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KRISLAI
Skurdo Tėvynėje. 
“Pasitikėjimo” Išraiška. 
Garbė tarp Vagių.
“Receptas” Bedarbiams.
Scottsboro Bylos 5-ių 

Metų Sukaktuvės.
Rašo S. B.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Kaip skurdžiai Kauno valdžia 
šelpia bedarbius, parodė pereitą 
antradienį specialė žinia “Lais
vėje”. Pašalpiniai darbininkai 
akmenų tašykloj tik per streiką 
laimėjo tokį “geresnį atlygini
mą”:

Už pirmą savaitę 20 litų, už 
antrą 18 litų, už ketvirtą 14, 
už šeštą jau tik 9 litai.

Fašistinė vyriausybė taip 
trumpai teduoda darbo, jog be
darbiai kiekvieną tolesnę savai
tę vis daugiau nusileidžia mo
kesnio, kad tik ilgiau gautų 
dirbti, nors, pagaliaus, ir už 9 
litus per savaitę. I

O miestuose viskas brangu. 
Pavyzdžiui, net Panevėžyj ten
ka mokėti iki 12 litų už nedi
delį malkų vežimą, kaip paduo
da “Lietuvos žinios.”

Toks skurdas verktinai ver
čia darbo žmones ruoštis į 
griežtesnes kovas prieš fašistų 
šeimininkavimą.

“Nazių smogikai atsilankys į 
visus tuos namus, kurių gyven
tojai nebus išėję balsuot sek
madienį 1 valandą po pietų,” 
skaitome pranešime iš Berlyno.

Kas balsuos prieš Hitlerį, to 
balsas bus sunaikintas; ir to
kie piliečiai bus skaitomi “su
silaikiusiais” nuo balsavimo.

Bet susilaikyt nevalia. Juk 
Hitlerio smogikai durklais vys 
iš namų žmones į balsavimų 
vietas.

O Hitleris skelbiasi, kad tais 
balsavimais Vokietijos žmonės 
“nustebinsią pasaulį”, išreikš
dami jam tokį “milžinišką pa
sitikėjimą”, kokio dar niekada 
jokioj kitoj šalyje balsuotojai 
neišreiškė savo valdžiai!

Laike didnamių aptarnautojų 
streiko New Yorke, skebai įvai
riose vietose apvogė savo sau
gojamus ponus.

Dabar skebai skundžiasi, kad 
namų savininkai jiems dažnai 
vietoje pinigų už patarnavimus 
apmokėjo falšyvais, beverčiais 
čekiais.

Pastikrina patarlė apie “gar
bingus” santikius tarp vagių.

Gerais laikais valdiški gydy
tojai skelbdavo eilę įvairių val
gių, kaipo reikalingų sveikatai 
palaikyti ir ilgai gyventi.

Dabar valdžios tarnybon pa
imtas dr. H. C. Sherman vie
šai pareiškia, kad gyvybei “tin
kamai” palaikyti užtenka čielų 
kviečių duonos ir žiupsnio džio
vinto pieno miltelių.

Tas receptas, suprantama, 
taikomas šelptiniems bedar
biams.

Dr. Sherman pripažįsta, jog 
pridedant daržovių, vitaminų ir 
kitų dalykų, žmogus galėtų sep
tynerius metus ilgiau gyventi.

Bet ar tiems kapitalistiniams 
specialistams rūpi, kad ilgiau 
gyventų bedarbiai, kurių jau ir 
taip esą perdaug?

Kovo 25 d. sukako penkeri 
metai nuo to laiko, kai tapo 
suimti devyni nekalti Scottsbo
ro negrai jaunuoliai. Tik Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynim. 
su darbininkų miniomis iki šiol 
išgelbėjo tuos berniukus nuo 
įvykdymo pakartotinų nuos
prendžių sudeginti juos elektros 
kedėje.

Dabar kovą už jų gyvybę ir 
išlaisvinimą veda bendras Scot- 
tsboriečių Gynimo Komitetas.

Balandžio 17 d. prasidės jau 
trečias teismas prieš Cl. Nor- 
risą, vieną iš tų jaunuolių; pas
kui seks kiti.

Būtinai reikalinga tuojautinė 
finansinė parama jiems toliau 
apginti.

Aukokite ir siųskite šiuo ad
resu :

The Scottsboro Defense Com
mittee, 112 E. 19th St., New 
York City.
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Patersone Šaukiamas 
LDD ir ALDLD Bendras 
Susirinkimas Nedėlioj

ALDLD 84 kuopos drau
gai, pasitarę su LDD 1 kuo
pos draugais, vienybės ša
lininkais, šaukia visus į AL
DLD 84 kuopos specialį su
sirinkimą, kuris įvyks nedė
lioj, 29 d. kovo, 2 vai. po pie
tų, 62 Lafayette St.

ALDLD 84 kp. kviečia vi
sus LDD 1-mosios kuopos 
narius dalyvaut, kad galė
tume visi pasikalbėt vieny
bės klausimu. Abiejų kuo
pų nariai malonėkite daly
vaut, nes, kaip matote, visi 
turėsim daug svarbių daly
kų apsvarstymui.

ALDLD 84 Kp. Valdyba.

Italija Skelbiasi Vidur
žemio Juros Valdove
ROMA, kovo 24. — Mus- 

solinio oro laivyno antrinin
kas ministeris G. Valle, kal
bėdamas neva seime, pareiš
kė, kad Italijos lėktuvai 
kontroliuoją kiekvieną pun
ktą didžioj Viduržemio jū
roj (nežiūrint Anglijos ka
ro laivyno joje.). Jis pra
nešė, jog dabar dešimt sy
kių daugiau yra išlavinama 
naujų fašistų lakūnų, negu 
1933 m.

Smarkiausiai varoma nau
jų lėktuvų statyba taip, kad 
iki gegužės mėnesio būsiąs 
panaujintas visas Italijos 
orlaivynas. Kiekvienas nau
jas mūšio lėktuvas apgink
luotas šešiais kulkasvai- 
džiais. Naujieji bombinin- 
kai galėsią nešti po pusant
ro tono bombų kiekvienas iš 
Italijos iki toliausio Vidur-' 
žemio jūros galo.

Fašistai, be kitko, įrengė 
25-kias orlaivių stotis Eri
trėjoj ir 54-rias “itališkoj” 
Somali jo j.

Teisėjas Panaikino
Darbo Santikių Įstatą
CHICAGO, Ill., kovo 24. 

—Federalio apskričio teisė
jas J. P. Barnes parėmė 
Bendix Products Korpora
cijos skundą prieš Šalies 
Darbo Santikių Komisiją; 
paskelbė “priešingu konsti
tucijai” patį kongreso išlei
stą Darbo Santikių Įstaty
mą ir uždraudė tos komisi
jos valdininkams kištis į 
santikius tarp samdytojų ir 
darbininkų.

Minima korporacija užve
dė bylą prieš tą valdžios ko
misiją todėl, kad komisijos 
direktorius T. W. Beman 
patvarkė, kad korporacijos 
darbininkai South Bend’e 
patys nubalsuotų, ar bend
rose derybose su bosais turi 
darbininkus atstovaut kom- 
naniška unijėlė ar Jungtinė 
Automobilių D a r b i n inkų 
Unija.

Chicago, Ill.—Dulkių au
dra iš vakarinių valstijų ap
lankė ir Chicagą.

Trečiu Bombardavimu 
Italai Jijigoj Nužudė 
100 Ramiu Gyventoju
ADDIS ABABA, kovo 25. 

Italų 20 lėktuvų bombomis 
tapo užmušta apie 100 mo
terų, vaikų ir šiaip ramių 
gyventojų, trečią kartą 
bombarduojant Jijigą per 
tris paskutines dienas.

Jijiga yra apdrūtintas 
Ethiopijos miestas, stovįs 
kariškai svarbioj vietoj į ry
tus nuo Hararo, antro di
džiausio ethiopų miesto. Ji- 
jigos pozicija tarnauja ap
gynimui Ethiopijos gelžke- 
lio.

Trečiu bombardavimu ita
lai beveik visiškai išdaužė 
miestą, palikdami griuvėsi- 
sių krūvas vietoj namų. Su- 

jardė ir visas ethiopų ir ai- 
giptiečių Raudonojo Kry
žiaus ligonines.

Skaitliuojama, jog per vi
sus tris užpuolimus iš 
fašistai čia išžudė apie 
civilių žmonių.

oro
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Brazilijoj Įvestas
90 Dieną Karo Stovis

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, kovo 23.—Prezidentas 
Getulio Vargas įvedė 90 de- 
nų karo stovį visoj Brazi
lijoj. Areštavo senatorių 
A. Chermontą, seimo atsto
vą D. Velasco, armijos ka
pitoną, ir J. Mangabeirą, va
dinamą radikalą seimo narį, 
taip pat jo brolį Octavio 
Mangabeirą, buvusį užsie
nių reikalų ministerį, ir ke
lis kitus žymius žmones. 
Prez. Vargas pareiškė, kad 
Brazilijoj dabar tokia kri
tiška padėtis, kaip karo me
tu.

Vadinasi, išnaujo plėtoja
si platūs sujudimai prieš 
Vargaso pusią u-fašistinę 
valdžią toje didžiulėje šaly
je su 47,000,000 gyventojų.

KUKLUKSŲ VADAS UŽ
MOKĖJO PO $50 SAMDY

TIEMS BUDELIAMS
TAMPA, Fla., Kovo 23.— 

Eina byla prieš tris kukluk- 
sus ir šešis gaisrininkus, 
kurie pagrobė ir iki mirties 
užplakė J. A. Shoemakerį, 
buvusį socialistų vadą. Jie 
taipgi išsivežė už miesto ir 
kruvinai nuplakė du kitus 
pažangius asmenis. Taip pa
darė su policijos žinia.

Pasirodo, kad kukluksų 
fašistų vadas Fred Bass pa
samdė tuos budelius ir su
mokėjo kiekvienam po $50 
už tą darbą.

Nazių Lėktuvai Šnipinė
ja Francijos Tvirtoves

STRASBOURG, Franci- 
i a, Kovo 23.—Trys Vokieti
jos kariniai lėktuvai žemai 
skraidė virš pasienin. Fran
cijos tvirtovių ir Strasbo- 
urgo miesto. Suprantama, 
kad traukė tų vietų foto
grafijas. Francijos lėktu
vai bandė juos suimti, bet 
nepavyko.

ŠAUKIAMA “LAISVES" KORESPONDENTU 
IR BENDRADARBIU SUVAŽIAVIMAS

Balandžio mėn. 4 dieną, prieš “Laisvės” b-vės šėri- 
linkų suvažiavimą, šaukiama rytinėse valstijose gyve- 
lančių “Laisvės” korespondentų ir bendradarbių kon- 
ferencija.

Tikslas: pasitarti, kaip pagerinti mūsų korespon- 
lencijas ir visą “L.” turinį.

Konferencija prasidės 5 vai. p. p. ir tęsis iki 11 vai. 
vakaro, “Laisvės” Salėje, Brooklyne.

Kviečiame visus draugus ir drauges korespondentus 
r bendradarbius dalyvauti šitoj konferencijoj*

SOVIETU LAKŪNAI LEIDŽIASI TYRINĖTI 
AMŽINOSIOS ŽIEMOS VIETŲ ORO KELIUS

MASKVA, kovo 24.—Už 
keleto dienų du sovietiniai 
lėktuvai skris į Franco Juo
zapo Žemę lediniame rate, 
virš 2,500 mylių į šiaurę 
nuo Maskvos.

Skridimui vadovaus gar
sūs lakūnai Vodopijanov ir 
Machotin. Vodopijanov yra 
gavęs Sovietų Sąjungos 
Didvyrio Ordiną už “Čelius- 
kino” žmoniųi gabų gelbėji
mą nuo ledynų.

Tiedu lėktuvai skris į Ti
chij įlanką, tolimiausią šiau
rinę Sovietų stotį, amžino
sios žiemos srity j. Ten la
kūnai darys mokslinius ty
rinėjimus.

Pamatinis šio. žygio tiks
las yra ištirti skridimo są
lygas tuo keliu ir nuodug
niai sužinoti, kaip dirba ra
dio susisiekimai tose vieto
se.

IŠ Lietuvos Extra!
Dykaduoniai Ilgiau Gyvena Nusmuko Italijos Pramonių 

šėrai
ROMA, Kovo 24.—Musso-KAUNAS.—Vilkaviškio vys

kupas A. Karosas atšventė 80 
metų amžiaus sukaktuves.

Kunigai ir šiaip dykaduoniai 
apskritai ilgiau gyvena už dar
bo žmonęs.

fašisti- 
skautų 
Smeto-

Jėzuitų Fašistukai
KAUNAS. — Jėzuitų gimna

zijoj taipgi palaikoma 
nių skautų skyrius. O 
organizacijos galva yra 
na.

Turtingiausias iš Lietuvos 
Kilęs žmogus

KAUNAS.—Paskutiniu laiku 
Australijoj, Melbourne, mirė iš 
Lietuvos kilęs žydų tautos as
muo, Tomas Smithas, 70 metų 
amžiaus, palikdamas, kaip skai
toma, 300,000,000 dolerių turto. 
Tikroji jo pavardė—Gotlieb. Jis 
kilęs iš Miroslavo.

Nuteisė už Literatūrą
' Avilyje

KAUNAS.—Apeliacijos teis
mas užtvirtino 8 metus sunkių
jų darbų kalėjimo J. Skurskiui 
ir Mackevičiui už taiy kad jie, 
girdi, avilyje laikę komunisti
nę literatūrą. -

Bet ją ten galėjo pakišti pati 
žvalgyba.

Potvinis Cincinnati
- CINCINNATI, Ohio, 
Kovo 25.—Vanduo pakilo 60 
pėdų virš paprasto savo ly
gio. Žymi miesto dalis liko 
apsemta.

WO

Iš Tichij įlankos jie skris 
dar kokius 500 mylių į žie
mius ; tuo būdu teliks tik ke
turi laipsniai iki šiaurinio 
žemės galo pasiekimo. Jie 
tyrinės ledų, oro ir skridi
mo sąlygas.

Jų patyrimai galės patar
naut oro kelionei tolimosios 
šiaurės ratu iš Maskvos į 
Ameriką. O kaip praneša
ma šaunusis Sovietų lakū
nas Sigmundas Levanevski 
ateinančią vasarą panaujins 
skridimą tuo keliu iš Mask
vos į San Francisco. Pernai 
rudeniop ianf nulėkus apie 
1,000 įnylių, pradėjo per
daug aliejaus plaukti į inži- 
na. del kokio menko mecha
niško trūkumo. Todėl skri
dimas į San Francisco buvo 
atidėtas.

linini paskelbus, kad jis pa-‘| ^įaus> gyviai po atgaivinimo
imsiąs stambias pramones 
karo tikslams į valdžios 
rankas, jų šėrai tuoj aus nu
puolė 7 iki 40 punktų.

Tutai Ginkluos Dardanel-| kiaušinėlių. 
lūs, jei Nebus Nubausta

Vokietija
LONDON, Kovo 24.— 

Turkija pranešė Tautų Ly
gai,- kad jeigu Hitleris ne
bus baudžiamas už sulaužy
mą Locarno sutarties ir pa
siuntimą nazių armijų į 
Francijos pasienį, tai Tur
kija apginkluos savo Dar
dančius, jūrų vandens są- 
smaugą, taipgi nepaisyda
ma sutarties, kuri draudė 
Dardančius ginkluoti.

Italijos Sutartis su Austrija 
ir Vengrija

ROMA, Kovo 24.—Musso
lini pasirašė bendradarbia
vimo sutartį su Austrija ir 
Vengrija, stiprindamas sa
vo fašistinį blokų.

Chinų Raudonarmiečiai Už
ėmė Kelis Miestus

Kovo 25 d. radio žiniomis 
Chinų Sovietų Raudonoji 
Armija užėmė kelis apdrū- 
tintus miestus Shansi pro
vincijoj, Chinijoj. Fašistinė 
Chiang Kai-sheko kariuo
menė pabėgo nuo raudonų
jų

Hitleris Atmetė .Visus 
4-rių Šalių Siūlymus 
Santaikai su Francija
ANGLIJA REMIA HITLERĮ; ITALIJA MANEV
RUOJA, KAD PANAIKIN TŲ JAI BAUSMES

a
Poniutės Ploninasi, Apsi- 

traukdamos Klijų Popiera
YOUNGSTOWN, Ohio, 

Kovo 24.—Riebios poniutės 
pradėjo ploninti savo figū
ras tuom, kad standžiai ap
vynioja sau kulšis ir tūlas 
kitas kūno vietas gumine 
(klijine) stora ruda popie
ra. Parėjusios iš kokio 
bankieto, paskui turi nau
dot gasoliną,. kad atplaut 
klijus.

Sovietu Mokslininkai 
Vėl Gaivins Amžiais 
Užšalusius Gyvūnus
MASKVA, kovo 24. — 

Šiandien Sovietų Mokslų 
Akademijos ekspedicija jau1 
rengiasi išvykt į “amžinai 
užšalusią” Liachov salą, Si
bire, atkast daugiau gyvių, 
kurie buvo užšalę ir apmirę 
per kelis tūkstančius metų, 
ir paskui gaivint juosius.

Mokslininkams vadovau
ja prof. Petras Kapterev. 
Jis jau po pernykščio pana
šaus Sovietų mokslininkų 
žygio yra atgaivinęs tam ti
krų vėžiukų ir vabalų kiau
šinėlius ir grybų ir kitų au
galų sėklas. Nors ta gyvy
bė buvo atkasta iš amžiais 
kietai sušalusios žemės, ta- 

normaliai vystėsi, augo ir 
veisėsi. Prof. Kapterev da
bar turi jau dešimt naujų 
gentkarčių vėžiukų, kurie 
prisiveisė iš tokių sušalusių

Jie buvo atkasti iš tryli
kos pėdų gilumos tose vie
tose, kur žemė per trampu- 
tę vasarą atšyla tiktai iki 9 
pėdų, o giliau liekasi amži
nai sušalus.

Naujoj savo ekspedicijoj 
mokslininkai kasis dar gi
liau, idant gautų juo senes
nės sustingusios gyvybės 
pavyzdžių, kad ir juos gai
vinti.

O gaivinama yra taip. 
Sušalusios žemės gabalą 
įdeda į stiklinį indą; pila di
stiliuotą vandenį ir taip 
laipsniškai atleidžia žemę; 
išrankioja iš jos apmirusia 
gyvybę, atšildo ir padeda į 
paruoštas tinkamas sąlygas 
tiems gyviams vystytis.

Sudygus Pupa Išimta
Iš Kūdikio Plaučių

GALLIPOLIS, Ohio. — Iš 
vienų metų kūdikio Law
rence Miller’io plaučių gy
dytojai išėmė pupą, jau iš
leidusią daigus.

i

IBM.

LONDON, Kovo 24.-r- 
Hitleris atsiuntė Anglijai 
notą, kurioj atmeta visus 
šitokius pasiūlymus, ku
riuos Francija, Anglija, 
Belgija ir Italija buvo pa
dariusios Vokietijai:

Hitleris turi nesiųst dau
giau kariuomenės į Rhčno 
upės sritį, kol bus vedamus 
su Vokietija derybos dč 
naujų sutarčių vietoj Lo
carno sutarties, kurią jis 
sulaužė. Dvylikos ir pusės 
mylių ruože Francijos pa
sienyj Vokietija turi laiki
nai prisiimt tarptautinės 
kariuomenės policiją. Savo 
skundą, būk Francija per 
sutartį su Sovietais pirma 
sulaužius Locarno sutartį, 
Hitleris turi įteikti Pasau
liniam Teismui Hagoje ir 
pasiduot jo sprendimui.

Atmesdamas šiuos pasiū- 
lymus-reikalavimus, Hitle
ris pareiškė, kad jų pri
ėmimas būtų “paže 
mas” Vokietijai. Po se 
dienio “rinkimų”, jis 
panaujinti savo pasiūl 
delei naujų sutarčių.
t • f’ ’Francijos valdžia susi] 
dinus prieš Vokietiją dč 
kio nazių atsakymo. An 
jos valdovai pučia į Hi 
rio dūdą. Italijos f aš 
valdžia vėl atsisėdo 
dviejų kėdžių; nesako, 
Mussolinis remtų 
nius veiksmus prieš 
tiją ar ne. Italijos 
vai politikauja, kad 
paramą vienai bei kitai 
sei šiame ginče būtų 
šauktos ekonominės 
mės prieš Italijos karą 
hiopijoj.

■i

Verstinai Turės Klausyt 
Hitlerio Radio Kalbą
BERLYNAS, Kovo 24. 

Nazių propagandos mini 
teris Goebbels įsakė, kad- 
si vokiečiai iki vienam 
klausytis Hitlerio kalbų 
radio šį penktadienį ir 
tadienį. • Jie bus fak 
varomi į nazių demonst 
nius susirinkimus, kur 
rai turėtų girdėti HŲ 
šūkavimus.

Tuo tarpu bus sustabdę 
ta visi darbai, sportai ir k 
tokia veikla. Bažnyčių var
pų skambinimas ir fabrikų 
dūdos duos ženklą eit į p 
kirtas vietas. O kuris 
kietys neiškeis svastikų 
vėliavos ant savo namo, 
silauks rūstaus keršto 
nazių pusės.

Strasbourg, Francija.
Pastebėta, jog void 
Rheino ruože pradėjo s 
ti tvirtoves, Francijos 
sienyj.
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Kongresas turėtų “susiprasti” ir skubin
tis nukentėjusiems pagelbon. Deja, kon- 
gresmanai neatstovauja liaudies intere
sų. Karo reikalams jie paaukojo šim
tus milipnų, o nukentėjusiems nuo pot- 
vinio nepaskyrė nė cento.

Visai kas kita būtų, jeigu kongrese bū
tų didelė grupė žmonių, kurie būtų ten 
pasiųsti masinės Farmerių-Darbo Parti
jos. Jie pakratytų turčių kišenes ir gau
tų paramos ir bedarbiams ir potvinio au
koms.

Pittsburghas Pradeda Valytis iš Purvo; 
lietus ir Sniegas Trukdo

VIRŠ 200 ŽMONIŲ ŽUVO. SUŽEISTŲ YRA VIRŠ 1,000. 
LIGOS PLINTA.

Labai Rimtas Klausimas del 
Amerikos Lietuvių Kongreso

Ghicagos “Vilnis” daro sekamas teisin
gas pastabas delei naujieniečių sudaryto 
iš 15 žmonių “Lietuvos Demokratijai 
Ginti Kongreso Laikinojo Komiteto”:

Jam skelbtis nacionaliu komitetu, ir dar
gi pačiu vyriausiu ir galutinu komitetu, ne
pridera, nes niekeno nerinktas, mažai ką 
atstovauja. Pasitarnautų tik priešui, prieš 
kurį kongresas norima šaukti. Tuomet kon
gresas nebūtų tokis platus, kokiu jis turėtų 
būti ir kokiu jis gali būti. Tai būtų tik vie
nos ir tai gana menkos srovelės ir jos sim- 
patikų sueiga. Pagaliaus tai būtų ir tos 
pačios demokratijos mindžiojimas, kurios 
išsikovojimui Lietuvos žmonėm padėti kong
resas norima šaukti.

Mes jau kartą buvome išsireiškę, kad to
kis kongresas turi būti platus. Visų Ame
rikos lietuvių anti-fašistų kongresas; visų 
žmonių kongresas, kurie tik nori pagelbėti 
Lietuvos liaudžiai nusikratyti Smetonos ti
ronijos. Tad reikia kongreso šaukimui su
daryti Nacionalis Komitetas iš nacionaliu 
organizacijiį, centrų. Save skelbiąs “laikinu 
komitetu” turėtų nevilkinant atsišaukti į 
LSS centrą, j SLA centrą, į KPL Frakcijos 
centrą, į ALTS, į ALDLD, į LDS, ir net ga
lima pakviesti prie centralinio darbo Chica- 
gos Lietuvių Pašelpinę Draugiją; reiktų 
atsišaukti ir į Katalikų Federacijos centrą.

Susidarius kongresui sušaukti Nacionaliui 
Komitetui iš tokių ir tiekos organizacijų, 
tikrai tada galima bus tikėtis kongreso di
delio. Tokis komitetas pajėgs išjudinti vi
gas kolonijas ir įtraukti į priešfašistinį vei
kimą visas Amerikoj esančias lietuvių orga
nizacijas. To mes privalome siektis, jeigu 
norime sąžiningai padėti Lietuvos žmonėms 
išsikovoti demokratines laisves.

Ir Čia Kalti Komunistai
New Yorko WPA administracija pra

dėjo atleidinėti darbininkus nuo darbo. 
Žada atleisti 40,000. Ką tie darbininkai 
darys? Žinoma, jie protestuoja. Jie pi- 
kietuoja WPA administratoriaus pono 
Ridder ofisą ir reikalauja, kad atleidi
mas būtų tuojaus sulaikytas. Tai visai 
natūralūs darbininkų bandymas apginti 
savo darbus.

Bet ką daro ponas Ridder? Jis stau
gia, jog tai esąs “komunistų agitatorių” 
darbas. Jis pasišaukė New Yorko mies
to policiją ir kasdien desėtkus WPA dar
bininkų areštuoja ir kemša į kalėjimą. 
Šitokiu smurtu jisai bando uždaryti bur
ną WPA darbininkams. Jis nori, kad 
jie tylėtų, kuomet juos meta iš darbo 
laukan į alkio nasrus. Veltui jo pastan
gos!

Komunistai, žinoma, darbuojasi. Dau
gelis WPA darbininkų jau įstojo į Ko
munistų Partiją, o dar daugiau dabar 
rašosi. Pono Ridder gąsdinimas jų ne
nugąsdins. Komunistai šaukia WPA 
darbininkus protestuoti ir kovoti prieš 
atleidimus iš darbo.

Komunistai visur gina darbo žmonių 
reikalus. Bet patsai Ridder, aiškus da
lykas, netiki tam, ką jis tauškia, būtent, 
kad tie visi keli šimtai tūkstančių WPA 
darbininkų yra komunistų agitatoriai.

Nuo Rfed.-—Ši korespon
dencija apie tvaną turėjo 
tilpt trečiadienio “Lais
vėj,” bet nelemtai pasiliko 
neįdėta. Tai yra pabaiga 
ant radienį prasidėj usios 
koresp. apie tvaną Pitts- 
burghe.

PITTSBURGH, Pa. — Kovo 
20 ir 21vandens paliestose vie
tose dirbama visu smarkumu, 
kad apsivalyt nuo vandens pa
likto dviejų colių purvo. Purvas 
maišytas su visokiais aliejais. 
Smarvė biauri. Tuo pačiu sy
kiu lietus pradėjo pilti ir arit 
galo sniego prikrito apie 3 pė
das. Sutrukdė visą darbą.

Kiek žuvusių yra, dar nega
lima .pilnai pasakyti. Juokuo
jama apie 200. Pittsburgh© 
lavoninė pilna lavonų visai ne
žinomų žmonių. Sužeistų apie 
tūkstantis. Pilni ligdnbučiai.

Nuo smarvės, peršalimų, 
prasto vandens, susigrūdimų 
•pas nuo vandens nukentėju
sius kyla visokios ligos. Ap
sauga ir medikalis patarnavi
mas labai prasti. Maisto trū
kumas jaučiasi. Spekuliantai 
tuo naudojasi keldami maisto 
kainas.

Šiandien mieste jau yra 
elektra, bet naudojama tik 
gatves apšviesti ir galvekarius 
varyti. Namuose visai neduo
dama. Sakoma, su pirmadie
niu, kovo 23, būsią elektros 
ir delei namų.

Nukentejusieji Šaukia 
Masinius Mitingus

Nukentėjusieji organizuoja
si reikalauti iš valdžios atlygi
nimo. Kovo 20, Liberty sve
tainėj, 1322 Rėedsdale St., bu
vo sušauktas susirinkimas, ku
riame nutarta šaukt masinį 
mitingą kovo 24, toj pačioj 
vietoj. Išrinkta valdyba ir su
organizuota darbas.

Kitose vietose, veikiausia, ir
gi tokie 'komitetai organizuo
jasi. Tai bus reikalaujama 
tuoj autinės pagelbos nukentė
jusiems, taipgi pilno atlygini
mo. Svarstoma apie sudary
mą biliaųs kongresui, su rei
kalavimais skirti pakankamai 
pinigų nukentėjusių nuostolių 
atlyginimui, taipgi, kad ateity 
būtų sudaryta tinkama apsau
ga nuo 'tokių nelaimių.

Pittsburgh© per daugelį me
tų, net nuo 1907 potvinio, vei
kė taip vadinamas potvinio 
kontrolės komitetas, kuris sa
kė darbuosis, kad daugiau po
tviniai neatsitiktų. Jis gauda
vo pusėtinai pinigų, bet nieko 
neveikė. Dabar jo visai nesi
girdi. Tai buvo tiktai žmonių 
apgaudinėjimas.

Dabar nukentėjusieji reika
lauja iš to komiteto pasiaiški
nimo, bet niekur jo neranda. 
Kuomet potvinio nebuvo, jis 
gerai gyvavo, nieko neveikda
mas. Su potviniu jis pražuvo.

i Kiti juokiasi, kad potvinis ir jį 
nunešė.
Visi Turėtų Stot Nukentėjusių 

Pagelbon
Nukentėjusieji, be abejonės, 

pageidauja, kad juos paremtų 
visa plačioji visuomenė. Rei
kėtų per visą šalį kelti tasai 
klausimas visose organizacijo
se, masiniuose mitinguose ir 
visur priimti atatinkamas re
zoliucijas, reikalaujant iš val
džios atlyginimo nuostolių.

Jeigu bus sudaryta tinka
mas masinis spaudimas, tai 
valdžia bus priversta atlyginti 
nuostolius, taipgi ir išbudavo- 
ti tinkamas apsaugas tose vie
tose, kur nuolatos vanduo ne
normaliai pakyla. Bedarbių 
yra daug. Tarp jų randasi vi
sokių rūšių darbininkų, geriau
sių mechanikų. Valdžia turė
tų juos pasamdyti už unijines 
algas. Darbas būtų tinkamai 
atliktas. Taipgi apgadinti na
mai turėtų būt pataisyti, o tie, 
kurie padaryti netinkamais gy
venti, turėtų būt nuversti ir 
ton vieton nauji pastatyti.

Tai tokie nukentėjusių rei
kalavimai. Labai teisingi ir 
svarbūs visai darbo žmonijai.

Reporteris.

Silkių Vakarienė Atidėta 
Kovo 29 pienai

APLA 50 kuopos silkių va
karienė, delei vandens užtvi
nimo, atidėta kovo 29-tai, se
kančiam sekmadieniui. Bus 
Liberty svetainėj, 1322 Reeds- 
dale. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi kviečiami dalyvaut. 
Bus gera muzika šokiams ir 
kitokių pamarginimų. Silkių 
bus labai skanių. Rep.

ŠYPSENOS

Tokių Ne Visada Yra
Kostumeris, užėjęs į sa- 

liūną, kur gamina ir val
gius, pasiėmęs surašą val
gių, pavartęs klausia savi
ninko : “Klausyk, tamsta, 
perverčiau visą jūsų šitą 
pagarsinimą, bėt vienok ne
radau lietuviškų šaltano- 
sių vardo.”

Savininkas: “Taip, ger
biamasis, nėra. Jie pas ma
ne užeina tik penktadienio 
bei šeštadienio vakarais, po

Manė, Jog Sveikata Giriasi
Kostumeris, įėjęs restau- 

ranan, klausia patarnauto
jo: “Ką gero šiandien turite 
pagaminę?”

Patarnautojas: “Pas mus 
viskas šiandie gera: geros 
kojos, geros jaknos, geri 
inkstai, geros šlaunys...”

Kostumeris: “Pasikark 
'Su savo visa anatomija! 
Duok man bliūdelį ‘byf 
stiu’.”

. LRKSA Seimas
Pabaigoje birželio mėnesio Chicagoje 

šaukiamas Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje seimas. Tai pašai
pūne draugija, panaši į SLA, APLA ir 
LDS. LRKSA turįs apie 13,000 narių. 
Jau senai ant tiek narių stovi, nebeau- 

„ ga. Jo nelaimė tame, kad nors jį suda
ro daugumoje darbo žmonės, bet kontro
liuoja kunigai ir savo politikai išnaudoja.

Du metai atgal Rymo Katalikų Susi
vienijime buvo smarkių frakcinių gin
čų. šiemet nesigirdėt. Bet už tai Susi
vienijimo prezidentas Šimutis sako, kad 
“vienas iš svarbiausių klausimų Seime 
kils, tai Lėšų Fondas, kuris jau kelinti 

į metai nebepadengia visų organizacijos 
administravimo reikalų, nors buvo sten- 
giamasi visur laikytis taupumo.” Aiš- 

X kus dalykas, seimas pakels nariams duo- 
Kles. Tas, suprantama, bus nauja na
riams našta.

rI
'Bilionas Dolerių Potvinio

t . Nuskriaustiems
Rooseveltas juokus krečia iš tų žmo- 

i nių, kuriuos taip baisiai nuskriaudė šio 
pavasario potviniai. Jis taip geras, taip 
mielaširdingas, kad atsišaukė į “laimin- 

. gus” žmones sumesti Raudonajam Kry
žiui nors tris milionus dolerių sušelpi- 
mui tų žmonių! Pati Roosevelto valdžia 
nieko nežada duoti. Bet už tai Roosevel-

It™..-------------- ---------------
' tas reikalavo ir nuo kongreso gavo karo 
reikalų fondui $611,360,000. Tai didžiau
sias karo budžetas visoje Jungtinių Val- 

; įjBtijų istorijoje taikos laikais.
Nuo potvinio nukentėjusiems žmonėms 

įteikia ne trijų milionų, bet mažiausia 
įMhono dolerių, šimtus tūkstančių žmo- 

potvinis paliko benamiais ir beduo- 
. Daugelio sunaikino viską, ką tik 

^•turėjo. Jiems su šeimomis reikia 
Met gyventi.

^Nukentėjo darbininkai ir smulkūs biz- 
Jltieriai. Jeigu norėtų, Amerikos valdžia 

Inai ištesėtų juos pastatyti ant kojų.

tSX"

Smetonininko Eilinis Melas
Brooklyno “Vienybės” redaktorius, ne

laimingos dabarties poetas Tysliava vi
sai pablūdo. Nebemoka žmoniškai kal
bėti. Su visokiu padorumu amžinai at
sisveikino. “Vienybę” pavertė smetoni
ne mazgote. Po savo locnu vardu “Vie
nybėje” kovo 24 d. jisai štai kaip me
luoja: . l

1929 metų, spalių 9 dienos Laisvė skelbia 
“atskaitą komiteto šelpimui Lietuvos baduo- 
lių.” Toje “atskaitoje” skelbiama, kad ko
munistai surinkę $3,282.24. Taip, tai buvo 
Amerikos lietuvių aukos badaujantiems bro
liams Lietuvoje. Bet Bimbos komunistai, 
užuot pinigus siuntę į Lietuvą, juos su
valgė.

Taip, grigaitinių, bagočinių ir bimbinių 
“bendras frontas” veržiasi į Susivienijimą, 
nelyginant širšių spiečius — į medaus puo
dynę. Iš aukščiau išdėstytų faktų nesunku 
įsivaizdinti, kas atsitiks su SLA iždu, jeigu 
šitas “spiečius” jį pasigriebs. Ir todėl aš 
paskutinį sykį sakau visiems SLA nariams. 
Dabar viršininkų rinkimai. Išrinkite ne ra- 
ketierius, bet teisingus žmones.
“Teisingus” žmones—tokius, kaip Juo

zas Tysliava, pramelavusius visokį žmo
niškumą santikyje su savo “artimais.”

“Vienybės” redaktorius puikiai žino, 
kad tie Lietuvos baduoliams surinkti pi
nigai nebuvo nuvežti Lietuvon ir atiduoti 
tiems žmonėms todėl, kad Smetonos val
džia neprileido. Smetona patvarkė, kad 
lai geriau Lietuvos žmonės mirs badu, 
bet Amerikos lietuvių darbininkų judėji
mo aukų prie jų neprileis.

Bet tų aukų nesuvalgė jokie “Bimbos 
komunistai.’’ . Tysliava begėdiškai me- , 
Ino ja. Keliais atvejais buvo spaudoje 
aiškinta ir “Vienybės” redaktorius ne- . 
galėjo nematyti, kad tas komitetas, ku
ris rinko aukas, paskelbė viešai, kad ji
sai sugrąžins aukotojams pinigus, kurie 
tik pareikalaus. Ir štiai toj pačioj at- . 
skaitoje (spalių 9, 1929) randame Komi- . 
teto paskelbta, kad sugrąžinta aukoto
jams, arba išmokėta pagal jų nurodymą, O A 4 OO T •’I • • • c i$2,344.88. Likusioji suma, tai yra, 
$937.36, perduota Priešfašistiniam Ko
mitetui, kuris rūpinosi teikimu pagelbos 
Lietuvos politiniams kaliniams ir jų šei
mynoms. Vadinasi, nė vienas centas be
teko “Bimbos komunistams.”

. Komunistai nenuskriaudė nė vieno au
kotojo. Komitetas pasakė žmonėms 
rinkdamas aukas: Jeigu Smetonos val
džia neleis Lietuvos badudlius sušelpti, :| 
tai savo pinigus atgausite atgal, arba jie

m

Gutvekariai jau pradeda 
vaikščioti, bet tik keliomis li
nijomis. Miesto komunikaci
ja tebėra suparalyžiuota.

Apie trečdalis namų labai 
sugadinta, kad bus sunku ir 
pataisyti gyvenimui. Dauge
lis visai nebus galima patai
syti.

Nukentėję žmonės jaučiasi 
kaip po didžiausio žemės dre
bėjimo. Sunku su daugeliu ir 
susikalbėti.
Visi Kaltina Valdžią

Reikalauja Atlyginimo
Pas žmones didelis nepasi

tenkinimas. Visur kalbama, 
kad už tokį potvinį kalta val
džia ir todėl jinai turi nuken
tėjusiems nuostolius išlyginti. 
Net ir spatida panašiai kalba.

Viena, Valdžia bedarbius 
siuntinėja dirbti kur nors ant 
kelių ir prie kitų mažų ir net 
visai nenaudingų darbų, kuo
met tuo pačiu laiku galėtų iš- 
budavoti užtvankas skersai ir 
išilgai Upių. Tuomi galėtų 
prašalinti tokį pavojų. Bet 
kapitalistinė valdžia ir visa 
kapitalistinė sistema, budavota 
tiktai ant pelno, to visai ne
paiso.

Antra, het dvi užtvankos, 
seniau ^pastatytos, susmuko 
laike vandens pakilimo. O 
jeigu trečia būtų sugriuvusi,, 
tai potvinis būtų dar daugiau 
nuostolių atnešęs. Valdžia vi
sai neprižiūrėjo tų užtvankų.. 
Delei to irgi'kalta.

Trečia, valdžia turi vandens 
biurą, kuris visados gali tei
singai informuoti visuomenę 
apie tokius pavojus. Tasai 
biuras perdėm klaidingai in
formavo, sakydamas, kad van
duo daugiau nekils, kaip 33 
pėdas, 'O pakilo 48 pėdas 
kaikūr dar daugiau.

Ketvirta, kuomet užėjo van
duo, valdžia niekur nesiskubi
no biedniesiems su pagėlba: 
laivukų pakankamai nebuvo, 
gelbėtojų pakankamai nebuVo. 
žodžiu sakant, tai buvo krimi- 
nalis 'apsileidimas.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Maloni “Laisvės”

• Redakcija!
1) Malonėkite paaiškinti 

tą: kokioje šalyje ir kokiuo
se metuose pradėjo orga
nizuoti pirmą uniją?

2) Kas Amerikoje pradė
jo tverti uniją ir kada?

3) Kokiuose metuose 
streikierius pakorė Chica- 
goj ir kokios jų pavardės?

Už paaiškinimą būsiu dė
kingas.

“Laisvės” Skaitytojas.
Atsakymai

1. Berods Anglijos darbi
ninkai pirmutiniai pradėjo 
spiestis į moderniškas dar
bo unijas ir ginti savo rei
kalus nuo fabrikantų. Ta
čiau reikia žinoti, kad uni
jos nebuvo susyk įkurtos ir 
taip užvadintos. Jos išsivys
tė iš kitų, pirmiau gyvavu
sių organizacijų—iš amati- 
nių gildijų vienur, iš pašal- 
pinįų draugijų kitur. Todėl 
negalima sakyt, kad, štai, 
tam ir tam mieste, tą ir tą 
dieną įsikūrė pirmutinė uni
ja. -

2. Amerikoje darbo uni
jos tiesioginiai išsivystė iš

Kad Nebūtų Ginčų
Du užpuolikai susistabdė 

praeivį ir prašo 1 cento. 
Žmogus klausia: “Kam jum 
reikalingas centas?”

“Mes norime išspręsti, 
kuriam mudviejų priklauso 
jūsų laikrodėlis, o kuriam 
pinigai,” atsakė užpuolikas.

Jakėnų Petras.
venus pusantrų metų pa
kriko; 1809 m. vėl jinai at
gijo ir iki 1818 m. pasiliko 
veikli darbo unija” (p. 163). 
Tačiaus “dirbtuvių darbi
ninkai pirmutiniai pradėjo 
savo organizacijas vadinti 
unijomis. Mes randame, 
kad 1825 m. New Yorko Vi
nių Kalėjų Unija ir Audėjų 
Unija susijungia del apvai
kščiojimo Erie Kanalo” (p. 
176). Iš to galima spręsti, 
kad unijomis savo organiza
cijas pirmutiniai pradėjo 
vadinti New Yorko darbi
ninkai.

3. Chicagos darbininkų 
vadai Spies, Fielden, Schw
ab, Parson; Fischer, Engel 
ir Lingg buvo pasmerkti ' žiu išsireiškimų iš dalyvių. Va-

Bridgeport, Conn
Kovo 14 d. vietinė ALDLD 

kuopa rengė žuvų vakarienę 
ir šokius, žmonių susirinko 
gražus skaičius. Svečių, apart 
vietinių, buvo iš Stamford, So. 
Norwalk, Danbury, Waterpury 
ir kitų artimesnių kolonijų.

Valgius gamino mūsų geras 
draugas, valgyklos užlaikyto- 
jas, G. Valacka.

Vakarienė išėjo labai gerai. 
Kuopai pelno liks.

Laike vakarienės buvo gra-

i karo pirmininkas J. Mockaitis 
paprašė svečių, atžymint šį 
gražų pažmonį, sumest kiek 
del V. Kapsuko spaudos fon
do, paremt Lietuvos draugų 
spaudą. Aukojo: G. Valac
ka—50c; po 25c: J. Petrušai- 
ti, A. Petraitis, P. Mažuolis,

f

ir

savišalpos draugijų. Tokių 
draugijų nemažai atsirado 
tuojaus po Amerikos 1776 
mėtų revoliucijos. Tiktai 
“Philadelphijos kurpiai su
organizavo 1792 m. pirmą 
draugiją dėl palaikymo ar
ba pakėlimo algų”, skaito
me drg. Bimbos knygoje 
“Istorija Klasių Kovos Am- 
erikoje.’N “Metus išgyvenus 
draugija pakriko. 1794 m. 
(Philadelphijos kurpiai vėl 
susiorganizuoja į Federalę 
Kurpių Draugiją, kuri, sa- 
Ikoina, išgyvenus iki 1806 
m... 1794 m. New Yorko 
spaustuvininkai susiorgani
zavo į draugiją, kuri pagy-

bus perduoti ten, kur jūs norėsite. Ši
tą savo žodį jisai išpildė ant šimto pro
tintų.

Tysliavos purvai neprilips komunis-

mirtin 1886 metais. Fielden, 
Schwab ir Lingg prašė 
gubernatoriaus susimylėti, 
tuo būdu jiems mirties bau
smė buvo pakeista amžinu 
kalėjimu. “Bet Spies, Par
sons, Fischer ir Engei at
sisakė maldauti susimylėji- j. Mockaitis, M. Baltrėnienė, 
mo ir buvo pakarti lapkri- Katinas, M. Arison, Al Sin- 

(“Išto- ko, A. ščavinskas, O. Pelsi- 
rija Klasių Kovos Ameriko- kelienė, J. Pudimas, P. Bokas, 

‘ , j L. žemaitien, A. Kazlauskas,
S. Tamošiūnas, Padalskienė ir 
J. Butnoris. Su smulkiais — 
$7. Pinigai pasiųsti Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus vardu. Aukoto
jams tariame Širdingą ačiū už 

gražų darbą.
J. J. Mockaitis.

cio 11, 1887 m...”

je”, pp. 349-850).

m eAKO JOS ATSAKYMAI
. Kanados Dzūkui. — Drau

gas klausiate, ar ir žemaitiš
koj tarmėj parašytas šypsenas 
Įneš naudotum, kaip naudo
jam dzūkų kalboj ? Taip! Pa
rašykit, jei mokat žemaitiškai. 
Kai kada panaudojimas tos ar 
kitos tarmės, nėra jokis paže
minimas nei dzūkam nei že
maičiam.

EAST ORANGE, N. J.— 
Policija užklupo didelę slap
tą alkoholio varyklą, galin
čią vienu užtaisymu pada
ryti 1,800 gorčių to skysti
bio. Suėmė tris degtinda
rius.

tams. Jais drabstydamas komunistus, 
jis tik parodo, kad jo rankos yra purvi
nos ir kad jis švariu darbu nebepajėgia 
užsiimti.

ši

IŠ LIETUVOS

Parskrido Včversiai ir 
Pempės; Žydi žibuokles
Kovo men. 3 d. Rumšiškių 

apylinkių gyventojai pamatė 
parskridusias pempes. Kitą die
ną, kovo 4, Kauno ir Garliavos 
apylinkėse buvo pastebėta vitu- 
rių ir pempių.

A. Panemunės apylinkėse, 
Vaišvidavos ir Jėsios kaimų ba
lose, vakar buvo rasta pražy
dusių žibuoklių. Vaikai nešė 
parduoti jų į Kauną. Kaune 
bras visai atšilęs.
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Youth ‘Crusade Asks 
Senators Support 
New Youth Act

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
From farm and factory, pool room 
and college classroom, representa
tives of America’s depression-hit 
younger generation poured into the 
nation’s capital to tell the United 
States Senate why they demand pas
sage of the American Youth Act.

Before an overflowing crowd that 
forced the Senate Committee on Edu
cation and Labor to move its hear
ings to a larger chamber, youth lead
ers put forth their arguments for 
the passage of the bill to give young 
people a better break. The act, drawn 
up by the American Youth Congress, 
representing over 1,300,00 youngsters, 
was introduced into Congress by Se
nator Elmer Benson of Minnesota 
and Congressman Thomas Amlie of 
Wisconsin.

“We are the unemployed youths 
from the street corners and pool 
rooms. We came here by borrowing 
nickels and dimes from our friends, 
some pf whom are on relief. If you 
pass this youth act we can keep out 
of the pool rooms and off the street 
comers and do some useful work”, 
declared Albert Palmer of Philadel
phia, representing about 150 Quaker 
City young men and women. He 
was accompanied on his trip to the 
capital city by some 50 youths, 15 
of them Negroes.

Warned William Chamberlain, exe
cutive secretary of the Committee on 
Fair Play in Sports, “Youth will not 
follow these stray and errant paths 
if they have some useful, remunera
tive work to do”. He pointed to the 
manner in which European fascists 
had captured a younger generation 
unable to find work or relief. Of 
18,000 graduates from the University 
of Berlin in 1932, the year before 
Hitler came to power, only 3,000 got 
jobs, he declared.

Leaders of the American Youth 
Congress, the American Student 
Union, the National Federation and 
a host of other student and working 
young people’s delegates were on 
hand. _ ..L'.L/

DYSPEPSIA?
NO, GENIUS!

CLEVELAND, Ohio (YNS)—A 
note of cheer sounded for suffer
ers from dyspepsia, acute indigestion 
and other stomach ills.

Summing up his 12 odd years of 
research on the human stomach, Dr. 
T. Wingate Todd, an anatomist at 
Western Reserve University’s School 
of Medicine, told1 stdents of the “in
fluence of the stomach on the human 
mind”. • “There is no doubt in all”, 
the doctor stated that “Samuel John
son’s chronic indigestion and the re
sultant cantrous disposition with 
which there goes a brilliance of ima
gery and creative thought”.

Quoting Shakespeare’s Benedict’s 
“quick wit and queasy stomach” 
(Much Ado About Nothing), Dr. 
Todd reminded students of the “in
debtedness of both literature and 
science to indigestion”.

Conrad’s stories were “sharpened 
and amplified by nervous dyspepsia”, 
and Poe’s mystery and imagination 
were due in part to indigestion and 
alcohol, he added.

Dr. Todd reported that 800 experi
ments on students had revealed that 
emotional states reduce the stomach’s 
gastric waves of contraction and 
cause prolonged closure of its out
let.

BOY GENIUS OF 1929— 
DAY LABOR, 1936

SEATTLE, Wash. (YNS)—Back in 
1929 they hailed 16 year old Walter 
Huston as the genius of today, the 
master mind engineer of tomorrow.. 
He won a national scholastic con-' 
test run by Thomas Edison, the in
ventor, and a bunch of big shot in
dustrialists, and went to Massachu
setts Institute of Technology, his 
tuition paid for four years.

Now Walter Huston is working as 
a laborer in this city—and glad to 
get the job!

Foi’ though he graduated with high 
honors in chemistry and returned 
to his home city in a blast of bally
hoo, he soon found out that corpo
rations were cutting down their pay
rolls. There wasn’t even any room 
for “America’s brightest boy”.

NAZI MACHINE GUNS POINT TO FRANCE

The bridge at Mayencep Germany, was crowded with Nazi machine-guns 
and gray-uniformed soldiers when Hitler moved his troops into the Rhine
land territory, once declared a demilitarized zone by the Versailles treaty. 
Diplomatic conferences followed one after another as Europe sought to 
counteract the Nazi chief’s moves.

Up or Down? No One Seems 
To Know About CCC Camps

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
Conflicting “she loves me—she loves 
me not” reports are keeping Civilian 
Conservation Corps authorities in the 
air wondering whether or not the 
camps will be slashed.

The latest report came from Presi
dent Roosevelt. He disclosed that 
the CCC will be cut down to 300,000 
members. But House members say 
the President promised not to cut 
the camps. Particularly Rep. Sabath 
of the House Steering Committee 
and Rep. Jed Johnson of Oklahoma, 

’leaders of the bloc to save the CCC 
insist F. D. R. gave then that ver
sion. Previous reports were that the 
government indicated willingness to 
keep the CCC as it stood if funds 
could be found. Congressional lead
ers, urged on by business men who 
stood to lose by CCC curtailment, re
plied they’d “earmark” funds if ne
cessary.

In the meantime thousands of en
rollees continue to leave the camp, 
to the extent where authorities con
cede they can cut enrollment from 
400,000 to 300,000 without throwing 
a single young man out of the 
camps. Meanwhile, the President has 
ordered all other work relief agen
cies to make no further commitments 
for relief projects that cannot be 
completed before July 1.

ARMY OFFICERS MILI
TARY POLICE TO CCC

WES'l SALEM, Wis. (YNS)— 
When Army officers were assigned 
to the Civilian Conservation Corps., 
they brought along with them the 
army’s unpopular Kitchen Police du
ty. That was bad enough, according 
to the boys in local camps; it’s worse 
now. They’ve introduced M. P.’s 
(military police)!

Credit for the plan belongs to 
Lieut. D. K. Folts, 4th sub-district 
area of Sparta District. It started 
originally in Company 601 at West 
Salem and just spread. It may grow 
to take in the whole country—if it 
works.

Squad leaders from the camps po
lice the towns together with civil 
authorities when men are on leave.

Successful Paris Commune 
Meeting Held in Newark
On Sunday, March 15, about 600 

people attended the Commemoration 
of the Paris Commune, which was 
held at 42 Beacon Street, Newark. 
New Jersey. At 9:00 p.m. Harry 
Lipschutz, New Jersey District Or
ganizer of the International Labor 
Defense, introduced as the first num
ber on the program, a short anti
Hearst play, “For People Who 
Think”. This was given by the New 

York Theatre Collective.
The next numbei’ on the program 

was a piano solo by Eugene Nigob. 
He is a wonderful pianist and the 
audience enjoyed his playing.

Robert Minor, a prominent labor 
leader, was the speaker for the even
ing. He spoke about the Paris Com
mune and then about our situation 
today. He said that the Russian Re
volution was the second Paris Com
mune and that Hearst is today, our 
Public Enemy No. 1. “We must 
form a United Front, and fight 
against war and fascism”, said Ro
bert Minor, “and to help do this we 
should support the Labor Party”.

The last number on the program 
was another short play by the Thea
tre Collective, called “Home of the 
Brave”.

Quite a number of Lithuanian 
youth attended this meeting and I 
am sure they enjoyed the program

Violet Tolun.

Women’s Conference to 
Take Place April 4 

in Brooklyn
Preparations for a successful Wo

men’s Conference, to be held April 
4th, just before “Laisvės” Conven
tion, are already under way. The 
conference is going to take place at 
Laisve Hall, 419 Lorimer St., Brook
lyn, New York, at 1 o’clock. The 
agenda for the conference is a very 
full one and one of great importance 
to every girl and woman of today.

Briefly, a few of the topics for 
discussion will be, Families of the 
Lithuanian Political Prisoners, Social 
Security, and Birth Control, the 
Right for Women to Work and also 
the important topic of organization. 
The main purpose of this conference 
is not just to call the women of the 
East together to discuss these prob
lems, make decisions, and proposals, 
then go home and forget them. No, 
the aim of it is to make the wo
men go back to their organizations, 
place before them these proposals 
and set to work carrying them put. 
Where there are no womens’ organi
zations, or there are other organiza
tions which the woman rarely at
tend, (L.D.S. and A.L.D.L.D. etc.) 
they should be formed* on the edu
cational and social basis, they do not 
need to be political. Here the women 
could meet, listen to lectures on cur
rent topics, health etc. In this way 
many women can be drawn into an 
organization. The younger women 
and girls can also form social groups 
aside from the elder women.

There are yet many women who 
still believe that their place is in the 
home, that they shall have no other 
interests besides that of their fa
milies, such as in Nazi Germany. 
Here in America, while we can still 
voice our opinions (sometimes we 
can’t) we may well grasp this op
portunity. Women, you can have 
just as full a voice as the men, in 
political, as well as economical prob
lems. It is you who day by day 
watch prices on food go up while 
the money in your purses goes down 
and down. It is up to you to keep 
your families from starving.

There is also going to be a musi
cal program during the supper hour. 
There will be' a vocal duet by T. 
Bičkauskienė and O. Stočkienė, a 
piano duet by Aldona Žilinskas and 
Helena Mantuska, a scene from 
“Strike Me red”, by the L.D.S. Ju
niors, and a recitation by Adele Nak
tinis.

For a successful convention, elect 
delegates, from mass meetings, 
branch meetings of the L.D.S. and 
the A.L.D.L.D., choruses, etc. We 
want to make this convention one 
that will long be remembered.

M. S.

HOOKEY OR STRIKE?
FRESNO, Calif. (YNS)—"It’s not 

a strike but a case of mass hookey 
influenced by spring”, was the ex
planation of W. L. Potts, principal 
of the Edison Technical High School 
as 600 of his 1,100 students left 
their books for the picket line.

Striking students offer other rea
sons for the strike. These were em
bodied in a list of 15 grievances 
they drew up, including a demand 
that Principal Potts be replaced. 
Successful strikes by students in 
Alameda, Calif., and St. Helena, Ore., 
influenced students here, it was re
ported.



Page Two Thursday, March 26, 1936

SPORTS SNORTS
By DUPLEX

Shenandoah Žiežirbos So. Bostono Žiupsneliai

there

Put pelos Vaikas

Anthony K. Kaires.

“TOOTS”

ready 
high-

Gerą dieną, I’m Just about 
to burst with the news and 
lights.

Camera took it on the chin once 
more—and they say he still has 
plenty of the jaw-bone commodity. 
Leroy Haynes, former Los Angeles 
Negro boxer, took a little of Primo’s 
chin away in a bout at Philly the 
other day. Haynes, who weighed 68 
pounds less than hi* beefy, skyscrap
ing' opponent, made short work of 
the Italian heavy. Da Proem gave 
up after less than three rounds of 
fighting. Bear and Louis both gave 
Primo a taste of canvas dust not so 
long ago, and apparently the taste of 
their KO fists was fresh in his me
mory when he decided to wave the 
white kerchief in that third round.

Girl is Star on High School 
Baseball Team

BOSTON, Mass. (YNS)— The child 
labor amendment to the federal con
stitution got another in its long 
senes of kicks in the pants when 
the Massachusetts legislature again 
refused to ratify the proposal to 
take America’s kids out of the fac
tories.

All in all, it was a great week for 
the Negro heavies and runners and 
Jumpers. John Henry Lewis who 
derives his name and perhaps his 
punches from Joe Louis, sent Mac- 
Avpy back to England in a well- 
earned decision, keeping the cham
pionship on these shores^ The next 
thing you know there will be noth
ing but Louis and Lewis to the box
ing game, no matter how you spell

Norwegian Student League 
to Boycott Olympics

Cornelius Johnson, lanky Negro 
youth of Compton Junior College, fi
nished on top in the running high 
jump with a leap of 6 feęt 8 inches. 
Eddie Burke, another Negro jumper 
from Marquette, tied with George 
Spitz for a second place one inch 
lower. Quite a leap at that.

Chuck Hornbostel lost a race and 
that’s news. O’Brein clipped him in 
the Casey 600 in one of the fastest 
rące sever run at that distance. So 
it’s no disgrace to Chuck, who fin
ished second.

ALBANY, N. Y. (YNS)—A new 
attempt to secure ratification of the 
Federal Child Labor Amendment, be
gins with public hearings on the bill, 
March 31. Hearings will be conduct
ed by the Senate Judiciary Commit
tee of New York State.

Once again. “JUST IMAGINE1

“Curiosity, once killed a cat”, but 
who’s who, and what’s what, is a 
funny thing to ask. The choristers 
always have something special “up 
their Sleeves” and now it’s who’s 
the next best yodler among the mem
bers? (Especially the boys).

WASHINGTON, D. C. (YNS)—, 
Sixty-five hundred CCC boys have 
come to the rescue of flood victims 
in eastern New York, it has been an
nounced. It is expected that 10.- 
000 boys will be engaged in flood 
control within a few days.

5—Anna P., .with the personality 
she’s got now. ;

Dearie me, what would we have to 
look forward to?

it and it wasn’t what many 
and the Dean boys expected of 
$11,000 is exactly $3,500 more 

he received last season for big- 
Giants over the plate but it 

is short of the thirteen grand 
Leiber held out for. The Dean boys 
are different that way. They have 
lots of time and circulate plenty of 
gags before they sign on the dotted 
line.

The Indians look good so far, hav
ing clipped the Giants three in a 
row. For that matter the Boston 
Bees (quite a name, what?) toppled 
the Tigers once, which means exact
ly this: The Tigers will cop the pen
nant while the Bees will be flying 
around the league without a sting 
ip their system. Spring training 
games are generally a good indi- 

of how lazy the big boys are.

’Smatter Waterbury, no news from 
your city last week? Well, we’ll 
look for you again in the near fu
ture. (Youth-Section readers from 
Shenandoah, miss your correspon
dence and wonder why your column 
is missing).

1— Mary W., a little blonde.
2— Leona looking forward into a 

radio career. (Leona, just keep it up, 
you’ll get there soon. Good luck).

3— August much more serious than 
in .the'past.

z4—Tony U., with a sad personali-

I don’t want to anpear repetitious 
if I can at all help’it, but they ran 
off another of those big-ballyhooed 
“record-breaking” mile runs at the 
Madison Square Garden the other 
night. Cunningham, Venzke 
Mangan started, in that order, 
finished just that way—which 
haps adds a little variety to 
type of thing. The distance was one 
mile, all right, but some folks pre
sent at that meet tell me that the 
boys must have overrun at least a 
half dozen laps. The«name may have 
had something to do with the time, 
which was just about 40 seconds be
hind the record. In short, the Colum
bian Mile was run in 4:46.8, pretty 
•dreadful time considering the com
petitors. That ends the indoor sea
son and the mile run for a while. 
People will want sprints only after 
this slow-motion exhibit.

Prętty nice time we had the last 
party held here and thanks to our 
president, we sure did enjoy the af
fair and hope pur next one will be 
just as 5‘keen* as the last one was.

The 60-yard dash saw Metcalfe 
return to the starting line after a 
long layoff, but the Negro flash in 
turn saw Ben Johnson pass him at 
the finish, closely pursued by Eulace 
Peacock, who completed the Negro 
trio of amazing sprinters. It’s too 
bad Jesse Owens couldn’t have been 
is that lineup.

WEBSTER, Mass.—Who said the 
“weaker sex” ?

The chap who cooked up that one 
never met Nellie Twardzik, 17, star 
first-baseman of high school boys’ 
team. Last year, when Nellie won 
her place on the team eliminating 
over 25 boys who failed to. make 
the squad, the games drew ten times 
as many spectators as in the pre
ceding year.

Principal Cyril C. Smith has re
ceived scores of protests from fans, 
and the school’s athletic council will 
attempt to solve Webster’s most 
burning question. Coach Finnegan 
and the boys, however, say Nellie’s 
a good player and a swell first-base
man.

Trained
TOURIST (In Yellowstone Park) 

—“Those Indians have a blood-curd
ling yell”.

GUIDE—“Yes, m’a’am; every ope 
of ’em is a college graduate I”

Spring is here, spring is ____,
but anyway Shenandoah was hit with 
some wintry weather. Hope įt melts 
soon and we do have some more 
warm days, as I am in favor of 
seeing all choristers at rehearsals 
in the near future. What say, pro
fessor?

and 
and 
per- 
this

Ah, at last, Blanche Yundan—we 
know where you’re hiding nowa
days. Cookie and “Yours truly” will 
be up to visit you some day real 
real soon. The rest of the choir 
will “come up and see you some
time”. Pon’t forget when you get 
time * visit the headquarters, won’t 
you?

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
Young men and women are the ap
ples in the eyes of this year’s crop 
of candidates, Washington observ
ers remark, as the two major parties 
warm up for the presidential cam
paign. Politicians are already be
ginning to enter the competition to 
corral some of the seven to eight 
million new young voters who have 
conie to age since that last presi
dential election in 1932.

Party leaders feel that the New 
Deal has cut across party lines. 
Young people will no longer vote 
Republican or Democrat because 
their parents or grand-parents voted 
for one or the other of those two 
groups; they reason, and that makes 
the youth fair game for all the vote
seekers.

The Democratic National Commit
tee was the first to recognize the 
new possibilities. In 1932 it set up 
the Young Democratic Clubs as its 
official “youth affiliate”. They 
claim a national membership of 3,- 
000,000. The Young Republican di
vision was much later getting start
ed; it wasn’t until November first 
of last year that they got going.

There’s a rub though. Not all of 
the Democratic or Republican youths 
are young. Many hover around the 
age of 40.

Hank Leiber has finally surrender
ed. After threatening to stay away 
from a Giant camp unless... Hank 
took 
fans 
him. 
than 
ging 
still

The Brooklyn laths in a few weeks 
will conclude their activities in the 
field of basketball. This season was 
quite successful and on an average 
won most of their games. They have 
defeated such clubs as—The Church 
of all Nations, Young Tailors-Locąl 
59, Lith. Radio Five and will probab
ly win the championship in the 
School Settlement House League.

The members of this quintet with 
a brief summary will add light as to 
why this season they have met with 
such success.

OSLO, Norway (YNS)—The Nor
wegian Student League voted to op
pose participation by the Norwegian 
National Sport Association in the 
Nazi Olympics. Its resolution points 
out that “the Hitler regime has dis
solved all non-National Socialist 
sport associations, and has confiscat
ed their property and given it to 
Nazi sport organizations”, that the 
Nazi sport organization, according to 
their statutes are political organi
zations coordinated with the Nazi 
state, and that “Jews are refused 
any equal rights in the German Na
zi Sport movement”.

COPENHAGEN, Denmark (YNS) 
—Plans to use non-union young 
workers to make effective a lockout 
of union men at the Nordsten Ma
chine factory at Hillerod, were scot
ched when the young workers struck 
solidly in support of the locked out 
union men.

Greetings Comrades!
First of all corrections are in or

der. The concert I wrote of last 
week is to be in South Boston not 
in Montello.

We had very good attendance last 
Friday including the return of one of 
our old members, so welcbme, Vin
cent Volkes. I hope you will stay 
with us quite a while because we 
want and need! more men singers.

I think we owe an apology to com
rade Jankus and his wife. Quite a 
few of the members didn’t know we 
were going to have refreshments 
after rehearsal so, Clemie went to all 
the bother of making muffins, with 
“spirguties”, for part of the re
freshments and nobody stayed for 
coffee and. I, for one, think the muf
fins were grand, Clemie, and I am 
pretty sure you won’t have such a 
disappointment again.

“Putpela” noticed that everybody 
enjoyed themselves Saturday at the 
“Sūnų ir Dukterų” dance, except 
one person. Just why were you so 
blue looking, Charlie? Was it be
cause “Binky” wasn’t there? These 
hospitals are tough places to work 
in, but cheer up, she’ll have next 
Saturday off. Rose, what made you 
screech? Did those naughty people 
shock you? Methinks the friend in 
grey is going to give Killman some 
stiff competition. No fear Marie, 
as soon as I get some spicy gossip 
about you, I’ll paint you up good and 
proper.

Not much news this week so see 
you all later.

I LOVE YOU TRULY 
CANDIDATES TELL 

YOUTH

Al Podaris.—Besides being captain 
and President of the New York Li
thuanian American Basketball Lea- 
gus, this distinguished gentleman is 
a manager of one of Bohack’s stores. 
It is beyond repute that he is one 
of the outstanding basketball play
ers found in Lithuanian circles.

John Kaires—The energetic man
ager who is always extending a 
helping hand to aid his ball-players. 
He is also a manager of one of Thom 
McAn’s reknowned shoe stores.

Anthony Trakimas—This smiling 
personality is a Pratt Institute stu
dent with high ambitions. His per
sonality acts as a magnet that draws 
everyone toward him—especially the 
weaker sex.

Phil Gimis—One of the veterans 
of the Brooklyn Liths who has help
ed considerably in its development. 
He is the main. force of attack in 
aggressive ball-playing. *

Berney Whitaneis—Happily mar
ried and contemplating to return to 
the harness of basketball next sea
son, • •••"'

Ginger Kaires—A college student 
who has contributed much of his 
time in developing the N.Y.LA.B.L.

His social activities have given him 
a name long to be remembered.

Pete Wallace—A valuable, aggres
sive center of the quintet who is an 
interior decorątor by trade. From 
this stately gentleman we may soon 
hear an announcement of engagment.

Walter, Bersk—Rather the ^West
ern Buckžtroo’*’ ’of whose popularity 
little need, be said. He is. a consci
entious individual who is, constantly 
working for' the interests of the 
Brooklyn Liths. >

Nick Bamath—Although now not 
an active player was "one of the most 
reliable ball-players of the quintet. 
Being an excellent dancer he has at
tained wide popularity.

Simmy Bayer—Another of the ag
gressive ball-players which has caus
ed many outstanding teams to meet 
their Waterloo.

George Haiderich—One of the new 
players who has proved his value to 
the quintet. With the presence of 
Maxine, he plays most excellent ball, 
hence Maxine is present at each im
portant game.
—Vinne Zelinsky—His ability in 
shifting and cutting has made him 
of the most essential ball-players in 
the regular line-up.

Louise Treylor—The mascot of the 
team who is always full of good 
cheer.
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Did You Know That... ? So You Think Your Hat Becomes You?

”B. R.”

Ferns grow So large in the Philip
pines that their trunks are used for 
telephone poles.

Publication of books in foreign 
languages, notably English, French 
and Latin, is showing a large de
crease in Germany.

Charles Dickens named “porter
house steak” for the Porter House 
at Sandusky, Ohio. Dickens stopped 
there when visiting America in 1847.

Mail Street is the shortest street 
in New York City. It has only one 
building on it and one sidewalk, yet 
is one of the most important streets 
in the city. ■>

A clock invented about 10 years 
ago is run' by a tiny speck of ra
dium. The clock ticks every 10 se
conds and it has been estimated that 
it could run for 10,000 years with
out a change of “fuel”. It is doubt
ful, however, that the works will 
last that long.

Written exams in colleges were in
troduced in 1702 at Trinity College 
in Cambridge. Previous to that time 
all examinations were oral.

More than 70 judges and thou
sands of lawyers are to be remov
ed from public life in Germany for 
not being “pure Germans”.

The "Mystery Crew’ 
Speak

Hear ye! Hear ye! Hear ye!
The Mystery Crew has decided to 

embark on 
time we’re 
ing. '

Remarks
and even published in our chorus 
bulletin that the so-called “Mystery 
Crew” was afraid of having their 
article published-—but it really isn’t 
as bad as that. The material that 
was sent in two weeks ago is na
turally out-of-date now—we’re very 
modern people—so here we are 
again.

Do you believe in latent talent ? 
Well it seems we have a fine ex
ample of it right in our chorus. It 
took us a year to find out what mu
sical geniuses we have in the person
ages of Beatrice K and Constance J. 
Now we could have 
chestra (ouch)—C. J.
C. S., and Al Burke.

Somebody in last
wanted to know where Akli
in with Tamyla. You should) know 
where he does come in if you saw 
him leave the chorus after rehearsal 
Friday nite. Where did you go, Ja- 
kie? No more rehearsals for “Mo
tinos širdis”, I’m sure.

Do any of you out-of-towners want 
to make a very good Hash-Cake? 
Ask Clem Strauss for the receipe 
and he’ll be only too glad to send it 
to you. Clem can’t bake, though, 
girls, so don’t rush. The recipe m 
all you get—and that’s plenty.

* lieve you me.
Yes, Leap Year is here and 

dashing dapper Waterburyites 
living up to it. Beatrice K. 
Constance J. went calling on 
young men to take them out Friday 
nite but it seems the fellows stood 
them up. Tsk, tsk.

Two of our fair damsels decided 
to inspect Clemmie’s Pent-House and 
they were both so impressed by it 
that now Clemmie is having diffi
culty in trying to decide which one’s 
ardent proposal to accept. No, Clem, 
it isn’t you—it’s the Pent-House.

Even the tables in the hall are get
ting spring fever. They were all 
falling down under the strain of 
ping-pong Friday nite—so who are 
we to be over-ambitious?

another voyage but this 
assured of a safe land

have been passed around

a chorus or-
E. L., B. K.,

weeks’ issue 
comes
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There ought to be a law against 
allowing women to buy hats without 
the advice of some artist, 
good is all the progress we’ve made 
in the sciences and arts if women 
still insist on idiotic and' repulsive 
head coverings? Show me a woman 
wearing a becoming hat and I’ll 
show you a person that had a mo
mentary streak of luck. There is no 
woman living who can select a hat 
all by herself.

For how can she? A hat is seen 
from all directions. She can see only 
part of her head, even with the aid 
of multiple mirrors. And then, un
less she has studied the laws of ba
lance, contrast, dominance and color, 
she has only her intuition to rely on 
and that is not infallible.

Let’s begin with the form of the 
hat (too bad this paper can’t afford 
to reproduce drawings—it’d be so 
much easier to explain things). The 
shape of the head should determine 
the shape of the hat. (It is to be 
understood that all of the following 
subject matter relates to hats of 
women. Men have found the per
fect shape, with the exception of the 
derby and the straw hat, for head
gear). If the face of the wearer 
is full, yes, even fat, what kind of a 
shape is suitable? A large hat, or 
one that hugs the head? Well, let’s 
see what happens in either case. The 
large hat, being much larger than 
the face, attracts attention first and 
by its largeness, draws some of the 
largeness from the face, and makes 
it appear smaller. The small tight 
hat does the opposite. It cęntęrs 
attention on the face with the result 
that the full face, big enough in the 
beginning, is made larger. What’s 
the answer? Girl’s with full faces 
and most Lithuanian girls unfortu
nately are large in the face (if not 
inside) should avoid close-fitting 
hats. But if the hair is worn in the 
present mode, hanging down to the 
shoulders and framing the face in a

The Camera Eye
What

halo, and the hair is curly 
bargain—then a man’s skull 
very effective, as is a sailor. 
Because the hair serves to distract 
from the size of the head. This in
troduces the second point to consider 
—hair. S

If you recall the craze for bobbed 
hair—somewheres in 1927 you’ll re
member that practically the only 
type hat worn 
fitting felt that 
the same effect 
vered the face 
and was especially unbecoming on 
more mature women. The reason why 
such hats were foisted on the some
times—fair sex was to stimulate the 
barber business. Today that condi
tion no longer holds true. Hair is put 
up in many ways consequently there 
are many styles of hats.

When the hair is worn long with 
the knot low on the neck, the type 
of hat that may be worn is limited. 
The profile should be studied care
fully and the hat should follow the 
contours of the head. It should not 
perch on the head, like some alight
ed bird, nor should it be so big as 
to overpower the head-lines.

The height, too, determines the 
form of the hat. A tall woman 
shouldn’t wear a hat that tends to 
accentuate her height, as for example 
a narrow high crown. A large brim 
will tend to cut down the height by 
emphazing horizontal lines.

The kind of dress and coat deter
mines the kind of hat also. A man
nish hat is incongruous with a very 
feminine ensemble, and vice-versa.

The color of the hair should de
termine the color of the hat. Refer 
to my article on color (March 12 is
sue) for proper color harmonies

Concluding—There is no one shape 
of hat that is suitable to all women, 
and it doesn’t follow that if a hat 
looks well on your friend that it will 
look well on you.

in the 
cap is 
Why?

was a large tight- 
looked like and had 
as a helmet. It co- 
almost completely,

Wolff.

YOUTH SHALL BE HEARD

“Pioneer” Misha Kulsahev, who’s reached the distin

guished age of seven, was up to the occasion when 
called on to deliver a speech before a conference of 

the best milkmaids and poultry farmers of the 
Union in Moscow’s Kremlin. An appreciative

spread over the usually serious face of Josef 
(right) as Misha had his say.

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
Half of the women working in Texas 
factories in 1932 received less than 
$8.35 a week, according to the U. S. 
Department of Labor. Half of the 
girls under 18 got less than $5-85, 
and of those between 18 and 20, half 
got less than $7.90. Over four- 
fifths of the girls under 18 earned

“The Mystery Crew” less than $9 a week.

Soviet

smile

Stalin

PARIS, France (YNS)—A general 
strike has been declared by Arab 
students of the University of Zitou- 
na, Tunis, against a decree issued 
by the French Resident of Tunis, re
quiring all public officials to know 
French in order to obtain or hold 
jobs. The entire Arab population of 
Zitoipa §uį>portą striking stu
dents.

Strangely enough, this balmy 
spring night, your correspondent, 
having dined mightily well for the 
first time in many a moon, sets him
self down to pen the weekly diatribe 
against Hollywood in a much too 
mellow mood.

At peace with the world, how can 
I with diabolic cunning ferret out the 
truth behind the myriad success sto
ries issued by the studio publicity de
partments? Hence, if what follows 
is but mediocre chit chat, remember 
that for one night this hermit did 
succumb to worldly pleasures.

Hollywood Success Story—some
thing to writte home about: From 
flicker city comes the gratifying 
news that the average wage of 50, 
000 extras employed in the studios 
was $60 a year, $5 a month. And 
any potential Gable or Harlow stijl 
intent on going to Hollywood after 
hearing this ought to be donated a 
strait-jacket or a medal. I hope 
you can pawn the medal.

And while $50,000 extras receive 
$5 a month for their services, Uni
versal Films announces that a spe
cial feature film program of five 
pictures will cost a cool 12 million. 
Now will you believe there’s some
thing screwy in Hollywood?

Hallelujah! It’s happened! The 
blessed event— the screen version 
of “Anthony Adverse” will soon be 
ready for screening, after two years 
of preparation. And, since my guess 
is just as good as yours, I predict 
that it will be a beautiful black eye 
for its producers, No doubt they will 
ballyhoo it to the skies—they’ll have 
to. The film cost them too much 
money to allow it to go unnoticed. 
They tell me that Mervyn LęRoy, 
who directed the ' film, is going to 
Europe before it opens up on Broad
way. Either the man needs a vaca
tion—or else he’s anticipating some
thing and it definitely is not a bless
ed event.

Clifford Odets, who is now under 
contract to Paramount, as scenario 
writer, is hard at work on his first 
story. Me thinks Odets started things 
buzzing in swanky Beverly Hills 
when coming-out party, as it were, 
was a benefit for the New Theatre 
Magazine. And they say it was 
quite a success, with many a film 
bigwig contributing to the welfare 
and happiness of the magazine, 
whose exposes of Hollywood have 
sent many a shiver down many a 
famous spine.

Some waggish publicity scribe 
boasts about the fact that 18 men 
who never thought about being actors 
made their screen debut in “Song 
and Dance Man”. They were stu
dio carpenters constructing a set and1 
were photographed at their work to 
supply atmosphere for a back stage 
sequence in the film. Personally, I 
think it’s a mean, dirty, low-down 
trick. The studio could well afford 
co pay extras who need the day’s 
employment, and not make these 
men do extra work for probably 
nothing but a smile and a pat on 
the back.

Much ado about nothing... Gladys 
Swartout like cold roast beef sand
wiches. .. Frederic March, the big 
sissie, carries a thermos bottle of hot 
vegetable broth to work every day... 
They’ve been breaking transcontinen
tal records for plane flights so fast 
that the title of the film “13 Hours 
by Air” had to be changed four 
times during production... Rochelle 
Hudson plans a dancing career after 
her screen days are over. I abstain 
from commenting on this ambition 
since Miss Hudson occupies a tender 
spot in my cinematic soul... Now 
that colored film is comjng to the 
foreground, a little history on the 
subject is in the order. The first 
showing of colored motion pictures 
was held on May 20, 1895. It was 
hand-tinted and the film was only 
a few hundred feet long.
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the Laisve’s Banquet. Boy, I wonder 
if I could get a second helping.

, “Tamyla” is to be presented again 
in Waterubry April 26th. Those who 
had tickets for the last performance 
and couldn’t use them will be able to 
do so this time.

Ed. Note: Your article was sent in 
too late to be published in last 
week’s Youth Section, therefore the 
announcement of the concert held on 
March 22 could not be published.

See you all at the dance Saturday. 
Hear the guests from Chester and 
Reading are coming. Hope you have 
a nice trip down.

Vilijos Chorus is also joining the 
rest of the Lith. Organizations and 
sending a delegate to the Women’s 
Conference and to Laisve’s Share
holders’ Convention.

The only difference between a fat 
lady and a circus is that the cir
cus draws crowds.

This is station Waterbury signing 
off—

His Own Method
LADY—“I wouldn’t cry like that, 

my little man”.
BOY—“Cry as you damn please; 

this my way”.

back 
asked the

Makes a Difference
PAS SENGERr—“Have I time 

say good-bye to my wife?”
PORTER—“I don’t know, sir; how 

long have you been married?”

Just for fun I asked 
fine flapper. A flapper is a girl who 
can return a fellow’s kiss with the 
timidity of an amateur, the delicacy 
of a lady, and the fire of an expert.

program on peace 
stated that “war

BERLIN, Germany (YNS)— Ten 
new schools to teach household arts 
to mothers and instructors of the 
coming generation have been opened 
through the German Girls League by 
the National Socialist Party.

The schools are to teach domestic 
science “in a National Socialist at
mosphere”, Nazi officials announced. 
Women are regarded by the Nazi as 
inferior creatures whose role is sym
bolized by the words “children, kit
ehen and church”.
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In the midst of a tprrid discus
sion as to what love is, out echoed 
the words—“Its a lotta baloney”. 
Answers a lovesick bird, “I wish it 
were, so at least I could eat it”. Tsk.

Coming Event
April 26th Second presentation of 

“Tamyla” at Venta Hall, 108 Green 
St., Waterbury, Conn. Adm. 85c.

■ ••••■ W**!* ■

So much has been 
Waterbury lately that 
just where to begin.

Tuesday night, March 17th, Vili
jos Chorus held its monthly meeting 
and a great many things of impor
tance have been decided. First off, 
I’ll mention what in my mind is 
the most important decision. The 
chorus is planning a drive for new 
members. The presidium of the cho
rus is to decide upon the length of 
time to be allotted for the drive and 
the prize to be given. Watch for 
further details.

Friday nite the chorus held one of 
the best rehearsals it had in a long 
time. Orchids to the chorus mem
bers for their good behavior. Maybe 
the spring fever got into them and 
they’re too lazy to misbehave. 
Thanks to Mrs. Žemaitis and Mrs. 
Strizauskas we had some delicious 
cake and coffee after rehearsal with 
dancing following.

It seemed that Johnnie Orman had 
forgotten us—but if all goes well 
we expect to have the pleasure of 
hearing him April 3rd. A report 
from the 3rd Am. Congress Against 
War and Fascism will be given out 
at the same time by Beatrice Kukan- 
skis and; Vilijos Qhorus will fill out 
the program.’ Don’t forget April 
3rd, Friday nite at Venta Hall. Ad
mission 10 cents.

According to last week’s Youth 
Secticm, some ,of the Brooklyn Aido 
Chorus singers would like a bid to 
Conn, this summer. Well, if. you are 
as good looking as you sound, I’ll 
see what I could do about it.

Paging the Hartfordites! We’re 
all most anxious to know when that 
district banquet will take place. It 
was put off since the beginning of 
December. Don’t put it off again as 
we’re all anxious to go to Hartford 
—especially one of our fair sex who 
is pining away for a certain blonde 
in the insurance city.

Come on, “Mystery Crew”, send 
in your names so we could see what 

. you have to say about us all—and 
where are your local publications 
lately ?

Before I sign off I’ll ask you a 
question. Did you ever hear of any
one going on top of a 5 story build
ing -at 9:30 p.m. looking for new 
chorus members? That’s the excuse 
that B. K. and C. J. offered for 
the prolonged intermission at rehear
sal.

I almost forgot to tell you that we 
have a new chorus room. It’s small 
but very cosy with the ping pong 
tables and clean curtains. Has any
one any spare furniture or games— 
or even a radio? How about bring
ing them down, comrades.

It seems that top hats strolled out of 
a swanky Central Park West resi
dence in New York City, and much 
to their surprise found the doorman, 
brass buttons and all, carrying a 
picket sign.

“What are you doing, James?” ask
ed Top Hat No. 1.

“Good morning sir, I am picketing 
sir”, was the reply.

Conscientiously Cautious
JUDGE—“You say the officer ar

rested you while you were quietly 
minding your own business?”

PRISONER—“Yes, your honor”.
JUDGE—“You were quietly at

tending to your own business, mak
ing no noise or disturbance of any 
kind?”

PRISONER—“None whatever, sir”.
JUDGE—“What is your busi

ness?”
PRISONER—“I’m a burglar”.

Considerate
SAILOR—“Don’t bother me. I am 

writing to my girl.”
MARINE—“But why are you writ

ing so slowly?”
SAILOR—“She 

fast”.

Detroit Lithuanian Radio Chib 
News

STUDIO STATIC:—Anne Kuraus- 
kas, our pianist at the radio station 
celebrated her birthday (twentieth) 
Sunday, March 15th. She thought 
nobody knew about it but oh! was 
she suprised when it was announced 
over the ąir.š į. That’s the way those 
things go. For once everybody came 
down to the studio on time, not only 
on time ;but all at once... The ra
dio committee is wondering what to 
do with all the advertisements that 
are flocking in nowadays. With 
spring around the corner why don’t 
our singers pick out songs with flow
ers, birds and bees in them and all 
such? Well, they plight when they 
get spring fever... Serve walking 
around the studio in such a nonchal
ant manner, it would knock your hat 
off. Such dignity, tsh, tash ’Nuff 
static this time.

Radio Reporter
Edith Butkus.

This Saturday nite the Girard Ma
nor Hall will open its doors to pre
sent the Lithuanian Frolic Promen
ade. Johnny Bulava and his orches
tra will supply the music from 8 
o’clock until the new day.

With deep sorrow in every chorus 
members’ heart we paid our last 
tribute to Comrade Daugirdas. Many 
sang Daugirdas* beloved songs at the 
obsequies, as our last tribute to the 
kindest, most honest, most generous, 
and most beloved member the chorus 
ever had/

The Way of Fame
AUTHOR—“Well, sir, the upshot 

of it was that it took me ten years 
to discover that I had absolutely no 
talent for writing literature”.

FRIEND—“You gave up?” 
AUTHOR—“Oh, no; by 
was too famous.”

Automatic
“Why did you tear the 

out of that new book?” ___ ....
long-suffering wife of the absdnt- 
minded doctor.

“Excuse me, dear”, said the fa
mous surgeon, “the part you 
of was labeled ‘Appendix’ and 
it out without thinking”.

Low Speed High
CLAIMS AGENT—“Here’s 

er farmer who is suing us on account 
of cows”.

OFFICIAL—-“One of our trains 
has killed them, I suppose?**?

AGENT—“No, he claims our 'trains 
go so slow that the passengers lean 
out the windows and milk the cows 
as they go by”.

Candid Answers
Why bother to write jokes when 

one can hear dialog like the following, 
overheard at the Bureau of Naturali
zation?—

“Where is Washington?”
“He’s dead”.
“I mean the capital of the United 

States”.
“Oh, they loaned it* all to Europe”.
“Do. you promise to support the 

Constitution” ?
can’t read very “Me? How can I? I’ve a wife 

and six children to support.”

Here iš a story that Al Turk told 
everyone in the chorus at least once:

Mussolini entered a motion picture 
house and in the course of a news
reel his own image* was flashed on 
the screen. Everyone in the theatre 
stood up and cheered. Only II Duce 
remained seated. Whereupon his 
neighbor poked him in the ribs. “You 
better stand up, my fran”, he said 
under his breath. “We 
way you do about it 
safe to show it”

PRINCIPALS’ PEACE 
PLAN PUNK, SAYS ASU 

NEW YORK, (YNS)—Character
izing the peace program of the High 
School Principals’ Assn, as “ridicu
lously inadequate”, Joseph P. Lash 
announced that the Student Peace 
Strike, scheduled for April 22nd, 
would take place despite the prin
cipals’ opposition to the plan.
Peace Strike, high school principals 
declared, should be “regarded as 
deliberate disobediences of reasonable 
regulations and as anti-social acts, 
and should be so 
nent records”.

The principals’ 
education, which 
continues not because of capitalism, 
or imperialism, or nationalism, or 
jingoism, or munitions makers... so 
much asbecause of the inęrtia or

indifference of the individual citi
zen”, was attacked'by Mr. Lash, who 
is executive secretary of the Ameri
can Student Union, as “evasion by 
men of good will without guts 
enough to stand up for realities”.

“You accuse us of ‘emotionalism’,” 
wrote Mr. Lash to. the H.S.P.A., 
“and then present Us with a peace 
education program whose chief ob
ject is to induce an emotional reac
tion to the horrors of war... your 
proposals strengthen our belief that 
if we are to find a way out of war 
we cannot depend upon you but must 
rely upon ourselves”.

Pavasario Karštinės 
Balsas iš Waterbar io

Last week the congenial editors 
of 'Vilijos Corus, Wall Paper trapped 
me in a comer and in their per
suasive manner forced me to promise 
that I would contribute a few words. 
It reminds me of a story my good 
friend “Buck Fever” once told me 
upon returning from the county re
ception home—the jail. He said it 
was a very “swell” place—^ou didn’t 
have to work, but the way they ask
ed one, you simply couldn’t refuse. 
So you have it in a nutshell.

Isn’t it bad enough that I am seep
ing into everyone’s blood stream, pa- 
ralizihg their senses without having 
been forced to torture them even in 
their reading? Perhaps I am get
ting soft, for this never bothered me 
before. Nevertheless, my task must 
come as castor oil to a clogged in
testinal system.

I have been asked to explain my
self to thoroughly expose myself. I 
might easily explain what Spring 
Fever is, but I doubt very much 
that you will take the word of even 
such a great authority.- (A-ha, the 
voice of experience talks!) Everyone 
seems to concoct a pet theory ‘J of 
their own and try to change it. So 
let us get to news from Waterbury.

Remember the old refrain—Way 
Up in My Penthouse—or something 
like it. Not only is it being revived 
by the chorus members, but they be
lieve in putting it into actions and 
having a realistic setting, even 
though it only overlooks the railroad 
trestle and the soggy banks of the 
Naugy. When two girls disappear 
during rehearsal to view the sight, 
it sort of puts the'song to shame. I 
have been told that they felt the 
Tarzans mate spirit lingering in 
their chests and had to find an out
let. Or perhaps they thought they 
were Alpine yodlers. But it is all 
doomed to obscurity by one strong 
padlock placed on the penthouse door.

At the last meeting, the chorus de
cided to hold an April Fools Party. 
By all means, the plan should be car
ried out ,even if we have to secure 
other quarters. With all the practi
cal joke fiends /we have, I see no 
better opportunity for our choristers 
to display their talents. Such an op
portunity comes only once a year.

Striking Personalities
Rush in a perfect imitation of an 

Easter Bunny nibbling on jelly beans 
during chorus rehearsal.

Doc’s weak ankles have got the 
best of him again. Before going 
home, he put on his ankle supports 
—spats to you!

Burkie practising the rests the 
whole evening.

Connie learning a new piece on the 
piano. I hbpe it isn’t “ ’Round and 
’Round”.

I



Keft

DETROIT, MICH.
Prakalbos ir Diskusijos 

Rengia Lietuvių Bendras Komitetas 
KOVO 29, SEKMADIENYĮ 

Svetainėj 9219 Russell Street 
(ant rusų kooperatyvo restauranto) 

Pradžia nuo 1:30 po pietų 
Jžanga veltui 

Tema: Vienybės Klausimas 
(73-74)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. rengia svarbias pra

kalbas penktadienį, 27 d. kovo, po 
No. 10 West 22nd St., L. D. U. Kliu
be. Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 
sveikatos klausimais, o drg. J. Siur- 
ba—LDS reikalais. Visiem svarbu' 
išgirst apie virš minėtus reikalus, 
todėl kviečiam dalyvaut ir savo 
draugus atsivest. Komisija.

(73-74)

sėdis įvyks nedėlioj, 29 d. kovo, 
Laisvės name, 419 Lorimer St., 2 vai. 
po pietų. Valdybos nariai privalo 
dalyvaut, nes turim’ daug svarbių da
lykų apsvarstymui.

V. J. KASPARAS, Apskr. Sekr.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas atsibus 

penktadienį, 27 d. kovo, 8 vai. va
kare ,L. D. P. Kliube, 408 Court St. 
Visi choristai malonėkite dalyvaut, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Organizatorius.

(73-74)

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopa rengia 

“Bunco Party” nedėlioj, 29 d. kovo, 
7:30 vai. vakare, tlraugijų Svetai- 
ėj, 4097 Porter St. Tai bus nepa
prastas parengimas ir gera proga vi
siems linksmai praleist laiką. Įžan
ga 25c, ir prie įžangos bus duodama 
gert ir skanių užkandžių. Taipgi bus 
šokiai prie geros orkestros. Kviečiam 
visus dalyvaut. Komitetas.

(73-74)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. svarbus susirin

kimas atsibus subatoj, 28 d. kovo, 
7:30 vai. vakare, Draugijų Svetai
nėj, 4097 Porter St. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim svarbių dalykų 
apsvarstymui, taipgi bus išduotas 
svarbus raportas nuo TDA. Nepa
mirškite atsivest naujų narių pri
rašyt, nes dabar eina vajus gavimui 
naujų narių.

M. GINAITIENĖ, Rašt.

myla” bus pėrstatyta Liuosybės Dai
lės Ratelio Dramos Grupės iš Mon
tello. Bus perštatyta subatoj, 28 d. 
kovo (March), 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėj, kampas E ir Silver 
gatvių, šį gražų veikalą rengia 
ALDLD 2 kp. Šis veikalas vienas iš 
gražiausių, kokio S. Bostono ir apie- 
linkės lietuviai dar nėra matę.

Įžanga visiems prieinama—40c ir 
75c. Kviečiame visus lietuvius skait
lingai dalyvaut, išgirst gražias dai
nas it pamatyti lošimą .

KOMISIJA.

CLEVELAND, OHIO

HUDSON, MASS
Svarbus Pranešimas ALDLD 103 Kp. 
Nariams ir “Laisvės” Skaitytojams 

ir Simpatikams
Nedėlioj, kovo 29 d., įvyks svarbus 

susirinkimas, • pradedant nuo 2:30 po 
pietų, H. L. P. Kliube. Čia bus 
draugiškas pasikalbėjimas apie “L.” į 
šėrininkų suvažiavimą, bus apsvars- Į 
tyta ir sudaryta patarimai ir trū-1 
kūmai “L.,” kurie bus priduoti de- į 
legatam įteikt suvažiavimui. Todėl 
kviečiame visus šėrininkus, “L.” skai-I 
tytojus ir jos rėmėjus atsilankyt.

KOMISIJA.
(73-74)

WATERBURY, CONN.
Nedėlioj, 29 d. kovo, bus sulošta 

viena iš gražiausių operečių, tai yfa 
“Tamyla.” Lošimas bus perstatytas 
Box Shop svetainėj, 227 Lawrence 
St., 3 vai. po pietų. Kviečiam visą 
lietuvių visuomenę dalyvaut, išgirst 
gražias 
Šimą.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. šaukia specialį su

sirinkimą nedėlioj, 29 d. kovo, 2. vai. 
po pietų, po numeriu 62 Lafayette 
St. ALDLD 84 kp. kviečia visus 
LDD 1-mosios kuopos narius daly- 
Vaut, kad galėtume visi pasikalbėt 
vienybės klausimu. Abiejų kuopų na
riai malonėkite dalyvaut, nes, kaip 
matote, visi turėsim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui.

ALDLD 84 KP. VALDYBA.

Komunistų Partijos Lietuvių Frak
cija rengia smagų vakarėlį su šokiais 
ir komiška programa, subatoj, 28 d. 
kovo (March), Liet. Darb. svėtainė- 
je, 920 E. 79th St. Prie įžangos ti- 
kieto bus duodama trys dovanos. Ti- 
kietus galima gauti pas narius ir pri
tarėjus.

’Kviečia Komisija

dainas ir pamatyt gražų lo 
Komisija.

(73-74)

PLYMOUTH, PA.
Kapinių Korporacijos

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. ir TDA bendras su

sirinkimas atsibus penktadienį, 27 d. 
kovo, 7:30 vai. vakare, 180 New York 
Ave. TDA New Jersey apskričio se
kretorius Harry Lipschuts išduos ra

li portą iš apskričio veikimo. Visi na
riai malonėkite dalyvaut, atsiveskite 
ir savo draugus. TDA Sekr.

(73-74)

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

J. STASKEVIČIUS, Sekr.

me

NEWARK, N. J.
LDS 3-čio apskričio valdybos po

ŽEMAI TEN
KUR TAI
ASFALTE

Žmogus atsilankęs iš 
miesto, kurio svarbiausios 
gatvės vis dar tebėra už- 
rioglintos mediniais stul
pais ir viršuj išvedžioto
mis elektrinėmis vielomis, 
labai galėtų atsistoti prie 
vienos iš mūsų gatvių ir 
paklausti: “Kaip gi tie 
New Yorkiečiai gauna 
elektrą ?”

Įsivaizduokite 42rą Gatvę 
Su Mediniais Stulpais

Kadaise New Yorko Mies
te taip pat elektra buvo 
perleidžiama viršuj nuo 
stulpo iki stulpo.
BET dangorėžiai, siauros 
gatvės ir tirštos minios 
stačiai nesutampa su au
gančia stulpų ir vielų pai
niava. Pagalvokite apie 
pavojų gaisre ar audroje. 
KAS METAI mūsų pro
grama vielų suvedinėjimo 
po žeme eina vis pirmyn. 
Dabar yra jau 40,000 my
lių jųjų taip palaidota— 
kad jums neužkliūtų.
DAUG ŠIO darbo reiškė 
gręžimą ir skėlimąsi per 
kietą uolą.
Inžinieriai yra apskaitlia- 
vę, jog 3 iki 5 sykhj 
brangiau lėšuoja išbūda
vote šias elektros pravedi- 
mo požemines sistemas, 
negu ją perleisti viršuj 
kabančiomis vielomis.

Mažiau Ardymo
Andai reikėdavo dažnai 
išardyti gatves, idant pri
eiti prie geso ir garo per
leidimo vamzdžių.
Ši a n d i e n yra dedami 
augšto spaudimo vamz
džiai, kurie laikys bega
liniai ilgiau, ir mes esame 
išvystę naują įdomią tech
niką surasti nesmagiąsias 
vieteles, kada jie prakiū
rą... tai priemonė, kuri 
p a š a 1 i na nereikalingus 
“bandymus.”
New Yorkas stato ypatin
gus uždavinius. Jų niekur 
kitur nėra šioj šalyj.
KAI KURIOS mūsų išlai
dos neišvengiamai turi 
būt didesnės jau todėl, 
kad New Yorkas YRA 
New Yorkas.
BET tą faktą, kad mums 
tikrai daugiau lėšuoja pa
tiekti aptarnavimą laisvą 
nuo nesmagumų šiame 
mieste, daugiau negu at
sveria visuomenės gauna
mi gerumai iš Šios veik-

U2SISTATYKITE WEAF 
Kaa Sekmadieni Vakare 

kaip 6:30
Echoes of

New York Town 
“Senasis New Yorkaa 
Dainoj Ir Pasakoj”

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, .29 d. kovo (March), 2 vai. 
po pietų, Najaus svetainėj, 302 S. 
Main St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui, ypatingai moterys kviečiamos 
dalyvaut, nes bus renkamos delega
tės į rytinių valstijų moterų suva
žiavimą. Taipgi daugelis draugų nė
ra užsimokėję duokles už šiuos me
tus. Draugai, nevilkinkit mokesčių, 
nes vėliaus susidarys didelė bila ir 
bus sunkiau užsimokėt. Centrui pi
nigai reikalingi; dabar buvo išleista 
“šviesa,” kurios atspausdinimas ir iš
siuntinėjimas daug kainuoja.

KOMITETAS.

MAHANOY CITY, PA.
ALDLD 9-to Apskričio konferenci

ja įvyks balandžio 19, 10 vai. ryto, 
15 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City, 
Pa. Visos virš minėto apskričio kuo
pos išrinkite delegatus ir atsiųskite 
juos su pilnais raportais: veikimo, fi
nansų ir tt. Delegatai privalo daly
vaut laiku, nes turėsim daug svar
bių dalykų apsvarstymui, būtent: 
“Laisvės” piknikai, pirma gegužės ir

Apskr. Sekr. K. Rušinskiene

SO. BOSTON, MASS
Penkių veiksmų melodrama

NEW YORK CITY
ALDLD 23-čios kuopos susirinki

mas įvyks penktadienį, 27 d. kovo, 
7 vai. vakare, pas drg. Ch. Mat
thews, 410 W. 33rd St., Apt., 4. 
Visi nariai dalyvaukite, nes šis su
sirinkimas bus susivienijimas dviejų 
organizacijų kuopų—ALDLD ir LDD. 
Ypač kviečiam LDD narius dalyvaut, 
kad galėtume padaryt formalų su
sivienijimą ir išrinkt valdybą pagal 
susivienijusių narių pageidavimą.

VALDYBA.
(71-73)

kaip elektros kainos

Taip...Motery Maudynių Kostiumai

.t i i l ij .. 
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LENGVAS UZSIRUKYMAS
IS TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO

Viršutiniai lapai visų tabako augalų yra linkę duoti aiškiai 
šiurkštų, šarmišką skonį. Apatiniai lapai linkę rūgštumui du
rnuose. Tai tik viduriniai lapai prisiartina gamtoj prie skonin
giausios rūgšties—šarmų lygsvaros. Lucky Strike Cigaretuose yra 
naudojami vidurinieji lapai.

Luckies yra mažiau rūgštūs

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

BALANCE 
Į LUCKY STRIKE

• Daviniai Patikrinta Neprikladsomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyri"*jltno Grupių

IT’S TOASTED

musų 
nupi- 
paci- 
Mies-

Tai yra būdas primint 
kostumeriams, jog vienas 
ginimas po kito (bent 5* 
liui) numušė New Yorko
te elektros vidutines kainas na
muose daugiau kaip 43% že
miau negu kad buvo 1914 m. 
Ir tai nežiūrint to fakto, jog 
gyvenimo lėšos apskritai PAKI
LO 48% tuo pačiu laiku. . . .

Vėliausias kainų n u m u š imas 
(galiojus nuo pernykščio Rug
pjūčio) padaro elektrą po 2c- 
už-kilo“wattą-valandą prie ina- 
miausia tiems, kurie pilnai nau
doja jos sriovę. Taigi dabar lai
kas jums pagerinti sau apšvie
timą ir įsigyti tuos naujoviškus 
darb'ą-taupančius e 1 e k t r inius 
įtaisus, kurių jūs pageidaujate.

Jūsų gerklės apsauga- prieš knitėjimus
— prieš kosuli

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

♦Ši skaitlinė tinka faktinai visam miestui. Kai 'kuriose Jo dalyse net sOptyni riupighlitnni.

DABAR JUMS ŽEMESNES KAINOS NEGU KADA PIRMA
Mažiausia kaina $1 (Su
10 kw. vai. mėnesiui)

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE-
DeŠimt kilowattų-valandų {eina { mažiausią mėnesinę kainą $1.00;' 5c už kw. vai. per 35 kitas 
4c už kw. vai. per 40 kitų; 3c už kw. vai. per 40 kitų; 2c už kw. vii. per dar kitas kw. vrtl.

tegul elektra daugiau atidirba už jus

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF THE 
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspėth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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 adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Inforinaciju

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

TRŪ-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

1



Puslapis šeštas.
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Ketvirtad., 26 Kovo, 1936 *NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Šį Vakarą Demonstruoki! Prieš Karą!
Apleidę dirbtuvę ketvirta

dienį, 26 kovo, 5 vai., traukite 
tiesiai j Union Square, prie 
Broadway ir 16th St., New 
Yorke, kur bus prieškarinė de
monstracija. Ją šaukia Komu
nistų Partija ir Jaunųjų Ko
munistų Lyga.

bėmis Lietuvos darbininkai ir

Demonstracija yra prieš 
Hitlerio fašistų karo žygius 
Europoje. Kaip žinia, Vokieti
ja jau užėmė Rhineland. Ji 
taip pat grąso karu taiką my
linčiai Sovietų Sąjungai. Į 
Sovietų Sąjungą kruvinas ke
lias yra ne kitur, kaip per Lie
tuvos valstiečių laukus, ir už 
Hitlerio grobikiškas užgaidas 
pirmieji užmokės savo gyvy-

Šis protestas prieš karą ypa
tingai svarbu šiandien, kuomet 
pavojus karo taip didelis ir 
kuomet Jungt. Valstijos taip 
pat šuoliais rengiasi karui, kas 
įmatoma Roosevelto valdžios 
paskyrime 
reikalams, 
karas bus 
dėlto karo

AIDO CHORO DRAMOS
GRUPES LOŠĖJAMS

Šiandien (ketvirtadienį) va
kare 8-tą vai., “Laisvės” name, 
įvyksta komedijos “Amerika 
Pirtyje" visuotinos repeticijos. 
Visi lošėjai būkite ir laiku.

. P. Ba-a-a-as.

23 kovo, Kensington Avenue 
ligoninėj. Bus palaidotas ko
vo 26, Cypress Hills kapinėse.

Laidotuvių ąpeigomis rūpi-

$611,360,604 karo
Iškilęs Europoje 

pasaulinis karas ir 
pavojus turėtų su-

Pirmosios Gegužės parado 
komitetas, per savo sekretorių 
Most, jau padavė reikalavimą 
leidimo paradui. Norima para
duoti Fifth Avenue nuo 59th 
St. iki Union Square.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia teatrą ir balių, kuris įvyks 
18 d. balandžio, savoje svetainėje, 
80 Union Avė., Brooklyne; pradžia 
6:30 vai. vakare. Įžanga teatrui ir 
šokiams 65c, vien tik šokiams 25c. 
Prašome kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame dalyvau
ti mūsų parengime.

A. LINKUS, Kom. Pirm.
(72-74)

žmogų.
PROTESTUOKIME PRIEŠ 

HITLERIO KARO PLANUS! 
REIKALAUKIME TA I K O S , 
DAYLVAUDAMI ŠĮ VAKA
RĄ DEMONSTRCIJOJ UNI
ON SQUARE!

MIRTYS—LAIDOTUVES

Franas Kalsaskas, 2 m. am
žiaus, 695 Grand Street, mirė

Jūrininkų Streikas Plečiasi; Reikia Paramos
Galinga streiko ranka jau 

sulaikė 8 laivus New Yorko 
prieplaukose. Laukiama dau
giau laivų jūrininkus paskelb
siant streikus. Sulaikytieji lai
vai yra: California, Manhat
tan, American Trader, Ameri
can Shipper, Capillo, Exelsior, 
American Legion ir Tampa.

Iš Genoa, Italijos, praneša
ma, kad tame porte buvo su
streikavus laiv< 
field įgula ir 1 
6 valandas, 
protestui prieš 
jūrininkų perz
ling. Streikieriai sugrįžo dar
ban, kada du jūrininkai suti
ko grįžti į Jungt. Valstijas ki
tu laivu.

kui reikalinga tuojautinė pa
rama. Organizacijos ir asme
nys, norintieji paremti streiką, 
aukas priduokite streikierių 
komitetui jo buveinėje, 164— 
11th Ave., New Yorke.

i President Gar
švas sulaikytas 
Streikas buvo 

pravarymą 2 
kapitoną Cul-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Bendrų Parengimų Komiteto 
Susirinkimas

Visa eilė kuopų išrinko naujus de
legatus į Brooklyn© Darbininkiškų 
Organizacijų Bendrų Parengimų Ko- I 
mitetą. įrašomi visi—nauji ir seni ' 
delegatai—pribūti į susirinkimą, ku
ris atsibus ketvirtadienį, 26 kovo, 8 
vai. vakare, “Laisves” svetainėj.

Kaip žinote rengiamės prie didelio 
pikniko Ulmer Parke, tai jau dabar 
reikia tuo klausimu daug susirūpin
ti. Taipgi yra ir visa eilė kitų svar
biu dalykų. Ateikite. Sekretore.

(72-73)

nu-

Vadas Apžiūri Frontą

Joseph Curran, California 
jūrininkų vadas, kuris streikui 
iškilus tapo išrinktas bendro 

», streikierių komiteto pirminin
ku, apvažinėjo visą pajūrį, lai
kydamas pasitarimus su dele
gacijomis nuo laivų, ką tik 
pribuvusių portan.
* Jūrininkai masiniai pikie- 
tuoja prieplaukas. Antradienį 
virš 14 šimtų jūrininkų užsire
gistravo pikieto pareigom.
*' Trukdytojam Nevyksta

Streikas yra apšauktas “ne- 
z legališku” per Brown, Carlson, 

Grange reakcinę vadovybę. 
Tos grupės pastangos pakrik-Į 
dyti streiką pareiškimais ir

Norėjo Penet 
Ašarų Bombomis

WPA viršininkai buvo
sistatę papenėti gaso bombo
mis pravarytų WPA darbinin
kų delegatus, protestuojančius 
prieš išmetimą 40,000 darbi
ninkų iš WPA darbų. Bet 
“Daily Workerio” iškėlimas to 
nusistatymo aikštėn turėjo pa
sekmes tokias, kad WPA vir
šininkas Ridderis, spaudos at
stovų konferencijoj, antradie
nį, atkartotinai pasakė, jog 
“tik tą rytą sužinojęs apie to
kį užsakymą” ir liepęs sulai
kyti. Jis teisinosi, būk jo vy
riausias raštininkas Pearman 
užsakęs.

“Daily Workeris,” antradie
nio laidoje, atspausdino pho- 
tostatines kopijas užsakymo 
buožių. Tas užsakymas buvo 
paduotas penktadienį. Sykiu 
su tuo “D. W.” paskelbė turįs

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Moterų Susirinkimas 

Ketvirtadienio Vakarą
Lietuvių moterų susirinkimas įvyks 

šj ketvirtadienį, 26 kovo, lygiai 8 
vai. vakaro, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Susirinkime bus raportas iš 
sėkmingo arbatos vakarėlio ir kitų 
suvažiavimo reikalais komisijų rapor
tai, taipgi reiks padaryt paskutinius 
žygius prisirengime suvažiavimui, 
kadangi šis jau bus paskutinis su
sirinkimas prieš suvažiavimą.

(72-73)

Širdingas Patarnavimas 
Automobilistam Long 
Islande ir Apielinkėj!

Lietuvis darbininkas, senas “Lais
vės” rėmėjas, automobilių mechani
kas per 25 metus, atsidarė savo Au
to Repair Shop ir Gas Station. Par
duoda Shell gesą ir taiso automobi
lius visokių išdirbysčių. Taipgi duo- 

.. . i da širdingus patarimus automobilis-
dokumentus apie pirmadienį įam tokiuose dalykuose, kur pats ga- 
paduotą užsakymą ašarų bom
bų. Tas ir buvo priežastimi 
Ridderio aiškinimosi ir sulai
kymo užsakymo. Pastarojo 
užsakymo kopija tilpo “Daily 

’ »” trečiadienio laidoj.
WPA darbininkai tačiau ne

tiki, kad užsakymas būtų iš- 
tiesų sulaikytas. Jie įsitikinę, 

‘.'Streikierių komitetas išleido kad bombos bus sunaudotos 
pareiškimą, kuriame sako:

lapeliais, kuriuose Curran ir W°l^.e.rl0, 
streikuojanti jūrininkai apšau
kiami “maištininkais” ir “re
negatais,” nedavė pasėkų.

. malšinimui protesto 40,000 pa- 
Dabartinis streikas buvo' iš- i Ieist« darbo- Bet darbinin- 

yra pateisinamas kai anaiptol to nenusigandę.šauktas ir 
del to, kad unijos viršininkai 
visai nerėmė laivo California 
Įgulos, kuri buvo pravaryta ir 
Įtraukta į juodąjį surašą už 
unijinę veiklą ir už tai turėjo 
gauti pilną paramą iš uni
jos. ,. ”
B Išrodę Įvairias streiko prie
žastis ir unijos viršininkų atsi- 
nešitną, streikieriai duoda uni
jai pasiūlymus šaukti specia
lius mitingus ir reikalauja tei
sės juose išsirinkti pirminin
kus ir balsuoti sekamais rei
kalavimais :

$62.50 algos skalės — 75c į 
valandą už viršlaikį.
^■Unijos kontrolės samdyme.

Aštuonių valandų darbo 
dienos stewardams.

>. Sutarties pasibaigimo 
rugsėjo 30, 1936, ir kai 
tiais kitais reikalavimais.

Antradienį mušeikos ir vir
šininkėliai - delegatai užpuolė 
pikietus py i e 48-to doko. Jū
rininkai., subėgo susirėmimo 
vieton. Policija areštavo Joe 

w /.Arras, vieną iš delegatų. Jis 
tuojau paleistas po $1,000 
kaucijos, kurią užstatė unijos 
viršininkas Grange.
; Stiprėjant ir plečiantis strei-

Akyvaizdoje buožių ir gaso 
bombų pavojaus, antradienį, 
400 baltakalnierių darbininkų 
pikietavo centralinę WPA raš
tinę, reikalaudami prašalinti 
Ridderį ir duoti darbus.

Iškilo naujas suokalbis prieš 
spaustuvių darbininkų vadą 
Murray Melvin. Jisai Gene
ral Sessions teisme į tris va
landas tapo nuteistu, kaltinant 
kriminališku užpuolimu skebo 
laike streiko. Kompanija ap
mokėjo liudininkų bilas.

‘J

s u 
ku-

Ii prižiūrėti savo mašiną.
Kviečiu pas mane sustoti, kurie tik 

važinėjate mano apielinkėj. Vieta 
randasi ant—
Farmers Ave., prie New York Blvd.

Tarpe Sunrise Highway ir 
Rockaway Blvd. ■

JAMAICA SOUTH
SERVICE STATION

Wolfe’s General Auto Repairing 
(71-76)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

ŽOLYNU ARBATA

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

M

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sv 

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

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

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

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

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
tvarkymui 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.

u®” NAUJOJE VIETOJE1

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
,te, kenčiate nuo dusulio užgulimi 
užeikite j vaistinę ir nusipirkiti 

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.

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 j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

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

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Paršam da u automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
turnė IRth 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

ir

TEL. STAGG 2-5043

BAR and GRILL

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Aline
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.

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.
------------------- Į ) ■■■---------------------

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Charles Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C A
KIRPIMAS

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos nauioviškais būdais

Patenkinančios ir 
greite s pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia
tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
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 jutas išaiš
kintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

NOTARY PUBLIC

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIŪS
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.




