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SOVIETU ATSTOVAS 
LITVINOV, PLIEKIA 
HITLERIO UŽMAČIAS

LONDON, Kovo 17.—Sovie
tų Sąjungos delegatas M. Lit
vinov, užsienių reikalų komisa
ras, savo kalboj Tautų Lygos | 
Taryboj griežtai pasmerkė Hit-j Sinclair ir Anderson Reika- 
lerj už sulaužymą Locarno tai-|kll;, TUX,™,
kos sutarties ir pabrėžė, kad 
tokiais žygiais naziai ardo 
tarptautinę taiką ir kursto ka
ro pavojų.

Litvinov nurodė, kad pati

MASKVA, Kovo 17.—As-
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Matydamas, kad Francija taipgi prisnigo Niagara komisija išnaujo atžymėtų

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NAUJAS ITALŲ MELAS

osiąs arti $1,000,-

jaskirti komisijų, kuri kar
ai su atitinkama Japonijos

UŽSIKLAUSĘS KALBOS 
PRIEŠ PERGREITĄ VA
ŽIAVIMĄ NUBAUSTAS

JERUZALĖ, Kovo 17.— 
Hitleriški Krikščionys Pa
lestinoj pradėjo leisti savo 
dienraštį, kuris gina pazių 
politika.

PITTSBURGH, Pa., Kovo 
18.—Staiga upių vanduo ap
sėmė 50 miesto blokų, kur 
gatvės užlietos 18 colių van
dens.

gui valyti nuo gatvių.
Po 24 colius ir daugiau

niekad su tuom nesutiks, Falls’e ir keliuose kituose 
Anglijos užsieninis ministe- miestuose toj srityj.

Rooseveltas Reikalauja 
$1,500,000,000
Viešiems Darbams

FRANCIJA REIKALAUJA, KAD NAZIAI PASIDUO
TŲ TARPTAUTINIO TEISMO SPRENDIMUI
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WAVERLY, Pa.—Iš po- 
tvinio priežasties eksploda- 
vo 10 aliejaus didžiulių tan
kų.

džiuma mokyklų.. O miesto socįatej Press praneša, kad 
ižde jau nelikę pinigų sme- sovįetų vyriausybė sutiktų
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“Komedijantai” ėjo polici
jos apsupti. ■ ..

Ar gražu taip pašlemėkiš- 
kai tyčiotis iš kitataučių pilie
čių ? Ir dar vyriausybė duoda 
karo orkestrą tokiai “paro
dai !”
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sinant gaisrus dalyvavo ir ne
senai įsteigta skautų ugniage
sių komanda, kurios, deja, ne 
visi nariai atvyko. Visiškai iš
vargę ugniagesiai tik anksti 
rytą tesugrįžo į gaisrines. Po
licija veda kvotą del gaisrų 
priežasties ir apskaičiuoja 
nuostolius.

DRG. MAX LITVINOV 
SSRS Užsienio Komisaras

Tautų Lyga negalės išsilaikyti, 
jeigu tik pro pirštus žiūrės į 
tokius sutarčių laužymus ir tik 
žodžiais protestuos, o nedarys 
jokių veiksmų, kad priverst 
vykdyt tarptautines sutartis.

Hitlerio valdžia, pirm pa- 
siunčiant savo armijas į Rhei
no sritį, kreipėsi į Angliją ir 
Italiją, idant jos pripažintų, 
būk Francija, padarydama 
tarpsavinės pagelbos sutartį su 
Sovietais, tuomi “sulaužius” 
Locarno sutartį (kuri buvo pa
sirašyta Francijos, Vokietijos, 
Italijos, Anglijos ir Belgijos). 
Bet Anglų ir Italų valdžios ne
sutiko su tokiu Hitlerio “aiški
nimu.” Todėl Hitleris pats 
vienas “išsprendė” klausimą, 
pasiųsdamas savo kariuomenę į 
uždraustą ruožą.

“Vokietijos tvirtinimas, būk 
Francijos sutartis su Sovietais 
esanti priešinga Locarno sutar
čiai,” sako Litvinov,—“neišlai
ko vandens, nes Francijos-So- 
vietų sutartis yra grynai apsi
gynimo sutartis. Visas pasau
lis žino, kad nei Sovietų Są
junga nei Francija nesiekia už
imti jokių Vokietijos žemių, ir 
mes nesistengiame pakeisti Vo
kietijos rubežių.

“Jeigu Vokietija neužpuls 
Francijos arba Sovietų Sąjun
gos, tai ši (Francijos-Sovietų) 
sutartis nei nepradės veikti. 
Bet jeigu Sovietų Sąjunga tam
pa auka užpuolimo iš Vokieti
jos pusės, tai Locarno sutartis 
duoda Francijai, kaip ir bet 
kuriam Tautų Lygos nariui, ne
ginčijamą teisę eiti pagelbon 
Sovietų Sąjungai.

“šiame atsitikime palengvina 
neginčijamai nustatyt, katras 
yra užpuolikas, tas faktas, jog 
nėra bendro rubežiaus tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos. 
Jeigu Vokietijos ginkluotos jė
gos pereina per savo šalies sie
ną ir eina per valstybes ir ma
rias, atskiriančias vieną šalį 
nuo kitos, idant įsiveržt į So
vietų Sąjungos žemę, tai čia bus 
aiškus užpuolimas iš Vokietijos 
pusės, arba priešingai.”

(Iš Litvinovo šio pareiškimo 
kiekvienas supras, jog, pav., 
jeigu Vokietija siųstų savo ar
mijas į Lietuvą, kaipo pradžią 
žygio prieš Sovietus, tad Sovie
tai, taipgi, žinoma, ir Franci
ja, pagal tarpsavinę sutartį, jau 
pasipriešintų Vokietijai, kaipo 
užpuolikei).

Litvinov savo kalboj priešino
si darymui dabar nusileidimų 
Vokietijai; jis sakė, kad nega
lima nusileisti “brutališkiems”

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekm idienių

lauja Paleisti Thaelmanną
NEW YORK.—Du garsūs 

Amerikos rašytojai, Upton 
Sinclair ir Sherwood Ander
son pranešė Tarptautinio 
Darb. Apsigynimo centrui, 
kad jiedu pasiuntė telegra
mas Hitleriui, reikalauda
mi išlaisvint Ernstą Thael- 

i manną, Vokietiios komunis- 
1 tų vadą, ir kelis kitus žy
mius politinius kalinius.

DESSYE, Ethiopija, Ko
vo 17. — Italu bombininkas 
nusileido iki 600 Dedu žemyn 
ir bombomis sudaužė ethio- 
pu Raudonojo Kryžiaus 
lėktuvą su dideliu to kry
žiaus ženklu.

Siaučiąs Įnirtęs Mūšis 
Ethiopų su Italais

ADDIS ABABA, Kovo 17. 
—Havas’o žiniomis, parink- 
tina ethiopų armija, vado
vaujama paties imperato
riaus Haile Selassie, yra 
“susirakinus” žūt-būtiniame 
mūšyje su italais ties Alaji 
kalnu. Ethiopai pasiryžę 
atgriebt tą kalną iš fašistų, 
idant užkirst jiems kelią 
linkui Ashangi ežero.

Iš abiejų pusių esą labai 
daug užmuštų ir sužeistų.

O italų komandierius Ba- 
doglio skelbia pasauliui, kad 
“nieko naujo.”

LONDON, Kovo 17.—An
glijos atstovybė oficialiai 
praneša iš Ethiopiios, kad 
italai perdaug išpūtę vadi
namus^ savo “didelius” lai
mėjimus Tembien ir Ender- 
tos srityse, šiaurinėj Ethi- suliepsnojo 
opijoj.

Anglijos ministeris Sid
ney Barton taipgi užginči
ja italu skleidžiamus gan
dus, būk Ethiopijos valdo
vas Haile Selassie prašosi 
taikos su Italija.

Įtartinį Gaisrai Šiauliuose

ŠIAULIAI. — Vas. 24 naktį 
šiauliečius sujaudino keturiose 
vietose kilę gaisrai. 9 :40 vai. 
Ežero gatvėje užsidegė pil. 
'Radavičiaus daržinė su žemės 
ūkio padargais. Ugniagesiai 
gaisrą likvidavo, išardę darži
nę, tačiau nemaža dalis darži
nės vis dėlto spėjo sudegti. 
11:45 vai. Vilniaus gatvėje už
sidegė pil. Bezumavičiaus dar- 

I žinė, kuri beveik iki pamatų 
, sudegė. Likviduojant šį gaisrą 

> Vilniaus gatvėje 
ties senuoju kalėjimu pil. Ma- 
chato daržinė su malkom ir 
šiaudais. Gaisrininkai greit 
puolė gesinti čia, bet beveik 
tuo pačiu laiku gavo žinią, kad 
dega daržinė ir Pagyžių gat
vėje. Brandmajoras p. Indi- 
nauskas, nebegalėdamas skal
dyti savo ugniagesių jėgų, iš
šaukė Frenkelio gaisrininkus ir 
pasirūpino, kad pavojaus sig
nalus duotų geležinkelio gar
vežiai, nes kilo rimto abejoji
mo, jog gaisrai yra kokio nors;landą, 
manijako ar pamišėlio darbas

* Iš Lietuvos pranešama, į ir gali dar kur nors iškilti. Ge- 
voenrin 1/1 dizxnn rtoi-nli ’ connrrt rm o n 1 text n va w no

Mirė Draugo D. M.
Šolomsko Motina

kad vasario 14 dieną, netoli 
Užuguosčio, mirė Amilija 
šolomskienė, ALDLD CK 
sekretoriaus D. M. šoloms- 
ko motina. Amžiaus ji tu
rėjo apie 60 metų. Plačiau 
apie tai bus laiške.

“Laisvės” redakcija reiš
kia draugui šolomskui karš
tos užuojautos žodį jo liūde
sio valandoj. ,

tarptautinių sutarčių laužy
mams ir “kardu barškinimams” 
iš Hitlerio puses. Jis mitriai 
pašiepė Hitlerio siūlomas nau
jas Francijai ir Belgijai sutar
tis kaip tik tuo momentu, kai 
Hitleris sumindžiojo Locarno 
sutartį, duodančią kur kas ge
resnį saugumo užtikrinimą tom 
šalim.

Litvinovas, Sovietų Sąjungos 
vardu, prižadėjo remti ir vyk
dyti bendrai su kitomis šali
mis bet kokias bausmes, kurias 
Tautų Lyga nustatytų prieš 
Vokietiją.

ANGLIJOS MINISTERIS SIŪLĖ NUGINK
LUOTI FRANCIJOS IR BELGIJOS PASIENĮ

LONDON, Kovo 18.—An
glijos užsienių reikalų mi
nisteris A. Eden įteikė 
Francijos užsieniniam mi- 
nisteriui Flandinui pasiūly
mą, kad lygus pasieninis 
ruožas būtų nuginkluotas iš 
Francijos ir Belgijos pusės, 
kaip ir iš Vokietijos pusės, 
ir kad iš to ruožo būtų iš
traukta Vokietijos, Franci
jos ir Belgijos kariuomenė, 
o jos vieton pastatyta tarp
tautinė kariška komisija su 
speciale policija.

Šis pasiūlymas sukėlė dar 
didesnį Francijos ministe- 
rio Flandino apmaudą prieš 
Anglijos politiką, taip papė- 
džiaujaučią Hitleriui.

Francijai priimt tą planą 
reikštų atsisakyt, be kitko, 
nuo tvirtovių, kurių įrengi
mas lėšavo kėlis bilionus 
frankų.

Fašistai Išjuokė Žydus, Ap
vaikščiodami Užgavenias
KAUNAS. — Nors Kauno 

ni. gyventojai gavėnios ir ne
silaiko, bet užgavi triukšmin
gai.

Užgavėnių ceremonijas pra
dėjo studentai “žemaitiškais 
žydais” ir “Lašinsku.” L. ai. 
ir kt. Kauno gatvėmis buvo 
vežama baidyklė — “Lašins- 
kas” autosunkvežimyje įtai
sytas. Priešais ėjo pasirėdę 
žydais, asilais, beždžionėmis, 
“Žalnieriais” ir kt. gyvūnais.

“žydus” lydėjo karo orkes- 

NEW HARTFORD, Conn., 
Kovo 18.—Per potvinį pra
plyšo Greenwood tvenki
nys; sugadinta visos tele
grafo ir telefono linijos; vi- 

tras ir minia sekė paskui “žy-1 si keliai nepervažiuojami 
dus.” per vandenį.

ris Eden dabar reikalau
siąs, kad Francija svarstytų 
Hitlerio naujų sutarčių pa
siūlymus; tada, girdi, An
glija duotų Franci j ai šiokį 
ar tokį užtikrinimą prieš 
karo pavojų iš Vokietijos 
pusės.

Buffaloj Prisnigo 24 
Colius Sniego

BUFFALO, N. Y., Kovo
17.—Mieste ir apygardose 
prisnigo 2 pėdas storio snie
go. Del to sulūžo Hockey 
sporto arenos pastatai; 
miesto gatvėse supralyžiuo- 
tas judėjimas; uždaryta di-

ATLANTIC CITY, N.J.— 
Harry Blair, 19 metų ber
niukas, važiuodamas per
daug atydžiai klausėsi kal
bos per radio, kurio priim
tuvą turėjo savo automobi
lyj. Kalbėjo miesto rekor
deris A. London apie pavo
jus iš pergreito važiavimo; 
ir Blair ^savo galvoj pilnūi 
pritarė duodamai pamokai. 
Tuo tarpu atbirzgia ant 
motorciklio policininkas ir 
sustabdo Blairą; sako, tu 
pleški po 53 mylias per va-

Teisme pats kalbėtojas 
London nubaudė $4 Blairą 
už persmarkų važiavimą; ir 
dar pamokino: ne tiktai 
klausykis, kaip reikia sau
giai važiuoti, bet ir pildyk 
duodamus patarimus.

ADDIS ABABA, Kovo 17. 
— Italai buvo pasigarsinę, 
būk jie atėmę iš ethiopų Ji- 
iigą, nepertoli nuo gelžke- 
lio. Bet tai yra grynas me- 
lasj Nes italai dar jokio 

| žingsnio pirmyn nepadarė 
linkui Jijigos per višą šią 
savaitę.

Ethiopijos-Italijos Karo 
Klausimas Atidėtas
LONDON, Kovo 17.—Tau

tų Lygos trylikos narių 
(“taikos”) komitetas, kuris 
buvo pirmiau pasiskyręs šį 
ketvirtadienį svarstyt klau
simą Italijos karo Ethiopi- 
joj, dabar atidėjo neribotam 
laikui tokius svarstymus.

Trylikos komiteto dieno
tvarkėje buvo ir klausimas 
delei aliejaus sustabdymo 
Italijai iš kitų Lygos šalių. 
Todėl Mussolinis tik džiau
giasi, kad šis klausimas lie
ka pakištas po stalu neri
botam laikui.

Sovietai Siūlo Nužymėt 
Sibiro-Manchukuo Sieną

sieną tarp Sovietinio Sibiro 
ir Manchukuo. Tatai ne
reiškia sienos taisymą bei 
keitimą, o ‘ tiktai ryškesnį 
esamo rubežiaus nužymėji
mą tam tikrais ženklais.

Sutikdama su to rube
žiaus panaujintu suženklini- 
mu, tačiaus, Sovietų vyriau
sybė reikalauja, kad Japo
nija užtat sutiktų taipgi 
nužymėt esamąją sieną tarp 
Išlaukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos ir Man
chukuo.

Geriau Kalėjime, negu 
Su 61-na Pačia

VIENA, Kovo 17.—Aus- 
tras Alois Stephen buvo ve
dęs 61-ną moterį del jųjų 
pasogų. Dabar pasodintas 
kalėjiman jis džiaugiasi, sa
kydamas: “Tai pirmas man 
ramus momentas per dau
gelį metų.”

Turint tokį daugį pačių, 
jam nuolat reikėdavo labai 
manevruoti ir suktis, idant 
kelios pačios sykiu nesuei
tų su juom.

Anglijos Seimo Dešinieji 
Atstovai Remia Hitlerį

LONDON, Kovo 17.—200 
dešiniųjų Anglijos seimo at
stovų turėjo slaptą susirin
kimą, kur svarstė kivirčą 
tarp Francijos ir Vokieti
jos delei Hitlerio armijų 
atsiuntimo į Rheino upės 
sritį. Atstovai palaikė na- 
zių pusę tokia didžiuma bal
sų, kaip trys prieš vieną.

Sudegė Coughlino Bažnyčia
ROYAL OAK, Mich., Ko- 

vo 17.—Sudegė radio kuni
go C. E. Coughlino “Mažo
sios Gėlės” medinė bažny
čia, lėšavusi $30,000. Bet 
jos vietoi yra baigiama 
nauja puiki mūro bažnyčia, 
kurios pąstatymas ir įrengi
mas 
000.

, Gaisras, girdi, kilęs iš ne
tikusio elektros vielų suve
dimo.

IN TWO PARTS

PART ONE

Anglija Šmugeliuoja 
Su Hitleriu Priešais 
Francija ir Sovietus

Vokietija Atsiunčia Skait
lingą Delegaciją į Lygos 

Tarybos Posėdį
LONDON, kovo 17. — 

Tautų Lygos Taryba vakar, 
kviečiant Hitlerį atsiųsti 
savo atstovus, užtikrino Vo
kietijai lygybę Tarybos 
svarstymuose, kas liečia Lo
carno sutarties sulaužymą 
iš Hitlerio pusės ir jo armi
jų pasiuntimą į Rheino upės 
plotus, Francijos pasienyj. 
Bet Lygos Taryba atsisakė 
ryšyj su tuom svarstyti 
Hitlerio pasiūlymus delei 
naujų taikos sutarčių dary
mo su Vokietija, iki Hitleris 
atšauks savo kariuomenę iš 
Rheino krašto.

Tuo tarpu Hitleris atsi
kreipė į Anglijos ambasado
rių Berlyne, prašydamas, 
kad Anglų valdžia dėtų vi
sas pastangas paveikt Fran
cija, Belgiją ir kt., idant 
jos “tinkamu laiku” pradė
tų svarstyt Hitlerio naujų 
sutarčių siūlymus.

Anglijose valdžia per sa
vo užsienių reikalų ministe- 
rį A. Edeną tat kovo 17 d. 
ir pasižadėjo “visomis išga
lėmis” darbuotis, kad įvyk
dyt tokį Hitlerio pageida- 
vima. v

Francijos vyriausybė la
bai piktinasi šitokia Angli
jos tarpininkyste Vokieti
jos naudai. O Anglų dele
gatas Tautų Lygos Taryboj, 
užsieninis ministeris Eden 
“aiškina,” kad Anglija davė 
Hitleriui tokį prižadą ne 
kaipo Lygos Tarybos narė, 
bet kaipo viena iš šalių, ku
rios buvo pasirašiusios Lo
carno taikos sutartį...

Kapitalistinė A n g 1 i j os 
spauda vis labiau remia 
Hitlerį prieš Francija, ma
tyt, svarbiausia todėl, kad 
Francija pasirašė tarpsavi
nės pagelbos sutartį su So
vietų Sąjunga. ,

Gavęs užtikrintą paramą 
iš Anglijos valdovų, tad 
Hitleris šį ketvirtadienį ir 
atsiunčia lėktuvais į Londo
ną net 20 savo pasiuntinių 
su J. von Ribbentropu prie-

Francija Siunčia Nazius į 
Pasaulinį Teismą

Francijos užsienių reika
lų ministeris Flandin kovo 
17 d. išstatė du griežtus rei
kalavimus :

1. Tautų Lyga turi oficia
liai pareikšti, kad Vokietija 
sulaužė Locarno sutartį.

2. Vokietija turi įteikti 
Pasauliniam Teismui savo 
skundą prieš Franci j os-So- 
vietų tarpsavinės pagelbos 
sutartį, pasiduot ‘neišven
giamam’ to teismo nuo
sprendžiui ir tada ištraukt 
savo armijas iš Rheino apy

gardų.
Hitleris, mat, sulaužė Lo

carno sutartį panaudoda
mas tą priekabę, kad Fran 
ei ja padarė sutartį su So
vietais; jis išrado, būk 
Franci jos-So vietų sutarčia 
likus panaikinta Locarno 
sutartis; todėl, girdi, Vo
kietija “turinti teisę” siųst 
savo kariuomenę į Rheino 
sritį ir atginkluot ją.

Francijos valdžia yra įsi
tikinus, jog Pasaulinis Teis
mas pripažintų, kad Franci
ja, susitardama su Sovie
tais, tuomi nesulaužė nei 
vieno punkto Locarno su
tarties.
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WASHINGTON, Kovo 18. 
— Prezidentas Rooseveltas 
reikalauja, kad kongresas 
paskirtų pusantro bilionū 
dolerių viešiems bedarbių 
WPA darbams per 12 mė
nesių nuo š. m. liepos 1 d. 
Sako, kad to dar anaiptol 
neužteks, jeigu privatinė 
pramonė nesamdys daugiau 
darbininkų kaip dabar.

Johnstowno Potvinyj 
Prigėrė 20 Asmenų

JOHNSTOWN, Pa., Kovo
18.—Per dabartinį upių iš- 
tvinimą čia jau žuvo 20 
žmonių; 8 iki 15 tūkstančių 
liko be pastogės. Vanduo 
pakilęs jau net 14 pėdų.

McKEESPORT, Pa., miėš- 
tas kovo 18 d. buvo faktiniai 
visas apsemtas vandeniu, 
kuris pakilo 42 pėdas augš- 
čiau normalio lygio.

Potviniai Pittsburgho 
apielinkėj padarė iki $18,- 
000,000 nuostolių.

JOHNSTON CITY, N. Y 
gatvės taipgi faktinai visos 
randasi po vandeniu.

Potvinis plačiai palietė ir 
Binghamtoną, N. Y., ir 
Wilkes-Barre, Pa.
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.Komunistai ir Socialistai Vienam 
Teismo Suole

-j

Austrija vėl ant žemlapio. Vienoj, jos 
sostinėje, prasidėjo teismas 28 socialistų 
ir 2 komunistų. Socialistai kaltinami or
ganizavime slaptos revoliucinės socialis
tų partijos, o komunistams primetamas 
bandymas įsteigti komunistų-socialistų 
bendrą frontą prieš fašizmą. Visi teisia
mi draugai teisme laikos didvyriškai. Jie 
nedreba iš baimės, kad jiems grūmoja 
labai ilgų metų kalėjimas. Jie supranta 
fašistų tikslus, jie neatsisako savo ide
alų.

Pasaulio darbininkai nulenkia galvas 
prieš teisiamus draugus, o prakeikimą 
siunčia Austrijos fašistinei valdžiai.

Fašistinis perversmas 1934 metais su
daužė galingą Socialdemokratų Partiją. 
Jinai nebuvo prisirengus nelegaliam gy
vavimui. Ji amžinai tikėjo buržuazinės 
demokratijos pastovumui. Mes čia kal
bame apie Socialdemokratų Partijos va
dovybę. Eiliniai jos nariai jau senai ne
rimavo ir reikalavo rimtos kovos prieš 
reakcijos pavojų.

Dabar eina Austrijos socialistų persi
organizavimas į slaptą Revoliucinę Soci
alistų Partiją. Kaip girdėtis, užsienyje 
esą buvusios Socialdemokratų Partijos 
vadai nepritaria tiems revoliucinių socia
listų žygiams. Mat, revoliuciniai socia
listai neklauso užsienyje gyvenančių va
dų ir sudaro bendrą frontą su komunis
tais.

Austrijos Komunistų Partija, žinoma, 
taip pat slapta organizacija. Šis teis
mas prieš socialistus ir komunistus Vie
noje turėtų būti dar vienas signalas stip
rinimui socialistų - komunistų bendro 
fronto. Fašistai dabar lygiai brutališ- 
kai žiūri į revoliucinius socialistus, kaip 
ir į komunistus. Bendras mūsų visų 
priešas—fašizmas. Prieš tą bendrą prie
šą reikia bendro fronto.

Smetonos Kruvinas Kerštas prieš 
Lietuvos Valstiečius

. Vis baisesnės žinios ateina iš Lietuvos. 
Smetonos valdžia kruvinai keršija vals
tiečiams, kurie aną dieną išdrįso susivie
nyti ir ginti savo interesus. “N.” kores- 

S pdndentas rašo sekamai apie vėliausius 
įvykius:

Niekuomet dar Lietuvos kalėjimai ir areš
tų hamai nebuvo taip sausakimšai prikimšti 
•politiniais kaliniais, kaip dabar, ūkininkų 
neramumų dalyviai laikomi kartu su krimi
naliniais nusikaltėliais. Kalėjimo tvarka la
bai griežta. Pasimatymai apsunkinti. Da
bar prasidėjo ūkininkų neramumų bylų ei
lė. Daugumą bylų sprendžia kariuomenės 
teismas, kai kurias—karo lauko teismas, 
kur kaltinamieji negali turėti nei advokatų, 
nei liudininkų ir apie kurių sprendimus daž
niausiai sužinoma tik iš Eltos pranešimų 
kelintą dieną po teismo. Tardant ūkinin
kus vartojami kankinimai. Taip, byloje 
Žvirono ir kitų, kurią karo lauko teismas 
sprendė š. m. sausio 2-3 d. ir kuriam pirmi
ninkavo Panevėžio I divizijos vado paskir
tas pulkininkas Indrišiūnas, brolis Finansų 
vice-ministerio Indrišiuno, paaiškėjo, kad 
kai kurie kvočiamieji buvo kankinami, kad 
išduotų kitus.

Grigas Rutkauskas, 17 metų jaunuolis, 
r teisme skundėsi, kad jį budeliai baisiai 

į, kankino. Korespondentas rašo:
Jis (Rutkauskas) prašė teismą patraukti 

atsakomybėn Barzdą ir Lankauską, bet pir- 
fnfninkas atsakęs, kad policija galinti varto
ti visas priemones, kad surasti teisybę. Jis,

Rutkauskas, buvo išteisintas ir dėl pažymė
tojo mušimo padavė skundą Panevėžio apy
gardos teismo prokurorui. Toje pat byloje 
laike kvotos buvo kankinamas ir Raguotis 
Antanas, Kušneriukų kaimo, Ušpalių vals
čiaus ūkininkas. Prieš pat sulaikymą jį 
buvo paėmę kariuomenėn. Jį septynias die
nas mušė ir įvairiai kankino pažymėtieji 
Barzda ir kiti ir išlaikė jį vos gyvą saugu
mo policijoj. Nuo sunkių mušimų jis buvo 
visas sutinęs, pasidarė psichiškai nebesvei- 
kas. Apgydę kiek jį pristatė tiesiog daliu. 
Moraliai esąs visai užmuštas, begalo įbau
gintas, negali apie tai ir kalbėti, tik savo 
artimiems draugams nusipasakojo.
Smetona tiems budeliams gražiai atsi

moka: “Tiems mušeikoms, Barzdai ir ki
tiems,” sako autorius, “per apskričių vir
šininkų suvažiavimą, kuris įvyko Kaune 
sausio mėnesį, Vidaus Reikalų Ministe- 
ris pareiškė viešą padėką, žinoma, negi 
sakė, kad už mušimą.”

Šitie Smetonos diktatūros žygiai prieš 
valstiečius turėtų paskatinti Amerikos 
lietuvius prie greito sušaukimo milžiniš
ko anti-smetoninio kongreso. Toks kon
gresas pasmerktų tą diktatūrą ir pasiža
dėtų padėti Lietuvos broliams ir sese
rims nuo jos atsikratyti.

A r Drg. Browder Vėl Kalbės per 
Radiol

Prasidėjo labai platus masinis judėji
mas už tai, kad drg. Browderis, Ameri
kos Komunistų Partijos sekretorius, 
gautų progą pasakyti dar vieną prakalbą 
nacionale papėde per radio. Laiškai ir 
aukos plaukia iš visų krašto kampų į 
partijos raštinę. Partijos Centralinis 
Komitetas įsteigė fondą nusamdymui ra
dio sistemos. Tai labai didelis pasimo- 
jimas. Tam tikslui reikia sukelti ma
žiausia penkis tūkstančius dolerių!

Ar pavyks tą tikslą atsiekti? Priklau
sys nuo darbininkų ir jų organizacijų. 
Partijos kuopos ir nariai ryžtingai dar
buojasi del sukėlimo tos sumos pinigų. 
Lai dar kartą milionai Amerikos žmonių 
išgirs apie komunizmą!

Fašizmo Bjauri Galva

Akrono kapitalistai neriasi iš kailio del 
gumos darbininkų streiko. Jų agentai, 
vadovaujant tūlam C. Nelson Sparks, 
suorganizavo fašistinę, streiklaužišką 
grupę po vardu “Law and Order 
League.” O pats Sparks pareiškė: “Mes 
pasakysime importuotiems komunisti
niams agitatoriams išsinešdinti iš mies
to—ir mes nepaisome, kaip nuo jų bus 
atsikratyta.” O komunistiniais agitato
riais, be abejonės, Sparks vadina visus 
veiklius streikierius. Taigi, tos Lygos 
tikslas yra teroro ir linčo pagelba su
laužyti gurno darbininkų streiką.

Labai puikiai ir greitai streikieriai at
sakė fašistui Sparksui. Unija tuojaus 
pašaukė visus buvusius kareivius būti pi- 
kieto linijoje kapitonais. Jeigu ta “Law 
and Order League” pabandys streikie
rius terorizuoti, tai gaus atgal. Sparkso 
putojimas neva tik prieš komunistus ne
apgauna streikierių. Jie puikiai pažįsta 
Sparks ir kitus kompanijų agentus.

Unijos Vadai Suklupo, Darbinin
kai Tapo Suvilti

New Yorko namų aptarnautojų uni
jos vadovybė su ponu Bambrick prieša
kyje nusileido namų stambiems savinin
kams ir majorui LaGuardijai. Jie sutiko 
streikų atšaukti ir ginčus pavesti arbi- 
tracijos tarybai išrišti. Savininkai neva 
prižadėjo priimti į darbą visus streikie- 
rius. Bet tai buvo apgaulingas priža
das. Dabar, kuomet darbininkai grįžta 
darban, jie randa jų vietose skebus ir 
savininkai jų nepriima atgal. Keli tūk
stančiai darbininkų atsidūrė bedarbių ei
lėse. Jie kovojo. Jie galėjo lengvai ko
vą laimėti, bet jiems liepta grįžti darban 
be kontrakto, be sutarties!

Kalta unijos vadovybė, kad sutiko at
šaukti streiką be kontrakto ir be laimėji
mo unijos pripažinimo. Dabar tą mato 
streikieriai. Dabar darbininkai reika
lauja streikuoti išnaujo. Kito kelio jiems 
ir nesimato.

Lietuvių Komunistų
Nacionale Konvencija
Visoms Kom. Partijos Lietuvi y Frakcijoms ir Jų Nariams

Draugai ir draugės! Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos Centralinio Komiteto patvarkymu, Lietuvių 
Centro Biuras šaukia Nacionalę Konvenciją Lietuvių 
Komunistų, narių Komunistų Partijos. Konvencija 
įvyks liepos 5 ir 6 dienomis, Brooklyn, N. Y. Konven
cijai delegatus renka frakcijos—po vieną nuo frakcijos 
ir po vieną nuo kiekvienų penkių narių. Jeigu kuriame 
mieste randasi tik trys ar du lietuviai partijos nariai, 
jie taipgi gali siųsti vieną atstovą. Konvencijoj taip pat 
galės dalyvauti kiekvienas lietuvis partijos narys, nede- 
legatas, bet jis bei ji neturės sprendžiamo balso.

Mes raginame frakcijas ir narius tuojaus rengtis prie 
Lietuvių Komunistų Nacionalės Konvencijos. Iki kon
vencijos turime dar virš tris mėnesius laiko. Šitie trys 
mėnesiai turi būti pašvęsti konstruktyvei savikritikai ir 
diskusijoms mūsų konvencijos ir abelnai judėjimo pro
blemų. Kiekvienas draugas, kiekviena frakcija turi per
žvelgti savo praeities veiklą, kritiškai ją pasverti ir įieš
ko ti būdų geresniam, sekmingesniam veikimui ateityje. 
Mūsų komunistų veikla yra taip plati, kaip platus yra 
visas Amerikos lietuvių darbininkų revoliucinis judėji
mas. To judėjimo problemos yra mūsų problemos, o mū
sų problemos yra to judėjimo problemos. Jas visas da
bar turime nuodugniai išdiskusuoti ir pasverti.

Diskusijos ir Savikritika
Centro Biuras yra pasiryžęs pravesti kuoplačiausias 

pirmkonvencines diskusijas ir prašo frakcijas ir draugus 
kooperuoti. Diskusijos turi apimti ne tik mūsų naci- 
onalio judėjimo problemas, bet taip pat problemas vie
tos veikimo ir judėjimo. Neužtenka vieno diskusinio ir 
savikritikos frakcijos susirinkimo. Reikia laikyti tiek 
susirinkimų, bėgyje šių trijų mėnesių, pradedant balan
džio 1 diena, kiek jų bus reikalinga. Kiekviena frakcija 
privalo duoti sumanymų bei pasiūlymų Nacionalei Kon
vencijai. Tą pat gali padaryti ir pavieniai partijiečiai.

Pradedant su balandžio 1 diena ir iki pat konvencijos, 
“Laisvėje” ir “Vilnyje” bus Centro Biuro vedami disku*

sijų skyriai. Jie pasirodys taip dažnai, kaip reikalaus 
frakcijų bei draugų raštai. Raštus, skiriamus diskusi
joms, reikia siųsti tiesiai Centro Biurui del sutvarkymo 
ir suredagavimo. Mes manome, kad organizuotos dis
kusijos bus naudingiausios.

Greitu laiku Centro Biuras pagamins ir paskelbs Naci- 
onalės Konvencijos dienotvarkę. Tačiaus, del pradėji
mo diskusijų, nereikia laukti dienotvarkės paskelbimo.

Trijų Menesių Naujų Narių Gavimo Vajus
Kartu su šaukimu Nacionalės Lietuvių Komunistų 

Konvencijos, Centro Biuras skelbia trijų mėnesių verba
vimą lietuvių darbininkų į Komunistų Partiją. Šis va
jus prasidės irgi balandžio 1 dieną ir tęsis iki pat kon
vencijos, tai yra, iki liepos 5 dienos. Neskiriame jokių 
dovanų daugiausia naujų narių gavusioms- frakcijoms, 
kaip kad būna daroma vajuose mūsų masinių organizaci
jų. Taip pat neskiriame frakcijoms kvotų—kiek kuri 
frakcija turėtų gauti naujų narių. Mes pasitikime, kad 
visi draugai, visos frakcijos supras šio darbo svarbą ir 
tinkamai atliks savo revoliucines pareigas.

Centro Biuras, iš savo pusės, atsišaukimais, paragi
nimais ir patarimais pagelbės naujų narių gavimo vaju
je, bet patsai verbavimo darbas gula ant frakcijų ir pa
vienių draugų. Mes manome, kad bėgyje šių trijų mė
nesių įtempto darbo mes nesunkiai galėtume padvigu
binti mūsų parti j iečių'eiles. Tai turėtų būti kiekvienos 
frakcijos, kiekvieno draugo vyriausias tikslas šiame va
juje. Mes karščiausiai raginame siekti šio kilnaus ir 
garbingo tikslo.

Naujų narių partijai gavimo sąlygos labai prielan
kios. Tūkstančiai yra lietuvių darbininkų, kurie sim
patizuoja /Komunistų Partijai ir jos vedamoms. didvy
riškoms kovoms už darbo žmonių reikalus. Visų šių 
darbininkų vieta Komunistų Partijoje. Mes, partijie- 
čiai, turime stengtis juos laimėti ir gauti į mūsų re
voliucinės partijos eiles.

Draugai ir draugės, lai balandis, gegužis ir birželis 
bus mūsų pasiryžusios, energingos rugpjūtės mėnesiais.* 
Pasišventusiai dirbdami, suvažiavę į Nacionalę Konven
ciją liepos 5-6 dienomis pasidžiaugsime savo darbo vai
siais. Lai kožnas parti j ietis gaus mažiausia vieną nau
ją narį į Komunistų Partiją!

A. J. V. Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijų Centro Biuras.

A. Bimba, Sekretorius.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Atsišaukimas Į ALDLD Ir LDD Narius
2) Tokiame bendrame su

sirinkime reikia perrinkti 
kuopos valdybą, stengiantis, 
kad j naują valdyb~ ;«itų ir 
iš buvusių LDD narių.

3) ALDLD Centro Ko
mitetas duos visiems LDD 
nariams, susivienijusiems 
su ALDLD, dovanų knygų 
“Povilas Jurka” arba “Reli
gija”, tomas II, pagal jų pa
geidavimą.

Draugės ir draugai, už- 
j mirškite visus pirmesnius 

drai dirbkime darbininkų 
klasės naudai. Po 1931 me
tų pasidalinimo kaip iš vie
nos pusės, taip ir iš kitos 
buvo įsikarščiavimų, netin
kamų ir nepamatuotų vienų 

vienybę vykinsime taip, an^ k^ų užmetimų, įžeidi- 
kaip ją numato sutartis, pa- u* tam panašiai, todėl

* daryta LDD ir ALDLD 
Centralinių Komitetų. Mes Centro Komitetas, 
Į.___ v__  _
tymą vykinti vienybę ir esą- mus ir nepamatuotus vienų 
me tvirtai įsitikinę, kad jos ant kitų užmetimus. -----. -- --- . „

LDD vienybės šalininkų prikkišiojitijų neturi būti.

Draugės ir Draugai!
Šiandieninė padėtis pa

saulyje daugiau, kaip bent 
kada pirmiau, reikalauja 
darbininkų klasės vienybės, 
suglaudimo mūsų visų jėgų. 
Aky vaizdo j e to, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos Centro 
Komitetas ir pereitų metų 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos Centro Komitetas nu
tarė pasiūlyt vienybę šiom 
dviem organizacijom. j

ALDLD nariai vienbal-' nesusipratimus ir visi ben- 
šiai referendumu užgyrė tą 
sutartį. LDD vienybės šali
ninkai, po Draugijos suva
žiavimo skilimo (kovo 8 d.), 
sevo sesijoj pasisakė:

“Mes pareiškiame, kad 
vienybę

mes, apvienytas ALDLD 
, atšau- 

pakartojame savo nusista- kilime visus tuos netinka-

nori didžiuma LDD narių.”
Nuo 

dabar jokių užmetimų bei

/ Mes kartu atsišaukiame 
ir į tuos draugus ir drau
ges, kurie pasekmėje tos

sesija šaukė “LDD narius 
kuo greičiausiai ir rūpestin
giausiai pradėti praktišką 
vienijimosi darbą, susisiekti kovos pasitraukė iš mūsų
su ALDLD kuopomis ir na4 

y riais.” Ta pati sesija išrin-\ 
/ ko į ALDLD Centro Komi- 
' tetą draugus L. Prūseiką,;

M. Paukštienę, J. Kuodį ir/ 
- A. Matulevičių.

•• ALDLD jungtinis Centre 
Komitetas laikė savo susiA 
rinkimą 15 d. kovo ir nuta-į 
re raginti LDD ir ALDLD 
kuopas ir narius tuojaus 
pravesti vienybę pasire- 

I1 miant sutarties pamatais.
Kaipo tuoj autinius žings
nius vienybės pravedimui, 
mes siūlome: t

1) Kiekvienoj kolonijoj, 
kur tik yra LDD ir ALDLD 
kuopbs ir nariai, turi būti 
sušauktas bendras susirin
kimas, kad abi kuopas su
liejus į vieną ALDLD kilo
PC

miestuose, nepaisant tūlų 
žmonių pastangų ją sutruk
dyt.

Lai 
klasės

Lai
merikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija!

ALDLD C. Komitetas:
V. J. Senkevičius, Pirm. 
D. M. šolomskas, Sekr. 
O. Depsienė, Iždininkė.

A. Bimba,
A. Gilmanas,
L. Prūseika,
S. Sasnauskienė,
P. Pakalniškis,
M. Paukštienė,
J. Kuodis,
J. J. Kaškiaučius,
A. Matulevičius, 
A. A. Lideikienė.

gyvuoja darbininkų 
vienybe!
gyvuoja galinga A-

Pittsburgh, Pa
Dienraščio “Laisvės” Bankie

tas Sėkmingas

Kovo 8 įvyko dienraščio 
“Laisvės” 25 metų sukaktuvių 
bankietas. Atsilankiusieji gra
žiai pasilinksmino—pasišoko 
prie lietuviškos jaunuolių mu
zikos, turėjo gerą vakarienę 
ir gėrimų.

Vakarienės laiku pasakė 
trumpas prakalbeles Janulevi- 
čius, P. Norkus, Bogužiukas, J. 
Lekavičius, Bakanas, žvirblis, 
J. Urbonas, Užkuraitis, D. 
Lekavičius, J. Gasiunas. Visi 
gyrė “Laisvės” turinį ir sykiu 
linkėjo kuoilgiausio jai gyva
vimo.

Bankietą suruošė apie tuzi
nas “Laisvės” skaitytojų. Ačiū 
jų pasidarbavimui, “Laisvei” 
liks gražaus pelno. Aukomis 
prisidėjo sekami biznieriai: 
Broliai šimkai, P. Bajoras, 
Rumbauskas, Teofilius ir Fran- 
kis Dargiai, J. Plukis, P. Pi
voriūnas. J. Kazlauskas ir P. 
Dargio pastangomis per radio 
pagarsintas jubilėjus. “Lais
vės” skaitytojų vardu tenka 
tarti jiems- širdingai ačiū.

Taipgi visiems tenka pri
minti, kad mūsų pareigos 
“Laisvės” jubilėjaus klausimu 
neužbaigtos. Turime darbuo
tis visi gavimui daugiau nau-

organizacijų, kad ir jie sto- 
| tų į ALDLD eiles, 
p Mes taipgi atsišaukiame 
ir į tuos LDD narius, kurie 
iki šiol laikėsi lovestoninės 
grupės ir buvo priešingi 
vienybei, kad ir jie apmąs
tytų savo nusistatymą ir 
stotų už Vienybę.

Draugai ir draugės L Mū
sų klasiniai reikalai turi 
būt aukščiau mažų asmeni
nių nuoskaudų. Sunerkime 
rankas bendram darbui už 
mūsų klasinius siekius. Tą 
jau padarė apsi vieny damos 
Brooklyno ALDLD 1 kuo
pa ir didžioji dalis LDD 7- 
tosios (centralinės) kuopos. 
Mes pasitikime, kad darbi
ninkų klasės' vienybę greitai 
praves ALDLD ir LDD 
kuopos ir nariai ir kituose jų skaitytojų. Per visą gegu-

žės mėnesį skelbiamas specia
lus jubilėjaus vajus. Turėtumėt 
tuo laiku ypatingai smarkiau 
padirbėti. Taipgi rašykim at
siminimus, kaip mes pradėjo
me “Laisvę” skaityti.
Laisvietis Petras Norkus At
sidaro Drabužių Siuvimo Vietą

Kovo 21 Petras Norkus ati
daro drabužių siuvimo, taisy
mo, prosijimo ir valymo dirb
tuvę nuosavam name, 1318 
Reedsdale St., N. S.

P. Norkus sakosi esąs vie
nas pirmųjų “Laisvės” skaity
tojų. “Laisvė” jam geriausia 
patinkanti .

APLA 50 Kp. Silkių 
Vakarienė

Nedėlioj, kovo 22, Liberty 
svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
APLA 50 kuopa turės didelę 
silkių vakarienę. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Kviečiami visi dalyvauti. 
Įžanga visai maža: už 25 cen
tus įžangos svečiai galės gra
žiai pasišokti prie lietuviškos 
muzikos, užtektinai silkių pa- 
sivalgyti ir puikiai laiką pra
leisti. Dalyvaudami sykiu, pa- 
minėsim 25 metų sukaktuves 
nuo įsikorporavimo APLA or
ganizacijos.

j Lietuvių Partijiečių ir Simpa- 
tikų Susirinkimas

Nedėlioj, kovo 22, 1322
Reedsdale St., įvyksta PittsX' 
burgho ir apielinkės lietuvių^ 
partijiečių ir simpatikų susi
rinkimas. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Visi partijiečiai ir simpati- 
kai kviečiami dalyvauti. Teks 
aptarti svarbūs klausimai, tarp 
kurių ir visuotinas lietuvių su
važiavimas.
Opozicijos Pritarėjai Stoja už 

Vienybę 
t

Pittsburgh© apielinkėj ne
daug tėra opozicijos pritarėjų. 
Liet. Darb. Draugijos narių vi
sai nebuvo. Prūseikos ir But
kaus pritarėjų buvo po keletą 
McKees Rocks ir Carnegėj.

Teko pasikalbėti su Frank 
Rodgers, vienu tų, kuris palai- * 
kė gana širdingai opoziciją. Ji
sai pareiškė, kad toliaus tęsti * / 
pasiskirstymas yra žalinga

(Tąsa 5-tam puslapyj) >

p

i

t
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ture. One look at the picture ought 
to be enough to spur the lagging * 
branches to work.

THE Trophy!

Herd is a picture of the giant 
trophy. The actual “skyscraper” is 
five times the width at the base and 
rive times the height of this pic-

teachers, and
port of the student peace 
April 22nd.

The well-known Brooklyn Aido 
Chorus will hold its annual banquet 
March 22, 1936. The place is the 
Lithuanian-American Citizens’ Club, 
80 Union Ave., Brooklyn, N. Y. The 
Brooklyn Aido Chorus is the oldest 
Lithuanian workers’ chorus in the 
World and has many friends and 
supporters who should show their ap
preciation of this organization by at
tending this gala affair.

Ai<petis.

- ' ' : . t - .< - '

SupAporJl °LStj" LDS Membership Drive Ends April 15 dent Stnke on April 22nd. **«»««
NEW YORK, N. Y. (YNS)—Five 

hundred college persidents have been 
asked to lend their support to the 
student peace strike called for 11 
a.m., April 22nd. The appeal, sent 
out by the American Student Union, 
cited disorder and violence at pre
vious strikes because of misunder
standings” between students and col
lege officials.

“The strike is not intended to ‘be
devil’ college presidents”, Joseph 
Lash, executive secretary of the 
Union emphasized. “We are parti
cularly anxious to avoid misunder
standings because the present omi
nous situation in Europe and the 
Far East demands that we take coun
sel together on how to delay the 
World War that seems to be so im
minent”.

Conceding that “one may disagree i 
with the strategy in the strike”, Mr. 
Lash urged the presidents to recog
nize its “praiseworthy and conscien
tious motivation”.

The strike, which is called “a dress 
rehearsal of what the younger ge
neration intends to do if American 
imperialism plunges us into another 
war”, was supported by 175,000 stu- i 
dents last year, according to the A. j 
S. U. 300,000 are expected to parti-' 
cipate this year.

FINK FROLICS

.ąj,, THR 
SrWKTBREAK«6 
, . <>r r»ę .:. ■•' '
fjlvnn o«n

ŠTAMEACAlN^T ■ 
A i<jr -iSMMSfe
COnoIT lOHS 
fc::$-’ ’ M.* *:*■• •*• xO /<<• .**'■*,•. -

Finks of the Flynn Agency in 
New York got the strike lust in 
their blood after a few hours of 
strikebreaking and formed their 
own picket line outside one Ri
verside Drive apartment. _Face itn 
his collar to avoid identification, 
this one seeks a $9-a-day strike
busting wage. Regular strikers 
want only $22 a week.

BROOKLYN AIDO CHORUS 
BANQUET MARCH 22

The membership drive of the Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas (LD 
S) has entered the last month. Up 
to date three hundred and seventy 
new members have joined during the 
drive, seventy of whom have been 
recruited by the members of the LDS 
youth branches. In order to stimu
late the youth to greater efforts to 
build up the LDS ,the National LDS 
Youth Committee has offered a beau
tiful Stirling trophy to the youth 
branch which sends in the most ap
plications by April 15. The branch 
which wins the trophy three times, 
that is, three membership drives in 
succession will have the trophy for 
good. From the Atlantic to the Pa
cific the youth are feverishly “hunt
ing” for new members. A member 
of the Brooklyn BuiLDerS prognosti
cated that the trophy was in the bag 
as far as the BuiLDerS were con
cerned, but when informed that 
Brighton Park, Chicago recruited 12 
new members and that the BuiLD
erS were in fifth place, he pushed 
out his chest and said: “We, the 
BuiLDerS, solemnly declare that 
where there is life, there is hope, 
and we shall not rest in peace till 
the trophy is placed in a cabinet on 
the stage of “Laisve” hall and there
by live up to our name of BuiLD
erS builders of a strong youth move
ment in the LDS”. That is the spir
it that permeates our youth branch
es (except those branches which 
haven’t recruited even one member.

The Newark LoDeStars are close 
to the heels of Brighton Park with 
9 new members. The odds are ten 
to one that by next week the LoDe
Stars will be in the lead. The bran
ches that seem to adore the stream
lined figure 0 are as follows: br. 205 

■—Elizabeth. N. J.; 206—Bridgeport, 
Conn.; 208—Detroit, Mich.; 209— 
Springfield, Ill.; 216—Marquette Pk., 
Chicago; 218—Paterson, N. J.; 220— 
Waterbury, Conn.; 223—Cliffside, N. 
J. 224—Milwaukee, Wise.; 228—Gary, 
Ind.; 229—St. Charles, Ill.; 230—Mo
line, Ill.; 232—Lawrence, Mass.; and 
branch 235—Worcester, Mass. If 
every aforementioned branch would 
recruit 5 members, the total would 
be 70.

STUDENT MODEL LEA
GUE VEXED BY 

SANCTIONS
POUGHKEEPSIE, N. Y. (YNS)— 

While Reichsfuehrer Adolph Hitler’s 
rearming of the Rhineland was caus
ing shivers in European’s diploma
tic circles, 200 students from 29 col
leges in the Middle Atlantic States 
closed in peaceful fashion their 2 
day experiment in running a model 
League of Nations Assembly.

Considerably more optimistic than 
their elders in Geneva, the student 
delegates voted large improvements 
in the present world organization, 
proposed revision in the covenant of 
the leauge, and after heated debate 
decided on drastic oil. and steel sanc
tions against Italy. Italy, represen
ted by Syracuse University, there
upon withdrew from the league, while 
the other delegations hissed and 
thumped on benches.

HOULTON, Maine (YNS)—Hands 
across the border is the latest move 
of Houlton school students to pro
mote friendship with fellow students 
living in nearby Canada. Frequent 
meetings of students from Houlto.n 
and from Woodstock, New Bruns- 

iwick, just across the international 
boundary line, have been held' where 
problems of mutual interest are dis
cussed. , . ;

w<
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STRIKE ‘SIT-IN’ HACKS 
DOWN POLISH TUITION 

FEES
WARSAW, Poland (YNS)—Action 

by students of the technical college 
of the University of Warsaw against 
high tuition fees forced a promise 
from University officials to promise 
reductions.

A “stay-in” strike^ was resorted to 
by the students with benches and 
tables serving as sleeping places. 
The Student Brotherhood Society 
supplied the food. The university 
was held for three days.

Food was dropped from an air
plane after police prevented sympa
thizers from bring food to the strik
ers. Students of the agricultural col
lege of the University who wished 
to join the strikers were prevented 
by the police.

NEW YORK (YNS)—“A good lea
thering” for students who participate 
in school peace strikes is advocated 
by Jeremiah F. Cross, Commander of 
the Bronx County American Legion.

Cross and his Legion post don’t 
like the United Parents Association 
oi Public School 71 because of its 
opposition to student loyalty oaths 
and to the Ives Loyalty Oath for 

because of its sup
strike,

Government Finds One-Fourth 
of Youth Unemployed

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
One out of every four young people 
in the United States are jobless and 
in despair, according to an official 
study just released.

The study, “Youth...How Commu
nities Can Help”, is the first detail
ed analysis of youth’š problems 
made by a government agency. It 
was prepared by the Committee on 
Youth Problems for the U. S. Office 
of Education.

It disclosed that of the 20,100,000 
persons, 16 to 24 years of age, in
clusive, in the~Unitetd States today: 

4,700,000 are out of school, unem
ployed, and seeking jobs.

300,000 are out of school and un
employed, but not seeking employ-, 
ment.

4,000,000 are in full-time schools 
and colleges.

500,000 without employment are 
taking part-time school work.

2,800,000 are young married wo
men not employed and not in' school.

7,800,000 are employed at full-time 
or part-time jobs.

The figure as to the number of 
young people who are employed at 
full-time or part-time work is 2,800,- 
000 above the figures estimated by 
the Department of Labor in a recent 
report. The number of jobless young 
people today has increased 150% 
since 1930, when 2,000,000 young 
people are classified as unemployed, 
the committee finds.

But generally speaking, the com
mittee states, youth’s plight is not 
new. It’s report- declares:

“Dislocation of youth antedates 
economic dislocation. One evidence 
alone bears grim witness to this dis
location, the recruiting of youth into 
the ranks of crime. The majority 
age among the criminals has moved 
steadily downward until the peak 
of serious arrests is now at 19-yrs.”

It is pointed out, however, that dur
ing the past six years youth has be
come the “surplus population”.

NYA ON SPOT AT NEW 
YOUTH BILL HEARINGS

NEW YORK (YNS)—Sensational 
charges against the National Youth 
Administration and the government 
apparatus for aiding the young men 
and women of the nation are promis
ed for Congressional hearings on the 
American Youth Act.

The hearings, to take place in 
Washington, D. C., March 19, 20 and 
21, will be conducted before the 
Senate Committee on Education and 
Labor.

The American Youth Congress, 
sponsor of the bill, which claims an 
affiliated membership of more than 
a million and a half, is busy mobiliz
ing the support of its member orga
nizations behind the bill.

The American Youth Act, intro
duced into Congress by Rep. Thomas 
Amlie of Wisconsin and into the Se
nate by Sen. Elmer Benson of Min
nesota, calls for the immediate es
tablishment of vocational training; 
employment of youths 16 to 25 years 
on government projects with a $15 
minimum weekly wage; and adminis
tration of the act by local commit
tees composed of young people, labor 
and social service or consumers* 
groups. Special projects would’ be 
provided for high school and college 
students. Funds for the program 
would come from taxation of inheri
tances, gifts and individual corpora
tion incomes of $5,000 a year and 
over.
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SPORTS SNORTS
By DUPLEX

Say, what’s become of a man call
ed Ruth. It doesn’t seem like the 
correspondents are talking baseball 
when they don’t mention Ruth. And 
we don’t suspect they forget how to 
spell the name. So it’s probably 
true. The Babe is just a plain ci
tizen now, no more important than 
an old model sewing machine or the 
stitches in an appendix operation. 
It’s no secret that he’s definitely 
through with baseball because his 
waistline, which was never of the 
streamlined variety, is growing along 
and is something to look at accord
ing to his own admissions.

At that,. there’s one manager who 
believes weight to be an asset to 
his club and it isn’t a circus mana
ger either. Mr. Macphail if the 
Reds, apparently has offered the 
Ruth man a job as fifth outfielder 
with a pinch hitting . assignment 
thrown in for good measure. A 
fifth outfielder, let me say, is a lot 
better than a first violinist without 
a job but Ruth, it seems, turned 
down the idea, and whatever else it 
offered in the way of spending 
money. I can understand Ruth turn
ing down the job because wearing a 
uniform is no joke. • First you have 
to underss and put on the uniform, 
then after sitting on the bench 
through the regulation game you 
have to walk all the way to the club 
house and undress again, maybe take 
a shower through force of habit and 
then put on your street clothes 
again. After repeating this perfor
mance for a good part of the sea
son without soiling said uniform the 
Reds come so close to winning the 
ball game that out of sheer despera
tion they call on the Babe to deliver 
in the pinch. And here the old cere
mony begins all over again. Photo
graphers get out? their tools and 
swarm all over the playing field in 
an attempt to snap the Babe from 
all conceivable angles. Newspaper
men cock their typewriter keys ready 
for the supreme effort and... well, 
supposing the Babe fans. That’s all.

No, I guess it isn’t worth repeat
ing last year’s Boston episode. Still, 
I’d like to see the Babe’s name men
tioned in the papers occasionally, 
just for old times sake. Even if 
he’s only {reeling potatoes on his 
farm.

It’s a shame the way the Rangers 
are going this late semester. In 
fact they aren’t going—they’re de
scending faster than a stratosphere 
balloon in a hurry to tell the folks 
abęut it. The Rangers this season 
are just about pooped, down and out, 
ausgespielt. In last place three 
points behind the Bruins and a few 
games left. It’s a long time since 
we can recall the Rangers not be
ing in the playoffs. But look at 
the American’s, those Wyermen of 
old. Beat the Toronto team and five 
points in front of the Canadians, 
which means the playoffs and the 
payoffs. Never expected they’d do 
it. At that they might have not 
done it if there were the original 
five team loop operating. No hard 
feelings but hand a lot of credit to 
Schriner who has sunk more goals 
into the opposing nets than any other 
peck chaser in either league.

WAR CRISIS MAY KILL 
OLYMPICS

PARIS, France (YNS)—Locarno 
signatories may refuse to send 
Olympic teams to Berlin this sum
mer as a sign of their displeasure 
at the denunciation of the Locarno 
Pact by Hitler, informed French lea
ders think. Such action would mean 
the collapse of the Olympics.

One French official stated, “France 
undoubtedly will refuse to send a 
team to Berlin and Great Britain, 
Italy and Belgium probably will fol
low suit.” Meanwhile, all funds ear- 
Xnarited for the Olympics are being 
held' by the French government.

BUCCAROOS ARE CHAMPIONS OF LDS-MYC 
BASKETBALL LEAGUE; ACES TAKE 2nd PUCE

By AL JUKELIS
Friday, Feb. 28, marked the clos

ing eve of the LDS-MYC Basketball 
League. With a virtual tie existing 
between the Buccaroos and the Eng
lish Section Aces, the Aces ahead 
by percentage points, a swell crowd 
turned out to witness the games.

In a curtain-raiser before the big 
battle, the Red Wings and Monarchs, 
tail-enders in the league, battled it 
but for supremacy in,, the cellar. The 
battle was fast and furious and when 
the smoke of the battle had cleared1, 
the Red Wings led the Monarchs 16- 
11. This left both teams tied for 
the cellar at 3 won and 12 lost.

The game was that of any Red 
Wing-Monarch game—fast, furious 
and blood-thirsty. Both teams are 
expected to resume their intense ri
valry on the baseball diamond this 
summer.

BOX SCORES
Red Wings
Monkus, rf.

F. G. F. T. P. F.
1 0 0

S. BernotJ If. 1 0 0
G. Kwain, c. 2 0 0
T. Paulus, c. 0 0 0
B. Baranausky, rg. 1 0 0
A. Jacobs, rg. 0 0 0
J. Jacobs, 1g. 2 0 1
J. Petritus, 1g. 1 0 1
Monarchs F.G. F.T. P.F.
T. Petroskey, rf. 1 2 0
J. Burnetsky, If. 0 0 0
E. Shermikas, c. 0 0 0
G. Janeliunas, c. 0 1 1
T. Zebraitis, rg. 3 0 0
T. Molnar, 1g. 0 0 0

Following the Red1 Wing-Monarch
game, the Aces and Bticcaroos took
the floor. A tenseness could be felt
this evening that wasn’t felt in any
game before. This, in reality, was
the championship game.

rf i
The scor-

ing was vast and close throughout 
the game. Neither team enjoyed 
more than a four point lead1 in the 
early periods of the game. The Buc
caroos were first to break the ice 
with a basket to be followed almost 
immediately by a basket by Al Ju
kelis of the Aces. It went this way 
throughout the entire game—first 
one team scoring, and then the other.

Chuck Apolskis, closely guarded 
this evening, missed several good 
scoring opportunities. “Bobe” Rey- 
bum, lightest man on the floor, was 
roughly treated by the Buccaroos 
and couldn’t do much to help the 
Aces. Only three field goals were 
made by the Aces, the lowest made 
by the Aces throughout the entire 
league. The Bucaroos, playing their 
first season in the LDS-MYC Bas
ketball League, well deserved the 
16-12 victory over the Aces.

BOX SCORES
Aces F. G. F. T. P. F.
G. Melton, rf. 0 0 1
A. Jukelis, If. 2 2 1
A. Mishkinis, If. 0 2 1
C. Apolskis, c. 0 2 0
W. Reybum, rg. 10 2
V. Bogdal, 1g. 0 9 3

Buccaroos F. G. F. T. P. F.
W. Šanicki, rf. 2 13
A. Murray, If. 0 0 0
Siwicki, c. 0 0 3
C. Pressy, c. 2 0 1
R. Begeshke, rg. 10 1
Bednarski, 1g. 2 1 1

FIJfAL LEAGUE STANDINGS
Buccaroos 10 2 .833
Aces 12 3 .800
Sparks, LDS 9 6 .600
Ft. Dearborn 5 7 .417
Red Wings, LDS 3 12 .200
Monarchs, LDS 2 12 .200

Hartfordo Spaktyva
Clem, Strauss’ visit to Hartford 

last Wednesday and his help in re
hearsing “Tamyla” was appreciated 
by all and now that little more than 
a week is left before its presenta
tion, we must all buckle down to 
work real hard and make this oper
etta a success. The chorus mem
bers; who have no speaking parts, 
especially are asked to attend! all 
rehearsals regularly and on time.

Now that Waterbury has become a 
regular contributor to our Youth 
Sections, we feel as though we know 
each other much better. How about 
Bridgeport, New Haven and New 
Britain? Let’s hear from you, too.

Spring is in the air, and the wea
ther has become bearable once more. 
How about all L.D.S.ers coming re
gularly to meetings and all chorus 
members doing likewise for rehear
sals? T’would be a good idea!

JUST JEST
What’s this little affair being car

ried on between the Waterbury cho
rus teacher and a certain “Tamyla”? 
Where does “Akli” come in, or 
doesn’t he?

Fun galore last Saturday at the 
L.D.S. Dance. With Felix demanding 
that waltzes be played slower, the 
Goofs learning the polka ,and many 
empty beer glasses lined on the top 
of the piano, merriment reigned!

“In spring a young man’s fancy 
turns to...” what the girls have 
been thinking about all winter.

“B. R.”

Two out of every five young peo
ple of high school age are not in 
school. Of these enrolled, the cur
riculum- is ill-suited for at least three 
out of five. (Dr. Homer P. Rainey, 

outstanding progressive educator.)
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Lithuanian Fascism or American 
Democracy?-!hat is the Question!

By JOHN ORMAN

In an English Column “Take it or Leave It” in 
the “Vienybė”, Mr. Vitalis Bukšnaitis takes excep
tion to the idea that a congress of all Lithuanians of 
America is necessary in order to help our cousins 
and blood relations in Lithuania regain their demo
cratic liberties.

He says that the whole thing will be a “hog 
calling contest” being called by “red oriflamme un- 
furlers who respect neither the stars and stripes of 
this country, or the tri-color of Lithuania...” of 
course gently hinting that he respects both, with 
wrath and fervor.

While we are on the subject, perhaps Mr. Bukš
naitis will care to remember a few things before we 
go off the subject. One of these things is: When 
American Lithuanian organizations spent much money 
to send delegates to the World Congress of Lithua
nians, they did not get a chance to express the will 
of their organizations in the congress.) Why? Many 
of these delegates, we are sure (because we attend
ed the congress and spoke personally with most de
legates from USA) wanted to see a democratic form 
of government in Lithuania. One based on something 
similar to that in the United States, France or Cze
choslovakia. That there is no democracy in Lithua
nia, or even at the World Congress of Lithuanians, 
the delegates soon found out.

There is one thing which Mr. Vitalis Bukšnaitis, 
Mr. Tysliava, (his editor), et al forget, and that is 
the loyalty to one flag, such as the stars and stripes, 
and loyalty to another such as the tri-color of Lithua
nia are two different things.

Mr. Bukšnaitis claims that he is a pretty good 
American, and a firm believer in American institu
tions of Liberty and freedom. He also says that he 

vis a believer in the tri-color of Lithuania and the 
government which stands behind this tri-color.

We still have some liberty in good ole USA, We 
will continue to have them, aye, even have more, if 
the workers of America drive out Wall Street rule, 
and take full control of the government. But in Li
thuania, the last vestiges of liberties are taken away.

We need not go into much history. Let us take 
the new law for organizations which has been effec
tive since February 1st in Lithuania. A person who 
is not 18 years of age cannot belong to any organiza
tion. A member of an organization cannot vote in 
that organization unless he is 21 years of age, and 
unless his age is 24 years, he cannot hold office.

Then there are many more restrictions. There is no 
freedom of speech, no freedom of the press, no free
dom of anything. The government dictated to the 
editors just what shall go into the papers. The Minis* 
ter of Internal Affairs reserves the right to hire and 
fire any editor, he reserves the right to outlaw any 
organization. You cannot write in Lithuania in fa
vor of democratic form of government, and you can 
write (within certain limits) about any other country 
except Lithuania itself, and even small hews items 
are censored in non-govemment papers so that the 
Facsistic ones would have “scoops” and increase their 
circulation.

Is that what Vienybė, Tysliava and Bukšnaitis 
stand for?

If Mr. Bukšnaitis would care to inform us about 
some things in Lithuania, let him answer these ques
tions:

1. What was the Lietuvos Jaunimo Sąjunga, re
cently outlawed by the Fascist Smetona Government?

2. Why the “Lietuvos žinios” and other “legal” 
newspapers must publish articles by various govern
ment officials even though they are unsigned and are 
against the policy of the paper?

3. Is there a democratic government in Lithuania?
4. Do you favor the present regime in Lithuania?
5. Do you favor American Democracy with free

dom of the press, freedom of speech and assembly?

As We Go Round and Round
(To the tune of ‘Music Goes Round 

and Round’)
Oh, the workers began to frown, 
As the wages went down and down— 
W o—oh—oh—oh—oh—oh— 
So we struck right there.. 
Oh, the bosses fell to the ground.
As the pickets went roun* and roun’ 
W o—oh—oh—oh—oh—oh— 
Boy,, what a scare!

f •

And when the scabs came roun’ 
The committee threw them down 
The stairs below, below— 
Wo—dileeo—ho— 
Y’oughta see them bounce! *

Oh, the bosses had to come roun’ 
As the union smashed them down— 
W o—oh—oh—oh—oh—oh— 
And we won the strike!

Did You Know That...?
In the state of Washington, bull

frogs are classed as fur-bearing ani
mals.

•
South Africa is to have its first 

drug store chain.

This will be remembered as the 
dam building era, but of course it 
may not be spelled that day.

•
The Red sea is red because of the 

milliops of microscopic plants called 
algae, dwelling there. They cause a 
red tint.

Hie Camera Eye
News From England... Somewhat 

like a spiritual corroboration to my 
unspoken suspicion that England is 
more embarking upon the production 
of films with a definite nationalist 
t.one ,comes the announcement that 
Gaumont British will make “Chinese 
Gordon”. The film deals with an
other British hero, who like “Rhod
es0, made the world safe for British 
imperialism, one Gordon by name, 
the hero of the Battle of Khartoum 
in Egypt.

Sing hosannas to Darly Zanuck, 
production head of Fox Studios, the 
perfect conception of a boss. Foi’ 
when this model' of unselfishness 
leaves for a six weeks’ vacation 
(with pay) in May, he slows down 
studio work 85%—and the employ
ees also get a six weeks vacation 
(without pay).

By all means, see Eddie Cantor’s 
“Strike Me Pink”. Elven if Cantor’s 
jokeą and antics are a little stuffy, 
you’ll laugh yourself silly over-a-mi- 
nute slapstick gags. Besides Sally- 
Eilers is mighty purty. But—for 
heaven’s sake—don’t sit near a 
spooning couple! They’ll ruin the 
show for you.

Sisters Under the Skin. One pic
ture actress, whose love scenes are 
so torrid that they are almost com
bustible, wears long wool and cotton 
union suits when on location in the 
high Sierra mountains.

Where History and Hollywood 
Clash. History tells me that during 
the period of the Spanish-American 
War, the Cuban populace was on the 
verge of starvation. Yet Hollywood 
proudly announces that in the forth
coming film “A Message to Garcia” 
minute care was takėn to re-create 
the clothes the people wore, the to
bacco they smoked and the food they 
ate. What food, say I? Grass? Or 
is this just one of them! fairy tales 
Hollywood keeps on making?

Socialist Education of Youth
— By MAX WEISS —

(continued from last week)
W» should remember that the expansion we out

line is based on the use of existing educational equip
ment in the same wax that the capitalists are ac
customed to use it. For example: the fourfold in
crease indicated by Harold Loeb takes for granted the 
continuation of much of the same kind of useless, 
wasted and parasitic affairs which pass for educa
tion ' under capitalism. The tremendous resources 
which are now spent in training socially- useless peo
ple such as corporation lawyers, high-pressure sales
men, advertising and ballyhoo men would be turned 
into constructive educational channels. In addition, 
even though this fourfold increase in education takes 
for granted the utilization pf the fully physical re
sources of the innumerable private schools which dot 
the country and to which the children of the aristo- 
cratic rich go, it assumes that the aristocratic manner 
of education which prevails in these private schools 
will be continued. These private schools, private mi
litary academies, and “finishing schools” have build
ings and equipment capable of educating many thou
sands more than is possible even according to Harold 
Loeb’s calculations if the luxurious and wasteful sur
roundings were abolished. By doing away with the 
wasted space and palatial luxury of these schools, the 
workers’ government could easily—without a penny 
of expense—immediately place over a million more 
chilren in classrooms than is thought possible even by 
Loeb.

Enlarge Educational System

Thus, at one stroke, by simply planning in a So
cialist manner the proper use of the material which 
we have at hand in the United States today approxi
mately five times as many workers’ and farmers* 
children—as well as hundreds of thousands of their 
parents—could receive a free education.

This expansion in free education would in the 
first place be aimed at abolishing the inhuman and vi
cious Jiim-Crowism which prevails in the United 
States today. If it can, be truthfully said that the 
children of America are not receiving a tithe of the 
education which they should, then how much more 
time is this of Negro children?

While discrinimation is practiced in both the North 
and Sou th, it is particularly in the Southern States 
that Negro children are discriminated against in the 
matter of education. It has been estimated that for 
every $100 spent to educate a white child in the 
south, only $25 is spent to educate a Negro child. 
Examples abound, as for instance, in Alabama, where 
in 1927, $26.57 was spent for the education of white 
children and only $3.81 for Negro children.

Is it any wonder that while, according to the 
federal census of 1930, 26.6 per cent of the Negro 
population was illiterate in 1920, nearly one-third or 
30.4 per cent were illiterate in 1930?

The Soviet Government of America would see to 
it that first and foremost in its educational program 
would be the provision of all necessary educational 
facilities for the children of the Negro people.

It would not merely guarantee against the dis
crimination which is practised today. It would take 
special steps to place special privileges at the dis
posal of Negro students. Today, the Negro youth 
are subject to such discrinatory practices, barred so 
effectively from really educating themselves, that 
these .special measures and privileges would be ab
solutely necessary if real equality were to be esta
blished between Negro and white.

This would be only* a beginning. The next step 
would be to build still more schools on a still larger 
scale; to replace old ramshackle buildings and fire 
traps with modem, spacious and airy schoolrooms 
completely equipped in every respect for the proper 
education of the citizens of Soviet America.

Of the 241,428 school buildings in the United* 
States in^ 1933-34, 139,180, or 57.6% of the total, had 
one room. In 1929-30, 60.1% were one-room buildings. 
(School Life, February, 1936). \ •

Almost a fifth of the elementary school children 
in New York City are undernourished, according to 
the Board of Education-.

“The Communist maintain that the religious beliefs of a person are his private concern in relation to the State 
and' governmental policies. The State should not dictate religious* beliefs. We Communists are completely op
posed on principle to State coercion in regard to religious beliefs.”—EARL BROWDER, secretary of the Com
munist Party of the U. S. A. in his new book, “What Is Communism ?”
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Shenandoah Žiežirbos

H’ya fellow comrades, how’s every
thing with you all?

Paging MISS YUDAN, paging 
Miss Yudan, where can she be? Her 
disappearance from choir rehearsal is 
a mystery, after all, she’s been at 
every practice until her disappear
ance last Sunday evening. Blanche 
Yudan, you’re wanted, wanted back, 
and now to whom will our darling 
little Cookie be able to relate her 
witty sayings. We all miss you 
besides our little Cookie and hope 
you will pay us a visit frequently.

Chorus rehearsal was postponed 
last Sunday evening, because of the 
card and Bunco party held at the 
headquarters. Besides, all our cho
risters would not come if there was 
rehearsals, as playing cards or Bun
co is a hobby among the members. 
We all had a good, fine, excellent 
time.

Another piece of furniture was 
added to the collection down at the 
workers’ center. A radio—donated 
to us, and boy, it’s a dandy. Our 
Youth Club should get a prize as 
one of our members got the radio. 
We’ll be having jazz and dancing 
feet down at the center now.

Peter Grabauskas, the president of 
the Lyros Chorus, invites all chorus 
members to a “LITTLE PARTY” 
which will be held at the headquar
ters next Saturday evening, March 
21st, 1936.

All members are requested to re
port and don’t forget—there’s going 
to be dancing, etc.

EXTRA! EXTRA!—Tickets are 
now on sale for our big Elaster 
dance and can be obtained from any 
member of the dance committee or 
chorus member. You out-of-town 
choristers come and bring your 
friends With you. It’s a nice time 
to take a vacation and come up to 
Shenandoah, Pa. Don’t forget April 
13th, 1936.

We’re smiling thru, and we hope 
a good percentage of our members 
will attend rehearsals Sunday, after 
the party Saturday. Won’t you cho
risters come to rehearsal hereafter 
on Sunday evenings? You know we 
have a good time after rehearsals.

A little of “JUST IMAGINE”:
1— Our congenial radio announcer 

-crooning like BING CROSBY. We 
know he’s a great singer and' hope 
he will reach the goal someday.

2— Eleanor in the personality type 
of hair-dress and all her lovely curls 
cut off.

3— Vete, a man without the per
sonality he’s got now.

4— Stanulie, talking in a gruff 
tone of voice.

5— Eddie W., a man of fame.
Golly, I often wonder what these 

persons would look or seem like? (I 
often wonder).

“TOOTS”

So. Bostono Žiupsneliai
Move over everybody and give So. 

Boston a little elbow room.
We had perfect attendance at re

hearsal Friday night. Two lady 
guests were also present. They were 
Alice Nukas from Dorchester ,our 
former teacher, and Adele Mickevi
čiūte from Providence, one of’ our 
popular radio artists. Thanks a lot, 
Alice and Adele, and do come often 
for we enjoyed your company im
mensely.

After rehearsal we had a little 
informal party and refreshments 
were served. We will never be able 
to thank Julia Rainard enough for 
the luscious “Kugelj” .she made. 
Thanks for the cake and coffee also.

By the way, you Choruses that are 
competing in the concert on May 3rd 
at Montello are going to get some 
stiff competition from us. We are 
up on our toes and hope to bring 
home the first prize.

From the list of activities we have

in store it looks like a busy spring. 
One of the highlights will be a Cos
tume Ball for which we have just 
started plans. So keep your eyes 
on the column for further news.

Plans are being negotiated to have 
a large play to benefit the club. 
Probably all this enthusiasm for 
another play is due to the success 
of the drama, “Partizanai” which we 
had March 1st. We may have “Par
tizanai” and the solo artists ' travel 
to nearby towns.

The Club ran a dance for “Lais
ve” on Saturday, March 14th. A i 
good time was had by all. By the 
way, “Kubie”, whose pocket book 
were you holding all evening? It 
looks as if Holyoke is going to be 
serenaded in a big way, or is it 
the Leap Year ? Just why did every
body on the Committee have a car
nation and Jackson had to sport an 
artificial flower?

So much for now, see you all next 
week.

“Put pelo Vaikas”

PURITY ISSUE

Middle-aged Marion Davies, screen 
performer and “dearest friend” of 
William Randolph Hearst, is said 
to have a leading part in the pub
lishers crusade for cleaner pic
tures. Willie and Marion are all 
for the purity of the American 
home and so they’re up in arms 
over Mae West’s new film, Klon
dike Annie. All mention of it 
has been banned in the Hearst 
press.

Worcester, Mass.
The members of the Aido Chorus 

who didn’t show up at the Bring a 
Pound Party on Saturday evening 
of March 7th certainly missed out 
on a good time. The party which 
was arranged by a committee repre
sented of five boys was enjoyed tre
mendously by all those who partici
pated. Not to be outdone by the 
boys, the girls have announced a 
Leap Year Party to be. held on 
March 28th at the Chorus clubroom. 
This promises to be a good affair 
and those members who failed to 
show up at the previous affair, es
pecially some of the slightly older 
members—that is in age—had better
show up. From all reports which 
have reached this correspondents 
ears, the girls are making some 
pretty elaborate preparations for this 
Leap Year Party. Looks as though 
were getting some Socialist compe
tition between the boys and the girls 
in the chorus. The admission, inci- 
dently, will be a pound of something 
eatable. So* don’t forget, chorus 
members, let’s come down and get 
acquainted with each other.

Rumors are going around the cho
rus that the boys committee which 
gave the last affair swiped some of 
the stuff that was supposed to have 
been eaten at the party. This is not 
true. These eatables were mislaid in 
the waste basket and were not found 
until after the affair was over. So 
the committee naturally just ate 
them. Isn’t that right boys?

... F. A.

Philadelphijos Žarijos

The Lithuanian Frolic Promenade 
opens its door next Saturday nite. 
Already, over a hundred tickets have 
been sold. Don’t forget it’s at the 
Girard Manor Hall.

Laisve’s 25th Anniversary Ban
quet is coming along. A few pro
fessional stage celebraties have been 
selected to perform at this banquet.

Philadlephia has given such oper
ettas as “Gypsies”, Grigutis”, “Syl
via” to' the Lithuanian people of 
America. Again Philadelphia is pre
paring to produce a gem of an oper
etta. It will be ready near the end 
of this year. The name of it is to 
be kept a secret until then.

Felix’s idea of getting close to na
ture is a seat in the front row of 
a burlesque show.

X: Mom you remember you pro
mised to give me five dollars if I 
was a good girl at my party?

Mom: Yes dear.
X: Well mom, you ain’t gonna 

have that expense.

And here is the choruses favorite 
boner.

Albert S.: I’ll get pinched if I park 
too near a fire-hydrant.

(A certain Blonde): Yeah, and I 
get pinched almost anywhere.

Next week I’ll tell you the differ
ence between a fat woman and a 
circus.

Black Widow

Twin Cities Youth Club
Three cheers for the new Lewis

ton and Auburn Youth Club, which 
was so successfully organized on 
Friday the 13th. The members de
cided to call it the “Twin Cities 
Youth Sport Club”. Quite an ap
propriate name if I do say so. The 
suggestion was given by two mem
bers, N. 2. and K. C. S. and was 
unanimously agreed upon by the rest 
of the members.

At the wink of an eye elections 
for officers were over. The re
sults were such: P. E.—president; N. 
Z.—secretary; and A. Z.—treasurer.

Dues were definitely settled when 
K. C. waded into the subject. Mem
bers seemed to agree with him and 
his proposition. I believe that those 
of you who still have your doubts 
about his proposition will agree with 
him if you study the problem more 
closely. Don’t forget—that most of 
us are unemployed. Several mem
bers have already paid their dues; 
others were understood to pay at the 
next meeting.

Quite a few topics were discussed 
among which were: present day 
Russia, war, fascism and “what 
is Communism”. K. C., C. D. and 
P. E. had a discussion about war 
all by themselves. How about let
ting us in on it, boys? For the next 
meeting everyone is to bring in 
something to speak on. Next time 
problems are to be given to each 
member, such as: What is—Marx
ism, Leninism? Swell idea if you 
ask me.

Sports activities were discussed 
but very little was accomplished this 
week, next week we hope to do 
more in that line, although swim
ming, bowling, etc. were mentioned. 
Girls seemed to oppose bowling; boys 
stood up for it 100%, but we’ll go 
into that later.

Well, my hearties, you all know 
where the next meeting takes place, 
so be there at 7:30 p.m. As was 
understood, all our meetings from 
now on will take place Friday nights 
unless otherwise stated, so let’s see 
all of you there, including those 
two Auburn boys who weren’t pre
sent. Well, I’ll see you at 7:30.

“Queen of Hearts”

Heh! Heh! am I laughing up my 
sleeve at such amateur sleuths as 
you are N. Z. trying to find out 
who “Scoop” is. ; .

Here are some of her popular 
questions at the last meeting.

“Phil, did you have any thing to 
do with this?”

“I wonder, who “Scoop” can be... 
oh! now I know, A. T.”

“Me”, exclaimed the accused as
tounded.

Heh! heh! Boy, oh boy! There I 
am striving valiantly to keep a 
straight face, while the ever in
creasing bombardment of questions 
is in progress.

Ah! here’s a little dirt about some 
of our fairer members and other
wise.

Nellie remarked, “Do you dance, 
Charles?”

A sour “No!”
“Then perhaps you’d like to 

learn?”
“Yeh! some other time”.
I gotta hand it to yez people. All 

good looking and not a musician in 
the whole lot ’ave ya. We want 
music!

There’s nothing like Clayton’s car 
for transportation, folks, There were 
only nine of us in it.

Boy, was Pete disgusted when 
Clayton remarked “Don’t you wish 
your Ford ran as good as my car?” 

| Did Pete make two particular gals 
| feel low with his bright remark?
Oh me, oh my!

Well, folks, guess I’ll say so-long 
and more dirt next week-—See you 
at the meeting.

“Scoop”.

Aido Choro Aidai

The organizer (Tony S.) shou|d 
preach friendliness among chorus 
members before he includes friend
liness towards others.

The “Debs”, an < organization of 
girls in the chorus seems to be well 
on the rocks. Among the members 
of this organization are Jean, Carrie, 
Adele and Julia.

Tony N. refuses to play basket
ball. Why?

Al P. sports his Erasmus basket
ball sweater at every chorus prac
tice.

I wonder what became of:
The Frat composed of college stu

dent^ and alumni?
The older people who were once 

members of Aido Chorus?

Jean seems to like a nice shiney 
“Chevy”.

Charlie Y. asks: What time is it 
when a Ford passes a Ford?

The chorus is finally getting back 
to its old place. An invitation for 
every Saturday and Sunday of this 

i month is registered.
The chorus members wish that 

they would be invited to picnics in 
Conn, this year (for a change).

Aido Chorus Corresp.
Tony.

182,370 NOW IN NAZI 
LABOR ARMY

BERLIN, Germany (YNS)-—The 
Nazi labor service army, for which
every young German male is drafted 
for six months, now totals 182,370 
men, a Reich statistical survey re
veals. The women’s labor service, 
which is still on the volunteer basis, 
is 10,278 strong.

The reason for the lower enroll
ment in the conscript labor force 
than in the volunteer force which it 
replaced last October, is explained by 
the fact that the service term has 
been reduced to six months, so that 
there is a complete turnover semi
annually. 360,000 men are thereby 
conscripted for forced labor every 
year, it is estimated.

Food, clothing and 25 pfennigs dai
ly are allotted to each man in the 
service, while the recruits in the 
girl’s division get food, lodging, and 
20 pfennigs. Clothing is furnished 
only when funds are made available. 
The pfennig is worth one-hąlf a cent.
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Detroite Serga Drg.
Pranas Jočionis

PITTSBURGH, PA me parengime ir paremti tas 
bendrąsias darbininkų kovas.

Reporteris.

“Laisvės” redakcija gavo 
laišką iš Detroito, nuo d. Jur
gio Jočionio, kad serga jo 
brolis, Pranas Jočionis, buvęs 
kandidatas į LDS sekretorių, 
pereitais rinkimais. Jurgis ra
šo :

“Brolis Pranas guli ligoni
nėj. Praeitą ketvirtadienį, 
naktį, darė jam operaciją ant 
appendicitis. Liga užpuolė jį 
ūmai. Mūs
matyti jo, turbūt blogai su 
juo.”

“Laisvės 
Pranui Jočioniui greit ir lai
mingai pasveikti!

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
darbininkų klasei. Jisai pilnai 
pritaria, vienybei. Sako, kad 
ir pas kitus opozicijos prita
rėjus vienybei prijautimas 
ras. 
kas

ŽINIOS iŠ LIETUVOS

neleidžia nei pa-

rcdakcija linki d.

Henry G. Singer, advokatas 
ir buvęs vyriausiu J. V. Ad
vokato pagelbininku Brookly- 
ne, pirmadienį tapo įkaitintas

Rodgers jau senokas 
dirba bendram fronte.

ge- 
lai-

Komunistų Partijos 
Parengimas

Subatoj, kovo 21 805 James 
St., Komunistų Partija ir Jau
nųjų Komunistų Lyga turės 
koncertą ir šokius. Pradžia 8 
vai. vakare. Įžanga iš anksto 
15 centų, prie durų 20 centų. 
Bus išduota didelės dovanos.

Visi kviečiami dalyvauti šia-

papirkime Druckmano byloje. 
Jis paliuosuotas po $5,000 
kaucija iki teismo, kuris bū
siąs 30 kovo.

Vokiečių Kariuomene Rytprū
siuose Pratinasi Prie Žiemos

Apystovų

Pirmoji vokiečių kariuome
nės korpuso vado gen. von 
Brauchitschp įsakymu, dabar 
visur Rytprūsiuose vyksta žie
mos manevrai. Manevruose, 
kaip pranešama, stengiamasi^

PRANEŠIMAI iš KITUR
KEARNY—HARRISON, N. J.

Pasilinksminimo vakaras. Rengia 
Ą.L.D.L.D.' 136 kp., subatos vakare, 
kovo (March) 21, 1936, 7:30 vai. 
vakare, Labox' Lyceum, 17 Ann St., 
Harrison N. J.

Bus pamarginimai, šokiai, užkan
džiai ir gėrimai. Įžanga 10c. Vietos 
ir apielinkės lietuviai atsilankykite 
visi mylintieji praleisti smagiai lai
ką, nes būsit visi patenkinti.

Užkviečia Rengėjai.
(67-68)

TOW

*****f****^**tWTO^

BENLD, ILL.
9-to Apskričio Reikalai

Pranešu visom LDS kuopom prigu
linčiom prie LDS 9-to apskričio, kad 
ateinantis LDS. 9-to apskričio suva- 

i balandžio 19 d., 
1936 m. Benld, Ill., ant Prosperity

Pradžia suvažiavimo 10 vai. iš ry
to. Visos kuopos malonėsite išrinkti 
delegatus ir prisiųsti laiku.

Delegatai renkasi 1 nuo kuopos ir 
vienas nuo 10 narių.

Prašau kuopų įteikti delegatams 
gerus sumanymus dėl labo LDS or
ganizacijos, kuriuos galės apskritys 
apsvarstyti. Taip pat prašomi kuo
pų sekretoriai įteikti delegatams raš
tiškus raportus iš kuopos veikimo ir 
stovio, kaip nariais ir finansais.

LDS 9-to Apskr. sekr.,
Wm. Mickalites.

(67-68)

L.D.S.

pripratinti kariuomenę sunkios apsibus
žiemos kovos sąlygoms Euro- CIub sv< North 6th street.
pos rytuose. Nežiūrint šalčio 
ir sniego, apsčiai vartojamos! 
motorizuotos susisiekimo ir 
kautynių priemones.

Lavinasi žygiavimui į rytus, 
prieš Lietuvą ir Sovietų Sąjun- 

■gn-

Jusu proga 
taupyti pinigus ir akis!

GARSIOS GERESNIO REGĖJIMO LEMPOS
tiktai $5.95

TIKTAI APRIBOTAM LAIKUI

STALINĖ LEMPA Paprastai Specialiai

Pergamento gaubtuvas $6.95 $5.95
šilko gaubtuvas $8.50 $6.95

GRINDINĖ LEMPA Paprastai Specialiai

Pergamento gaubtuvas $10.00 $8.95
Šilko gaubtuvas $11.75 $9.95

įJ^VIESA stebėtinos akis-taupančios kokybės— 
minkšta, neblizganti, maloni kaip švelnus sau

lės spindėjimas. Puiki skaitymui, studijavimui, 
siuvimui...... Jūs gerėjotės Šiomis I. E. S. Geres
nio Regėjimo Lempomis pas kaimynus. Dabar 
štai viena iš pačių geriausių rūšių speciale kai
na. Pas jūsų vietinį elektrinių daiktų verteivj ir 
daugelyj svarbiųjų departmentinių krautuvių. Už
sakymai taipgi priimami mūsų parodų kamba
riuose. kur mes rodome ir daugelį kitų Geres
nio. Regėjimo Lempų patraukiančiais pavidalais— 
stalinių, grindinių ir ant-sienos-prikabinamų mo
delių.
• Stiklo skritulys suminkština šviesą, pašalina 

blizgėjimą.
• Platus gaubtuvas paskleidžia šviesą ant jūsų 

darbo.
• Plačiai atviras viršus leidžia šviesos į lubas, 

sumažina šešėlius.
A Baltas gaubtuvo pamušalas atspindi visą švie

są, neleidžia veltui eikvotis.
• Tinkamo geriausiam apšvietimui augščio.
O Parinkta Švietimo Inžinierių Draugijos.

(Apsižiūrėkite, kad turėtumėte įvalias dvigubų 
elektros skylučių, idant galėtumėte naudoti jūsų 
lempas ir įtaisus, nemainant prijungimo sąnariu- 
kų.)

ŽIŪRĖKITE ŠIO ŽENKLO, perkant elektrinius įtaisus. 
Jis reiškia: užgirti įtaisai, atsakingas verslininkas, ne
brangios kainos, lengvos sąlygos, greiti pristatymai.

THE NEW YORK EDISON COMPANY, INC. • BROOKLYN EDISON COMPANY, INC. 
NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

ATSISUKITE radio WEAF kiekvieną Sekmadienį 6:30 vakare. ECHOES OF NEW YORK TOWN, “Senas New 
Yorkas Dainoj ir Pasakoj.’’

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., DEH'ROIT, MICH.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas

LINDEN, N. J.
Ą.L.D.L.D. 165 kp. rengia Jubilė- 

jinį Bankietą su šokiais nedėlioj, 22 
d. kovo, Welcome Hall, 16th St. ir 
Winans Ave. Vakariene prasidės ly
giai 6 vai. vakare. Ir visi pribūkite 
laiku, nes šis valgis bus skirtingas 
nuo kitų vakarienių, ir kaip atvėsta, 
nebūna gardus; tai bus Chicken 
Chow Mein. Tokios dar vakarienės 
nebuvo duodama, ir sutaisyta pilnai 
po Dr. Kaškiaučiaus patarimu, šo
kiams grieš Gurskio orkestrą. Įžan
ga 75c.; porai $1.25; vien tik šo
kiams 25c.

Kviečia Rengėjai.
(67-68)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kp. susirinkimas 

įvyks nedėliojo, 22 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, pas drg. Valaičius, 1237 S. 
;2nd St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug tarimų apsvarstyti, taip
gi nepamirškite šių metų duokles už
simokėti.

Valdyba.
(67-68)

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, 20 d. kovo, Lietuvių 

svetainėje, 29 Ehdicott St., 7:30 vai. 
vakare įvyksta svarbus susirinkimas. 
Visi “Laisves” skaitytojai ,rėmėjai ir 
simpatikai malonėkite dalyvauti.

M. Sukackiene.

WORCESTER, MASS.
Ą.L.D.L.D. 11 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 22 d. kovo, 10:30 vai. 
ryto, Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott 
St. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug .svarbių dalykų ap
svarstymui. Nepamirškite ir duokles 
užsimokėti.

Fin. Sckr., J. Bakšys.
(67-68)

CLIFFSIDE, N. J.
Ą.L.D.L.D. 77 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 22 kovo, 1 vai. po pie
tų, K. Green svetainėje, 267 Walker 
St. Taipgi kviečiame LDD narius, 
kurie stojate už vienybę, dalyvauti. 
Visi dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalyki} apsvarstymui.

Org. G. S.
(67-68)

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS KŪNO TABAKO

Luckies yra mažiau rūgštūs. Per šimtus 
metų, tabakas buvo parenkamas - ir laipsnia- 
vimai skoningume pasiekiama - rupiausiais 
nykščio rūšies taisyklės būdais. Todėl, viena 
iš svarbiausių naujanybių, padarytų Tyrinė
jimo Skyriaus, buvo cheminio išnagrinėjimo 
parūpinimas parinktiem tabako pavyzdžiam 
pirm pirkimo: sekantieji iš to raportai šutei-

kia profesionaliam pirkikui tikrą vadovėlį ir 
sutvirtina jo žinovišką sprendimą, paremtą 
ant regėjimo^ uoslės ir apčiuopimo jautimą. 
Tuo būdu kraštutiniai įvairiavimai linkui 
rūgštumo ar šarmiškumo per tokį parinkimą 
ir po to sekantį sumaišymą yra užkertama.

Luckies - LENGVAS UŽSIRŪKYMAS - 
iš turiningo, brandaus-kūno tabako!

iau

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike CigaretaiaNesenai padaryti cheminiai 

bandymai parodo*, jog kiti 
populiarus cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daug 

negu Lucky Strike.

Ir Tyrinčjimo Grupių

"IT’S TOASTED

Luckies yra mažiau rugstūs

HARTFORD, CONN.
Tarptautinės moterų organizacijos 

rengia prakalbas su gražia progra
ma, paminėjimui Motei-ų Dienos. At
sibus nedėlioj, 22 d., kovo, 2:30 vai. 
po pietų, Capital Hali, 320 Ann St., 
įžanga tik 10c. Kalbės gera kalbėtoja 
iš New Yorko, žydų choras pildys 
programą, kaip ir visuomet palinks
mins su gražiom dainom; Olga 
Johnson pašoks klasiškus šokius. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 
užtikriname, kad būsite užganėd’nti.

Komisija.
(66 68)

Jūsų gerklėsapsauga —prieš knitėjimus

-prieš kosulį
Sergančių Vyry ir Motery 

Chroniškos ir Staigios Ligoj 
gydomos nauioviškais būdai:

S
 Patenkinančios ii 

greites pasekmės 
Kreipkitės į Dr 
Zins gydymu 
Kraujo, Odos ii 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau 
dūlių, Abelno Nu 
silpitno, Nervų Iš 
sisėmimo, gkilvi< 
ir žarnų Ligų, He 
morrhoidų bei Ki 

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai 
po skausmo ir nesmagūmo priežas 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia 

ti'ca, Neuralgia, Nervų Įdęgimas i 
Chroniški ReumatiŠki keblumai ir ki 
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tU 
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran 
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš 
kintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamo
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš 
bandymai, X-spinduliai, Serumų i 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

NEWARK, N. J.
Svarbos prakalbos įvyksta 

dienį, 20 d. kovo, 7:30 vai. 
Jurginėj svetainėj, 180 New York 
Avė. Kalbės trys geri kalbėtojai. 
Kviečia visus dalyvauti L.D.S. 8 kp.

Komisija.

penkta- 
vakare,

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia “card party”, 

subatoj, 21 d. kovo, Darbininkų sve
tainėje, pradžia 8 vai. vakare. Bus 
gerų dovanų, skanių užkandžių, gė
rimų ir gera orkestrą šokiams. 
Kviečiam visus dalyvaut, pasilinks
minti ir tuom pat kartu paremt savo 
organizacija.

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9-tos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, 24 d. kovo, 8 vai. 
vakare, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui .

* Sekr. B. Ramanauskiene.
(67-68)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 22 d. kovo, 7 vai. 
vakare, Darbininkų Svetainėje. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui, ypatin
gai rinkimas ir siuntimas delegatų 
į moterų suvažiavimą ir “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą. Taipgi bus 
rinkimas delegatų į ALDLD 9 Aps
kričio Konferenciją.

Sekr. K. Rušiinskiene.
(66-67)

Komisija.

PLYMOUTH, PA.
Liet. Kapinių Korporacijos 3 mė-

nėšių susirinkimas įvyks nedėlioj, 29 
d. kovo, 40 Ferry St., 7 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Vasaros sezonas ateina ir susidaro 
daug darbų, reikia sudaryt planai del 
vasaros parengimų, veikimų. Taipgi 
reikia apsvarstyt kapinių apvalymas 
ir prižiūrėjimas per vasarą. Kaip 
matote, yra daug svarbių dalykų ap
svarstymui, tad visi nesivėluokite ir 
dalyvaukite sėkmingai ir laiku.

Sėkr. J. Staskevičius.
(65-67)

DETROIT, MICH.
L.D.S. 86 kp. rengia prakalbas 

sveikatos klausimais, nedėlioj, 22 d. 
kovo, 2 vai. po pietų, 9219 Russell 
St., ir Westminister St. Kalbės vi
siems gerai žinomas Dr. Palevičius. 
Visiems svarbu išgirsti naudingų pa
tarimų apie savo sveikatą, tad visi 
privalo dalyvauti. Įžangos nebus.

Kviečia Komisija,
(67-68)

GARSINKITE^ “LAISVĖJE (67-68)

5 vai. ir 
pamatyti

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

PATERSON, N. J.
Russian Mutual Benefit organiza

cija, dalis I. W. O., rodys Sovietų 
judį “Chapayev” nedėlioję, 22 d. ko
vo, Carpenters Hall, 56 Van Houten 
St. Bus keturi rodymai—kaip 1 vai. 
po pietų; 3 vai. po pietų;
7 vai. vakare. Visi privalo 
šį gražų ir svarbų judį.

GREAT NECK, N. Y.
Vietos organizacijos rengia Bendro 

Fronto masines prakalbas nedėlioj, 
22 d. kovo (March), Sabenko sve
tainėje, 91 Steamboat Rd., pradžia 5 
vai. vak. Kalbės L. Prūseika, J. Or- 
mdnas ir J. Tysliava; jie kalbės 
svarbiais dienos klausimais. Progra
mą padės išpildyt Pirmyn Choras. 
Kviečiame visuomenę dalyvaut šiose 
svarbiose prakalbose.

Kviečia Rengėjai.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisnhiotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.



šeštas.

NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS
likta vienybe tarp abiejų kuo-' 

pų-
Abiejų Kuopų Komitetai.

šį Vakarą Dr. Kaškiaučius 
Duos Prelekciją Kliube

Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bas rengia prelekciją ketvirta
dienio vakarą, 19 kovo, savo
je svetainėje, 80 Union Avė., 
Brooklyne. Prelegentu bus 
plačiai žinomas darbininkų 
sveikatos patarėjas Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newarko. Jis 
kalbės temoje: Vitaminų Svar- 

. ba žmogaus Gyvenime.
■ - Be abejo, ne tik kliubo na

riai, bet ir kiti brooklyniečiai 
darbininkai pasinaudos ta 
kliubo suteikta proga ir išgirs 
Dr. Kaškiaučiaus pamokini
mus, kaip užlaikyti sveikatą. 
Rengėjai praneša, kad įžanga 
veltui ir kad nebus jokių ko- 
lektų.

Iš LSS 19 Kp. Prakalbų

jos kovai už greituosius darbi
ninkų reikalus.

Prakalboms pirmininkavo J. 
Glaveckas. ’ Kvietė susirinku
sius stoti į Socialistų Partiją. 
Man atrodo, kad šitas pirmi
ninko pastangas sugadino pat
sai Grigaitis. Nes Grigaitis 
savo prakalboje nurodinėjo, 
kad ir Socialistų Partiją 1917- 
1919 metų laikotarpyje ir bol
ševikų partiją laike Kerenskio 
valdžios “išvedė iš kelio” pri
gužėję į jas tūkstančiais “ne
mokyti” darbininkai. Girdi, tie 
darbininkai iškraipė partijų 
demokratišką liniją ir Socialis
tų Partiją privedė net prie ski
limo. Vadinasi, pagal tą išva
dą, darbininkų nereikia Socia
listų Partijai. Tad aišku, kaip 
susirinkę darbininkai klausys 
pirmininko ir rašysis į partiją, 
kuomet vyriausias tos partijos 
lietuvis šulas ir kalbėtojas iš
barė darbininkus, kurie anais 
metais dideliais būriais įstojo 
į partiją.

Bosai Nesiskaito Su 
Arbitracija

mas arba išdirbti planai, kaip 
greičiau ir geriau pravesti vie
nybę sulyg LDD ir ALDLD su
tarties.

ŽOLYNU ARBATA

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Komitetas.
bil- 
pri-

Antradienio vakare Brook
lyne kalbėjo “N.” redaktorius 
Grigaitis ir Keistutis Michelso
nas. žmonių į prakalbas su
sirinko vidutiniai. LSS 19 kuo
pos prakalbų rengėjai, beabc- 
jo, tikėjosi daug daugiau.

Pirmoj temoj Grigaitis pla
čiai kalbėjo apie Smetonos 
diktatūrą Lietuvoje ir valstie- 
Cių kovas prieš ją. Patiekė ga
na geros medžiagos prieš sme- ■* ' ' » 
toninius smurtininkus. Prisimi
nė, kad reikia Amerikos lietu
viams padėti Lietuvos žmo
nėms Smetonos diktatūrą nu
sikratyti.

Antroje savo prakalboje kal
bėjo apie “demokratiją” ir 
“diktatūrą”. čia, žinoma, ban
dė sukritikuoti komunistus. 
Savotiškai aiškino Marksą, iš 
jo padarydamas paprastą de
mokratą. Kur Marksas kalbė
jęs apie revoliucinę proleta
riato diktatūrą (o kad taip 

. Marksas kalbėjo, tai Grigaitis 
pripažino), ten jis turėjęs 
mintyje paprastą demokratiją. 
Tuo tarpu Marksas turėjo 
mintyje proletarinę demokra-

L Grigaitis labai ryžtingai 
bandė sukritikuoti Leniną, čia, 
žinoma, su tiesa užmiršo skai- 
tytis. Užteks vieno pavyzdžio, 
kad paremt mūsų šį pasaky
mą. Visi, kurie buvo prakal- 

atsimins, kad Grigaitis 
kad Leninas atradęs pas 

revoliucinę proletaria- 
tiktai po to, kaip 

įsisteigus ir pilnai įsi- 
Sovietų valdžia bolše- 

vadovybėje, tai yra, tik- 
18 metais. Atminsite tą 

tvirtinimą visi.
gerai. Betgi Leninas 

knygą “Valstybė ir Re- 
” rugpjūtį ir rugsėjį 

1917 metais, tai 
dar prieš lapkričio revo- 

(kuri įvyko lapkričio 
), prieš Sovietų val- 

įsisteigimą. Ir šitoje kny- 
Leninas plačiausiai išdės- 

pažiūrą į pro- 
diktatūrą. Jis ištrau- 

iš Markso raštų parodė, 
skelbė proletari- 
(tai yra proleta-

demokratiją) ir aiškino 
Paryžiaus Komunos, 

nurodė, kad bolševikai 
už proletarinę diktatūrą.

jeigu šitą, ant balto 
parašyta faktą, taip ne- 

Grigaitis iškraipė apie 
tai jau aišku, kiek ver- 
jo kiti “faktai” toje

diktatūrą

Rep.

Vienam Susirinkime 15 
[stojo Kom. Partijon
Antradienio vakarą, “Lais

vės” svetainėj, 14-to Assembly 
Distrikto Komunistų Partijos 
1 kuopa turėjo atvirą susirin
kimą, į kurį buvo kviesti ir ne
priklausanti partijoj žmonės. 
Tokius atvirus mitingus perei
tą antradienį turėjo šeši šim
tai vienetų ir kuopų New Yor- 
ko distrikte. Kokios milžiniš
kos pasėkos bus tokių mitingų 
visame distrikte, galima įma- 
tyti iš to, kad vien tik “L.” 
svetainėje įvykusiame susirin
kime 15 naujų narių įsirašė 
partijon.

Susirinkime buvo diskusijos, 
rodyta sovietinis judis, taipgi 
turėjo arbatos ir užkandžių. 
Nariai ir ne nariai sudarė arti 
šimtą dalyvių, šioje kuopoje 
priklauso daug lietuvių.

Realty Advisory Board, 
dingų savininkam skebų 
statymo agentūra, antradienį 
išsiuntinėjo namų savininkams 
aplinkraštį, kuris įmatoma 
kaipo atviras pakvietimas ne
siskaityti net su ta jų pačių 
reikalam pritaikyta “sutarti
mi,” kur tas atsako jų tiks
lams. Laiške sakoma:

“Sutartyje yra punktas, ku
ris rišasi su grąžinimu buvusių 
samdinių. To punkto tikslas 
yra sugrąžinti buvusius samdi
nius, išskiriant, kur jie apkal
tinti neužsilaikyme ir išski
riant, kur samdytojai turi pa
likti dabartinius samdinius 
(skebus.—Red.). Tad pirmes- 
niem. samdiniam galima atsa
kyti darbą, kur sąlygos leidžia 
tokį atsakymą, bet atsitikime, 
kur bus reikalaujama arbitra- 
cija teisėtumą atsakymo per
žiūrės Hugh Robertson, kaipo 
arbitratorius.”

Tas bosų nusistatymas gana 
aiškiai pasireiškė London Ter
race darbininkų susikirtime su 
bosais prieš diskriminaciją. 
Nei White & White Co., Lon
don Terrace savininkai, neigi 
Realty Advisory Board neat
siuntė pas arbitratorių atstovų, 
nors darbininkų atstovai ten 
buvo. Savininkų pasielgimas 
ypatingai skaitoma svarbiu 
dėlto, kad patsai Robertsonas 
yra surištas Rockefellerio inte
resais, kurie yra nusistatę ko
voti prieš uniją.

Nežiūrint lietingo oro, nu
vargę, permirkę streikieriai 
pikietuoja “lockouto” palies
tus bildingus, nes pikietas yra 
geriausia priemonė kovai prieš 
diskriminaciją.

Lietuvių Komunistų Frakcijos 
Susirinkimas Šiandien

MASPETH ALDLD 138 KP. ir 
LDD 2 KP. NARIŲ ATYDAI!

Draugės ir Draugai! Bend
ras ALDLD 138 kuopos ir 
LDD 2 kuopos narių susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 19 
d. kovo, 7:30 vai. vakaro pas 
draugus Kaulinius, 54-07 — 
69th Lane,’ Maspeth. Visi 
abiejų kuopų nariai ir narės 
būtinai dalyvaukite. Bus at

Širdingas Patarnavimas Vi
siems Automobilistams Long

Islande ir Apielinkėje!

Lietuvis darbininkas, senas 
“Laisvės” rėmėjas, automobi
lių mechanikas per 25 metus, 
atsidarė savo Auto Repair 
Shop ir Gas Station. Parduoda 
“Shell” gas ir taiso automobi
lius visokių išdirbysčių. Taipgi 
duoda širdingus patarimus au
tomobilistams, tokiuose daly
kuose, kur pats gali prižiūrėti 
savo mašiną.

Kviečiu pas mane sustoti, 
kurie' tik važinėjate mano 
apielinkėj. Vieta randasi ant 
Farmers Ave., prie pat New 
York Blvd, tarpe Sunrise 
Highway ir Rockaway Blvd. 
Jamaica South Service Station. 
Wolfes General Auto Re
pairing.

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų.- Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB ' TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su(- 
tvarkyinui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip:

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Tcl. Staug 2-0783 NOTARY
Nigrht Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

(65-70)

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

įvM-

kio dydžio, 
kio 
ma.
maliavoju 
riom spalvom.
STOKESJONAS

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Une 

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

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo 

Įstaiga

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 patarna

vimu būsite patenkinti.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

Streikavo-Gavo Algas
Century apartmentų, 25 Cen

tral Park West, darbininkai 
buvo sugrįžę darban unijos 
viršininkams pasirašius “ponų 
sutartį.” Bildingus valdo Cha- 
nin Corp., kuri dar esanti sko
linga darbininkams užvilktų 
algų dar nuo pereitų metų. 
Dabar jų bosas nesigailėjo pa
žadų ir unijos prezidentas 
Bambrick juos sugrąžino dar
ban. Bet atėjus algos dienai 
jie gavo $18.46 į savaitę, kaip 
pirmiau. Jie tuojau sušaukė 
susirinkimą ir išrinko komite
tą. Sustojo dirbę.

Baugino juos bosai, baugino 
ir įkalbinėjo juos unijos agen
tėlis Severino, bet darbininkai 
pasiliko kurti iki bus išpildyti 
reikalavimai. Jie ruošėsi de-

Visi draugai Brooklyno ir 
apielinkės lietuviai komunis
tai, Partijos nariai, dalyvauki
te frakcijos susirinkime šį ket
virtadienį, 7:30 vai. vakare, 
“Laisves’’ svetainėje. Yra svar
bių 
me

dalyką aptarti ir gyveni- 
vykdyti.

Sekretorė.

East New York, N. Y
< t

LDD 9-tos ir ALDLD 185 
kuopų bendras susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, 19 ko
vo, 8 v. vakaro, Kiburio sve
tainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyne. Šiame susirinkime 
bus pravesta kuopų apsijungi-

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma, 20 akrų žemės, 

monstracijai. Severino supra- Į jaunas gražus sodas, 6 kambarių na- 
.„ ------i. —-. Jmas, elektra bėgantis vanduo, ir visi

namų rakandai, Taipgi yra karpen- 
terio darbyne ir visi įrankiai, yra ga- 
so inžirias del malkų ir kitų dalykų 
pjovimo, automobilius, vištininkai su 
500 šimtais dedančių vištų; jauna 
Jersey karvė, tvartas ir banė. Vis
kas parsiduoda pigiai, nes turi būt 
greitai parduota—savininkas serga. 
Farma randasi White House, N. J. 
ąpie 40 mylių nuo New Yorko, ir 
15 minučių eiti nuo gelžkelio ir mies
telio. Del kitų informacijų kreipki
tės tiesiai ant farmos: A. Ripinskas, 
R. F. D. 1. Lebanon, N. J. arba 
kreipkitės pas: P. Litt, 109 Etna St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Applegate 
7-4470.

to jų ūpą ir greit nubėgo pas 
bosus derybų. Po pasitarimo, 
darbininkams pranešta, kad 
tuojaus pakeliamos algos. Jie 
gavo pinigus ir tą pačią dieną 
sugrįžo dirbti jau su tikru lai

mėjimu.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas prie ūkio 

darbo. Darbas nuolatinis, žingeidau- 
janti rašykite sekamai: F. Navikhs, 
R.F.D. 3, Brooklyn, Conn.

(67-69)
(67-69)

reikia pasakyti ir 
atiduoti kreditas, šį 

jis Sovietų Sąjungos ne- 
nekurstė žmonių

aičiui

utis Michelsonas kalbė- 
NRA ir darbininkus, 

teisingą išvadą, kad 
je reikia plačios ma- 

Farmerių-Darbo Parti-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoji] tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom Ir kitokiem 
reikalam.

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

Parsiduoda Biznis, Kuriuom 
Galima padaryt Gerą 

Pragyvenimą!
šis biznis yra vadinamas Sanitary 

Steam Sterilizing. Valymas alaus pai- 
pų. Visas aparatas sudarytas ant 
troko, valymui saliunams alaus pai- 
pų: Beer Pipes Cleaned and Steri
lized With Live Steam.” Parsiduoda 
už žemą kainą, nes savininkas serga. 
Tuojaus kreipkitės sekantu antrašu: 
W. Urban, 57-26—69th 
peth, L. L, N. Y.

Place, Mas-

(65-71)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O K* r 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštą. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

kimas, naudokite 

“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.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

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

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

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

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

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas EL 23rd St.

NAUJOJE VIETOJE

GERIAUSIA DUONA
\ SCHOLES BAKING |Q

o32 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

KM • *.




