus $500 vienu kartu už 
specialius burtus. Ji ir tuos 
užmokėjus, bet vis niekas nesi- 
darė. Galop, Rubinienė įsakius 
sukelti $1,000. Kada Ambrosia 
pradėjus atsisakinėti, tada ji 
pradėjus bauginti, kad jai ir 
jos motinai gręsianti mirtis. 
Dalykas atsidūrė teisme.

Ne stebėtina, kad randasi ap
gaudinėjančių, bet stebėtina, 
kad žmonės vis tebetiki į viso
kius burtus ir burtininkus; Tai 
pasėka buržuazinės “civilizaci
jos.”

Šiandien Nepaprastai Svar
bus ALDLD 1 K. Susirinkimas

Vėliausios Streiko Žinios
Antradienį bildingų streike 

įvyko sekami nauji dalykai:
1. Atsakymui į Realty Boar- 

do unijų daužymo ultimatumą, 
streikas prasiplėtė į dangorė- 
žių ir teatrų bildingus Grand 
Central ir Times Square apie- 
linkėj, taipgi į Brooklyną.

2. Pradėta pikietuoti bankus 
ir “insurance” kompanijas, ka
dangi tos įstaigos finansuoja 
pristatymą skebų. Dalinami di
deli plakatai, nešiojama iška
bos, atakuojant jų streiklau- 
žiškus veiksnius.
\ 3. Gyventojai sudarė Viso 
Miesto Gyventojų Lygą Bildin- 
gų Aptarnautojų Streiko Pa
galbai ir rengiasi praplėsti gy
ventojų su streikieriais koope- 
r avimą.

4. Skebų “sargas” išvogė 
$55,000 vertės brangakmenių 
ir brangių kailių kautą. “Sar- 

• gas” buvo paimtas per Sher
wood Detective Agency. Tas 
sustiprina kaltinimus, kad pik-

kuoti prieš juos. Jeigu jie nau
doja mūsų pinigus prieš mus, 
mes galime išimti pinigus.” 
Kas nors jam pastebėjo, kad 
jis galįs tapti areštuotu fede- 
ralės valdžios už sugestavimą 
imti pinigus iš bankų, jisai

.sakė: “Aš laikysiuos to, 
sakiau.”

Antradienio “Laisvėje” ma
tėme, kad Am. Liet. Darb. Li
teratūros Draugijos Centras, 
per savo sekretorių D. M. šo- 
lomska, šaukia visus ALDLD 
1-mos kuopos ir LDD 7-tos 
kuopos narius į bendrą susi
rinkimą, kuriame bus prave
dama arba tariamasi, kaip 
geriausia pravesti vienybę tar
pe šių dviejų kuopų. Kaip ži
nia, LDD (vienybės šalininkų) 
Suvažiavimas užgyrė tarp AL 
DLD ir LDD vestą vienybės 
sutartį. Dabar laikas ją pra
vesti ir mūsų kuopose.

Mes visi ilgai laukėm vieny
bės, nes tas sustiprins darbi
ninkišką judėjimą tarp lietu
vių ir abelnai. Toji sveikintina 
diena atėjo. Tad visi ALDLD 
1 kuopos nariai, kaip vienas, 
dalyvaukime susirinkime šį 
ketvirtadienį ir būkime liudi
ninkais to džiaugsmingo susiti
kimo ir dalyviais tarimų, kaip

dingus per Realty Advisory

Naujai Užstreikuotos Vietos

Grand Central apielinkėj 
uŽstreikuota 60 dangorėžių ir 
šimtai mažesnių bildingų.
? ‘Brooklyne užstreikuota 10 

elių apartmentinių namų. 
Vėliau streikas pradėjo plėstis 

tralinę sekciją. Brighton 
ach užstreikuota'275 bildin- 

fcai. Brooklyne streikas randa- 
Lokalo 32-K žinioje. Loka- 

lo pirmininku yra George K.
y, buveinė randasi 300 

natbush Avė.
Newarko pranešama, kad 
atsiekta pirmas laimėji- 
unija pasirašė sutartį su 

dway bildingų, 207 Market 
Gauta po $4 į savaitę 
pakėlimas, 48 valandų 

f ir unijinė šapa.
Pikietai Prie Bankų

New Yorke pikietuojama 
rirš 40 didžiųjų bankų ir 11 

iųjų apdraudos kompani- 
ų, tuo supratimu, kad jie yra 
įgarkauliu kovos prieš uniją, 
ikalo 3Ž-B prezidentas Bam- 

k pareiškęs:
“Jeigu bankai gali streikuo- 
prieš mus, mes galim strei-

į!

al-
sa-

at- SUSIRINKIMAI

Motery Dienai Minėti ir Mote
ry Suvažiavimui Rengtis 

Vakarėlis

Ateinantį šeštadienį, 14 ko
vo, 7 v. vakaro, Brooklyn© lie
tuvės moterys ruošia smagų 
vakarą. Jis turi kelis didelius 
tikslus, būtent: paminėti 
Tarptautinę Moterų Dieną, ku
ri šiomis dienomis apvaikščio
jama visame plačiame pasau
lyje; prisirengti savo suvažia
vimui, kuris įvyks 4 balandžio, 
išvakarėse “Laisvės” sidabri
nio jubilėjaus suvažiavimo ir 
bankieto; taipgi draugiškam 
pasilinksminimui ir geresniam 
susipažinimui tarpusavyje.

Programoje bus ir trumpų 
išsireiškimų. Vyriausia vakaro 
kalbėtoja bus d. M. Paukštie
nė. Taipgi bus pamarginimų, 
ir stygų orkestrą. Moterys 
ruošia skanių užkandžių, ku
riais pavaišins svečius. Įžan
ga veltui. Prie užkandžių au
ka—kas išgali ir kiek išgali. 
Nauda skiriama moterų suva
žiavimo reikalams.

Prašome visus “Laisvės” 
skaitytojus pasidarbuoti, kad 
padarius šią mūsų pramogą 
sėkminga.

ALDLD Moterų Komitetas.

įdomi Raganystės Byla

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 

Veikimo Komiteto reguliaris susirin
kimas įvyks nedėlioj, 15 d. kovo 
(March), 3 vai. po pietų, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St. Visi ko
miteto nariai dalyvaukite, nes turi
me daug naujų klausimų apsvarsty
mui.

Kom. Sekr. G. Kuraitis.
(61-62)

BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 12 d. kovo, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim labai daug svarbių dalykų ap
svarstyti, taipgi artinasi moterų su
važiavimas, kuris yra svarbu ap
svarstyti. Nepamirškite ir naujų na
rių atsivesti.

Kp. Org.
(60-61)

EAST NEW YORK, N. Y.
L.D.S. 13 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 12 d. kovo, 8 
vai. vakare, Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Avenue. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių da
lykų aptarti, taip pat nepamirškite 
naujų narių prirašyti j 
vajus jau baigiasi.

Org. J.

Miss Marie Ambrosia, 31
, gyvenanti 662 Broadway, 

Brooklyne, patraukė teisman 
Idą Rubin. Ji kaltinama išvi
liojus iš Ambrosia šimtus do
lerių pažadais užmegsti meilės 
ryšius su jos mylimu vaikinu ir! 
grąsinimu visokių nelaimių,, jei- Į

i m

kuopą, nes

Ruseckas.
(59-61)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moteriškės del prižiūrė

jimo 6 metų vaiko, 4 dienas į savai
tę. Kreipkitės vakarais apie 5 va
landą. Del mokesties pasimatę su
sitarsime. 192 So. 1st St., Apt. 2, 
Brooklyn, N. Y.

(60-62)

REIKALAVIMAI
Reikalingas preseris, jaunas vyras, 

mokantis siųti; turi mokėt prosy t 
moterų šilkines dreses ir kitus dra
bužius. Atsišaukite, 1955 Amster
dam Avenue, kampas 156th Street, 
New Yorke.

(59-61)

Reikalingas apšildomas fornišiuo- 
tas kambarys, South Brooklyne, arba 
Baridge apielinkėse. Prašau raštu 
pranešti šiuom antrašu: C. T. K., 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(59-61)

CATAWISSA, PA.
grąsimmu VISOKIŲ nelaimių,, jei- Reikalinga darbininko ant ūkės 
gU ji nepristatysianti reikalau- ^-dirbti. Kuris patyręs ūkės darbus ir
jamos sumos.

Ambrosia teisme liudijo, kad

ir 
myli dirbti, rašykite j “Laisvės” ofi
są del kitų informacijų.

(59-61)

geriausia pravesti tą vienybę 
ir sukoordinuoti bendrą veiki
mą.

Susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, 12 kovo, lygiai 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Visi būkime.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną 
Tcl.: Algonquin 4-8294

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

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

išvengti tas nelemtas ligas, tai yra privalumas iš- 
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.— 
HĘRB TEA yra viena iš geriausių paliuosavimui, iš
valymui ir sutvarkymui paįrusius vidurius. Pakelis 
arbatos kainuoja 50c., arba 3 pakeliai už $1.25. Pri- 

Order už vieną arba tris pakelius, o mes jums už tai 
paštą NATURAL-LAX.—HERB TEA. Rašykite Šiaip:

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street

Brooklyn, N. Y.

N

NAUJOJE VIETOJE

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

J. GARŠVA

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Tcl. StaRK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. i 

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

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

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

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Telephone:. Evergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn. N. Y.
LWUVSK4

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.0
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street,. Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT 

BROOKLYN, N. Y.
Tcl.: Gleninore 5-6191
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GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING _
^532 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—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

LAISNUOTAS GRAMBHUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

TEL. STAGG 2-5043

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

J

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

į; V Vi'-'U'j: t
raitok

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 puo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakarais

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

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 patama- 

yimu būsite patenkinti.Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

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

mados, automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Cortlandt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row. opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Rooms 40S-6-7 

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

4-
Aitrlūbi




