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Laukia Mūsų Užtarimo.
Tautų “Liuosuotojai.”
Repubiikono Atsakymas

Drg. E. Browderiui.
“Dar Neužpuls.”
Rašo S. BROOKLYNIETIS

Socialistas drg. Žilinskas su
sirinkime Brooklyno ir apielin- 
kės veikėjų kalbėjo:

Ruošiamas Amerikos Lietuvių 
Kongresas yra atbalsis Lietu
vos darbininkų ir valstiečių. Jie 
tikisi ir prašo mūsų, amerikie
čių, bent moralio užtarimo prieš 
fašistų smurtą. Ir mūsų parei
ga yra atsiliepti į tą mūsų bro
lių balsą iš Lietuvos.

Lietuvos žmonės kovoja prieš 
Smetonos priespaudą, kiek pa
jėgia. Tą parodė platūs vals
tiečių streikai ir sąjūdžiai. Jų 
žygių nugąsdinta, fašistų val
džia pradėjo raminti darbinin
kus ir valstiečius, kad, girdi, 
paskelbsim “seimo rinkimus.”

Nuo to laiko Smetona apdir- 
binėja skymus-planus, kaip čia 
gudriau sutaisyti fiktyviškus 
seimo neva-rinkimus žmonėms 
mulkinti. O kokių rinkimų ga
lima tikėtis iš Smetonos?—Ne
bent tokių, kaip Hitlerio vadi
nami rinkimai Vokietijoj.

Amerikos Lietuvių Kongrese 
mes,—sakė drg. Žilinskas,—už
bėgsime už akių tokiam fikty
viškam “seimui” Lietuvoje, sti
priai pareikalaudami atsteigti 
demokratines žmonių teises mū
sų gimtojoj šalyj.

Hitleris, pavertęs Vokietiją 
milžinišku kalėjimu, pašlemė- 
kiškai giriasi, būk “paliuosavęs 
vokiečių tautą.”

Panašiai ir V. Uždavinys, 
smetoniškas neva Vilniaus va
davimo misionierius, meluoja 
pats sau ir kitiems, būk šian
dien Lietuva esanti “laisva.”

New Yorko World-Tele£ra- 
me vienas republikonas pyksta, 
kad fašistinis jo partijietis Ha
milton Fish, kalbėdamas per ra
dio “nieko neatsakė” į Komu
nistų Partijos sekretoriaus Earl 
Browderio radio prakalbą.

Tas republikonas, karčiai ne
kenčiąs komunizmo, tikėjosi, 
kad Hamilton Fish į dulkes su
malsiąs komunistų programą, 
kaip kad ją išdėstė drg. Brow
der.

Bet, išgirdęs Fisho pleperišką 
“atsakymą,” jis labai nusivylė. 
Jis todėl sako: jeigu geriausi 
republikonų smegenys tegali tik 
tokius “argumentus” išstatyt 
prieš komunistus, tai geriau bū
tų, kad jie visai neprasižiotų 
atsakinėti raudoniesiems. Nes 
iš tokių “atsakymų” klausyto
jas gauna įspūdį, kad pas ko
munistus yra daugiau tiesos ir 
politinio rimtumo, negu pas jų 
priešininkus.

Po pirmos drg. Browderio 
kalbos per radio daugelis ame
rikonų, kaip patirta, kasdien 
peržiūrirtėja skelbiamas radio 
programas, jieškodami, kada jis 
vėl kalbės.

Pirmai Browderio kalbai Co
lumbia kompanija davė radio 
veltui. Už antrą kalbą jau rei
kės užmokėt vienai ar kitai di
delei radio kompanijai.

Aukokime Browderio radio 
fondui, kad milionai amerikie
čių greit išgirstų antrą jo pra
kalbą.

Hitleris “dar neužpuls” Aust
rijos bei Lietuvos, rašo N. Y. 
Evening Post. Dabar Hitleris 
perdaug įsivėlęs į kivirčus su 
Francija ir Belgija. Todėl jis 
šiuo tarpu “maloniai” derisi su 
Lietuva apie prekybą ir pataria 
kol kas neliesti politinių klau
simų tarp Vokietijos ir Lietu
vos. Tiems klausimams vienu 
sykiu “išrišti” jis laukia tinka
mesnės sau progos, kada galėtų 
panaudot mussolinišką receptą, 
padarant Kauną lietuvišku Ha- 
raru. ,

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, .Apart
Sekmadienių
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20,0C3 Valstiečių Užė
mė Dvarus Ispanijoj
BADAJOZ; bal. 1.-20,000 

lauko ūkio darbininkų ir 
mažažemių valstiečių užėmė 
daugiau kaip pusę dvarų 
Badajoz valstijoj, Ispanijoj; 
pasidalino žemes tarp sa
vęs ir pradėjo jąsias dirbti. 
Kiekvienam teko po porą 
akrų žemės.

Dabartinė valdžia su Aza- 
na priekyje yra prižadėjus 
padalint dvarų žemes tarp 
bežemių ir mažažemių; bet 
kadangi jinai nesiskubino, 
tai patys valstiečiai spren
džia tą klausimą.

ROMA, Bal. 1.—Italų ko
manda giriasi, kad dabar ei
nančiame įnirtusiame mū
šyje ties Ashangi ežeru, į 
pietus nuo Alaji kalno, fa
šistai išžudę jau “7,000 
ethiopų,” o iš italų pusės 
tai, girdi, kritę “tik 1,000 
vyrų.”

London, Bal. 1.—Vienas | 
darbietis seimo atstovas už- 

I 

klausė Anglijos užsienių 
reikalų ministerį Edeną: 
Kada gi jūs užkirsite alie
jų Italijai, idant sustabdyt 
jos varomą skerdynę Ethi- 
opijoj? Ministeris atsakė, 
būk Anglija daranti “viską, 
kas galima,” tam karui 
baigti.

VĖL ATIDĖJO BRUNO R. 
HAUPTMANN NUŽUDYMĄ
TRENTON, N. J., Kovo 

31.—Kaipo n u s m e r k tam 
Lindbergho vaiko vagiui ir 
užmušėjui, B. R. Haupt- 
mannui buvo paskirta mirti 
elektros kedėje antradienį 
8:20 vai. vakare; bet kalė
jimo viršininkas M. O. Kim- 
berling atidėjo Hauptman- 
no nužudymą dar bent 
48-ms valandoms. Jis taip 
padarė pagal grand džiurės 
pirmininko Allyne Freema- 
no reikalavimą. Ta džiurė 
tyrinėja Paulą H. Wendelį, 
buvusį advokatą, išgverusį 
asmenį, ar tik ne jis nužudė 
Lindberghutį.

Wendel iš pradžios prisi
pažino, kad tai jis nužudęs 
Lindbergho vaiką; bet pas
kui atšaukė savo išpažintį.

Minimos grand džiurės 
pirmininkas yra asmeniš
kas draugas gubernatoriaus 
Hof f mano; o Hoffmanas 
dėjo ir deda visas pastan
gas, kad išgelbėt nazio 
Hauptmanno gyvybę.

H a u p tmanno numarini
mas buvo atidėtas tik už 
20 minučių pirm paskirto 
laiko jį nužudyti.
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PARTIJOS KŪRIMĄ
III. ir Michigane šaukia;

Tam Konferencijas

DECATUR, Ill. —Miesto 
darbo unijų taryba išrinko 
delegatus į visos valstijos 
konferenciją steigimui Dar
bo Partijos Ulinojuje. Kon
ferencija įvyksta Peorijoj, 
III., šeštadienį ir sekmadie
nį šią savaitę. Decatur yra 
svarbus centras angliaka- 
syklų ir kitų pramonių.

Šią Darbo Partijos kūri
mo konferenciją šaukia 60 
Chicagos unijų, priklausan
čių Amerikos Darbo Fede
racijai.

Detroit, Mich. — Metalo 
Šlipuotoju Unijos 1-mas lo-! 
kalas, turįs 15,000 narių, 
renka delegatus į Farmerių 
-Darbo Partijos tvėrimo 
konferenciją,' kuri bus lai
koma St. Andrew’s svetai
nėje, balandžio 19 d.

Mahanoy City, Pa.— Kie
tųjų angliakasyklų mainie- 
riai stipriai pritaria orga
nizavimui Darbo Partijos 
ir rengiasi išstatyt darbie- 
čius kandidatus ateinan
čiuose valstijiniuose rinki
muose.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Bedarbių Registracija

Kauno bedarbių biržoj (biu
re) yra įregistruota 1066 be
darbiai vyrai ir 499 moterys.

Bet bedarbių yra kur kas 
daugiau, tik fašistų valdžia 
delei įvairių priekabių atsisa
ko juos registruoti.

“Rekordiški” Uždarbiai
ALYTAUS miesto savival

dybės turgaus rinkliavų dabar 
renka miesto bedarbiai. Kaipo 
atlyginimą už darbą savival
dybė skiria jiems nuošimtį iš 
surinktos per mėnesį bendros 
sumos. Už sausio ir vasario 
mėn. kiekvienam rinkėjui tų 
nuošimčių išpuolė 9 lt. per 
mėnesį.

Nesenai rinkėjai savivaldy
bės prašė kiek nors sužmonin- 
ti jų gaunamą “algą.” Deja, 
prašymas liko atmestas.

Byla del Pašto Apvogimo
TELŠIAI.—1935 m. vasario 

16 d. Nevarėnų valsčiaus gy
ventojai Daukintis Jonas, Čes- 
novas Grigorijus, Kostygovas 
A., Kostygovaitė Irina ir Kos- 
ty go vaite Lu keri j a pasinaudo
dami tuo, kad Nevarėnų. pašti
ninkai Tautos šventės proga 
linksminosi vakarėlyj, .sugal
vojo apiplėšti paštą.

Pasiskirstė pareigomis: 
Daukintis Jonas ir Česnovas 
vykdė plėšimą/'Da'ukintis Juo
zas saugojo $»ie durų, Kosty
govas ėjo sargybą miestelyj, o

PARYŽIUS. — Pereitą 
antradienį tapo areštuotas
drg. Emile Bonnat, redak
torius francūzų komunistų 
dienraščio “l’Humanite.” Jis 
kaltinamas už spausdinimą 
kareivių laiškų apie baisiai 
blogą maistą ir netikusią 
medikalę kareivių priežiūrą 
armijoj, taipgi už prieška
rinius straipsnius.

Nesenai šešiems mėne
siams tapo įkalintas pirmes
nis ‘ THumanite” redakto
rius L. Coutant už tokius 
pat “nusikaltimus.”

Buvęs Jaunųjų Komunis
tų Lygos sekretorius R. 
Guyot pernai buvo nuteis
tas metus į kalėjimą už pa- 

' rašymą knygelės prieš ka
rą. Bet Liaudies Frontas 
protestais ir demonstracijo
mis privertė panaikint jam 
bausmę.

WPA Siunčia Skebauti
WASHINGTON, kovo 31. 

—Kongresmanas Vito Mar- 
cantonio dokumentaliai įro
dė, kad WPA darbų direk
torius New Yorke siuntė 
savo darbininkus skebaut 
prieš streikuojančius laivo 
“California” jūrininkus.

abi Kostygovaitės dabojo va
karėlyje, kad paštininkai ne
išeitų prieš laiką ir nesutruk
dytų visos kombinacijos. Ne
turėdami plėšimui tinkamų 
įrankių, laužė spintą akmeni
mis. Iš viso pasisekė paimti 
apie 225 litus ir revolveris su 
šoviniais.

1936 m. kovo 6 d. Telšiuose 
apygardos teismas savo sesi
joj nagrinėjo minėtų piliečių 
bylą ir nubaudė: Daukintį Jo
ną ir česnovą po 3 metus ka
lėti, atskaičius trečdalį kaipo 
nepilnamečiam, Daukintį Juo
zą 1 metus 4 Mėnesius, Kosty- 
govą 9 mėn., o Kostygovaitės 
po 9 mėn. sąlyginiai, jei ne
nusikals 3 metų bėgyj.

Didelis Gaisras Šilutėje
KLAIPĖDA. — Kovo 10 d. 

naktį Šilutėje degė “Germani- 
jos”, viešbutis. Smarkiai ap
degė viršutiniai augštai. Tik 
didelėmis savivaldybės ir Mo- 
cikų įgulos gaisrininkų ko
mandų pastangomis pasisekė 
gaisrą užgesinti ir apsaugoti 
nuo ugnies kaimyninius na
mus.

Apskaičiuojama, kad gais
ras padarė apie 100,000 litų 
nuostolio.

EDMONTON, Canada. — 
Albertos provincija neturi iš 
ko atmokėti $3,200,000 pri
brendusių bonų. Gal reikėsią 
paskelbt bankrūtą.

ŽUDYNIŲ IŠŠAUKIMĄ 
GONZALEZ, MEKSIKOJ
Dvasiškiai su Dvarininkais 

prięš Valstieč’’-’

SSRS Aštriai Perspėja Japoniją; Šimtai 
Japonų Jsibriove su Kanuolėm, Tankais 

----------------------------------------------------------s  

Italai Užėmė Gondarą TO • v • 
11 ICSdlS

CIUDAD G O N Z ALES, 
Mex., Kovo 31.—Atvyko 
Meksikos prezidentas L. 
Cardenas tyrinėti- kruviną 
susikirtimą, kuris pereitą 
sekmadienį įvyko tarp kul- 
turnešiu mokytojų ir vals
tiečiu. iš vienos pusės, ir 
kataliku būrio, iš antros 
pusės. Susikirtime 18 as
menų buvo užmušta ir 30 
sužeista.

Prez. Cardenas sako, kad 
apie 150 parapijonų užpuo
lė mokytoju parodą. Su 
mokytojais išvien stojo min
tis pažangūs valstiečiai. 
Mūšyje, apart kitų, žuvo 
kulturnešių grupės vadas 
inžinierius J. de la Cruz, ku
ris tapo’ kirviu nukirstas; 
taipgi liko nukauti vietinės 
policijos inspektorius, du 
noliciios agentai ir vienas 
kareivis.

Prezid. Cardenas kaltina, 
kad užpuolimui vadovavo 
du kunigai, kurstantieji 
prieš socialę laisva anšvie- 
ta mokvklosa. Kalbėdamas 
nacini bažnyčioj nuo didžio
jo altoriaus laiptu. Cardo
nas užtat “neprašė” kuni
gus visai išsikrmistvt iš šio 
miesto bėp'vie 24 valandų.
Jis sake, kad valdžia sten
giasi pervesti žeme i vals
tiečiu rankos, o kunigai, 
veikdami išvien su dvari
ninkais. dpi to kursto fana
tikus nrieš dnrbo žmonėms 
palankią valdžią.

Reikalauja Panaikinti 
Mokytojų Prisiekas
BOSTON, kovo 31. — 

Massachusetts valstijos sei
mo apšvietos klausimų ko
mitetas 7 balsais prieš 6 pa
taria panaikint įstatymą, 
reikalaujantį, kad kiekvie
nas mokytojas prisiektų iš- 
tikinfybę Amerikos vėliavai, 
šalies konstitucijai ir Mass, 
valstijos konstitucijai.

Pusiau Nupuolė Italy 
Aukso Atsarga

ROMA, kovo 31. — Pagal 
Italijos banko paskelbtas 
skaitlines, Italų valstybės 
iždas pabaigoj 1934 m. tu
rėjo $464,920,000 aukso, o 
gale 1935 metų jau tik $24- 
2,176,000. . ..

Karas su Ethiopija, vadi
nasi, ištuštino beveik pusę 
viso fašistų atsarginio auk
so.

su

dar kelerius metus

ROMA, Balandžio 1.—Fa
šistai praneša, kad jų armi
ja jau užėmus Tana ežero 
pakraštį ties Gondaru, 
šiaur-vakarinė j Ethiopijoj.

MIRTIS NIEKŠAM. KURIE 
ARDE SSRS GELŽKELĮ

DUES SELDORF. Kovo 
30.—Vokietijos Plieno Trųs- 
to palva Fr. Thyssen pa
skelbė, jog per paskutinius 
12 mėnesių jo fabrikai ap
dirbo 25 nuošimčiais plieno 
daugiau negu pereitais me
tais. Šerininkams išmokės 
pusketvirto nuošimčio divi
dendų, kurie pirmiau buvo 
visai sustoję. • A

Šis plieno gamybos ir jos 
pelnų pakilimas tai vaisius 
nazių pasmarkinto ginklavL 
mosi.

mongolus jie veikia patran
komis, tankais, lėktuvais ir 
visais karo pabūklais. Mon
golai narsiai ginasi. Mūšis 
dar tebesiaučia.

GONDAR, Ethiopija, Ko
vo 31.—Penki tūkstančiai 
italų karių, atvažiavę ke
liais šimtais trokų, užėmė 
Gondarą, svarbų miestą, 
stovintį tiktai už keleto my
lių nuo Tana ežero.

(Šis ežeras yra svarbiau
sias šaltinis didžios Nilo 
upės, plaukiančios per An
glijos kolonijas Sudaną ir 
Aigiptą. Anglija nuo senai 
planavo pati užvaldyt šį 
ežerą. Taigi fašistai, užim
dami Gondarą, skaudžiai 
užmynė ant “korno” Angli
jos imperialistams.)

Beveik visi Gondaro žy
gy j naudojami trokai 
Amerikos išdirbystės.

Italai taipgi skelbiasi už
ėmę turtingą Aussa sritį ry
tinėje Ethiopijoje. Jie gi
riasi, kad dabar telieka tik 
pasiekti ir sumušti impera
toriaus Haile Selassie vado
vaujamą armija ties Quora- 
mu, o Ethiopija būsianti 
“parblokšta.” Bet net fašis
tam palankus koresnonden- 
tas A. Cortesi perspėja, kad

MASKVA, Kovo 31.—Si
biro gelžkelio vienos srities 
buvęs vedėjas M. Medzi- 
chovski, jo padėjėjas Konst. 
Mockov ir valdininkėlis Va
sil. Marenhoff gadino So
vietų garvežius, ardė vago
nus ir šnipinėjo “vienai; 
svetimai šaliai” (Japonijai-1 
Manchukuo).

Už tai Sovietų teismas 
nusmerkė juos sušaudyt, o 
penkis mažesnius jų talki
ninkus nuteisė kalėjiman.

Japoniios-Manchukuo val
džia melagingai protestui 
ja. būk mongolai pereitį 
sekmadieni iš lėktuvų borii- 
bardave japonu-mandŽūrų 
pasienio sargus ir viena ni 
užmušė, o keturis sužeidę 
“Manchukuo pusei.” Ištik- 
ruiu įanonai-mandžūrai 
riai ir tada buvo įsibriovę 
Mongolijos žemę.

BERLYNAS, Kovo 31.— 
Hitlerio bažnytinis ministe
ris H. Kerrl įsakė visoms 
protestonų bažnyčioms išti
są valanda skambinti var
pus. išreiškiant džiaugsma. 
kad Hitleris “taip laimėjo” 
balsavimus.

Jau žinoma, kad naziai 
numetė šalin priešingus 
Hitleriui balsus bei paskel
bė juos “paduotais už Hit-

MASKVA, Balandžio L— 
Keli šimtai japonų-mandžū- 
rų karių su kanuolėmis, 
tankais, šarvuotais trokais, 
lėktuvais ir kulkasvaidžiais 
įsibriovė į Liaudišką Išlau
kinę Mongoliją ir užpuolė 
pasieninius jos kareivius. •

Pirmą ataką įsiveržėliai 
padarė prieš mongolų rubė- 
žiaus sargų stotį Adyk-Dd- 
lona ir užėmė tą punktu 
Tada užpuolikai metėsi 
linkui Tamsyk-Bulako, sto
vinčio už 35 mylių Mongo
lijos pusėj, nuo sienos su 
Manchukuo. I

Trečiadienį japonai buvo 
įsiveržę jau 28 mylias į Iš-

Sovietu užsienių reikalų 
vice-komisaras B. S. Sto- 
moniakov aštriai persergėjo 
Japonijos ambasadorių Ta- 
mekichi Ota Maskvoj, kad 
japonai sudarė tokią rimtą 
padėtį, jog Sovietai “nega
lės rainiai laukti, iki 
klausimai patys savaimi iš- 
siriš.” \ ;

Tai vra priminimas, kad’ 
jeigu Japonijos armiia tęs 
pradėtai} karišką žvgį, So
vietų Sąjunga turės eiti 
talkon užpultajai Mon gab
ios Liaudies Respublikai! &u 
kuria Sovietai turi padarę 
tarpsavinės pagelbos šutai*-
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kuris kasmet Sugintą vedžioja po lietuvių 
butus kalėdos rinkti.

Sugintas dabar nori atkeršyti lietuviams, 
kurie jam nedavė “kalėdos”, pirštu nuro
dydamas žvalgybai, kaipo komunistus. bet 

pa-

"Vienybes” 50 Mėty Auksinis Jubile jus

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

i,

I

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year___________ $5.50
Brooklyn ,N. Y., per year_______ $7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year____ $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months_____ $4.00
Foreign countries, six months___ $4.0*0
Canda and Brazil, six months —__ $3.00

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

of March 3, 1879.

A r Bažnyčiai, ar Smetonos 
Ginklams

Brooklyno smetonininkų “Vienybė” 
sako, kad visai nereikalinga statyti 
Prisikėlimo bažnyčią Kaune. Ji pata- 

■ ria: i

Tą milijoną litų galima būtų suvartoti 
praktiškesniems reikalams, o ne naujos baž
nyčios statymui. Lietuvoje yra Ginklų Fon
das, *WS Geležinis Fondas, kuriems pini
gai labiau reikalingi, negu nauja bažnyčia. 
Lietuvos ir Kauno gyventojai gali pasiten
kinti nuėję į esamas bažnyčias padėkoti 
Dievui už laisvės suteikimą, kurią jie patys 
išsikovojo.
Vadinasi, geriau bus, jeigu katalikai 

savo pinigus atiduos Smetonos valdžios 
geresniam apsiginklavimui šaudyti vals
tiečius ir darbininkus.

Iš viršaus atrodo labai didelis skirtu
mas tarp “Vienybės” ir tų kunigų, kurie 
nori miliono dolerių vertės naujos baž
nyčios Kaune. Tačiau pažiūrėjus giliau, 
pamatysime, kad tokio didelio skirtumo 
nesiranda. Dalykas, mat, tame, kad, 
kaip pereitas karas parodė, didelė baž
nyčia su keliais kunigais atstoja gerą 
pulką gerai ginkluotos armijos. Tas tie
sa, kad kunigai neina karan, bet jie na
mie būdami kursto žmones karui ir pa- ; 
deda kapitalistams mobilizuoti mases į 
mirties nasrus. Taigi, kapitalistiniam 
karui lygiai reikalingos abi įstaigos.

Taip pat reikalinga bažnyčia fašizmo 
išsilaikymui Lietuvoje. Atsimenate, kaip 
Lietuvos kunigai uoliai padėjo smetoni
niams smurtininkams užgrobti galią. Ir 
šiandien, jeigu visa katalikų srovės va
dovybė griežtai atsuktų savo kanuoles 
prieš Smetonos valdžią ir susidėtų su 
priešfašistinėmis spėkomis, Smetonos vi
sa pakaleni ja išlėktų iš Kauno visais ke
turiais vėjais. Lietuvos kunigija tebėra 
fašizmo ramstis.

Smagus Raportas iš Kanados
Kanados lietuvių darbininkiška kolo

nija puikiai atsižymėjo su savo vajum 
del “Darbininkų žodžio.” Jungtinių Val
stijų lietuviai jiems irgi gražiai pagel
bėjo. Pasekmės to draugiško bendro 
darbo matosi iš sekamo kanadiečių laiš
kučio :

“Viso aukų iš Jungtinių Valstijų iki 
šiai dienai gavome $1021.98
ir 196 naujus skaitytojus. i'

“Kanadoje aukų sukėlėme per pereitą 
vajų 3117.05
ir 357 naujus skaitytojus.

Viso aukų $4139.03 
Viso 553 nauji skaitytojai. ;

“Pradėdami vajų nesitikėjome tiek gauti 
nei aukų, nei skaitytojų. Išpildymas mūsų 
plano 200%, labai palengvina mums toli
mesniam veikimui.

“Įsigijome mašiną. Dirba labai gerai.”

Sveikiname Chicagos Lietuvių 
Jaunimų

Ir vėl tėvams prisieina mokintis nuo 
vaikų! Ko bijos tėvai, tą padaro vaikai.

Mes kalbame apie mūsų jaunimą. Ži
note, kaip sunkiai vystosi bendras fron
tas tarp Amerikos Komunistų Partijos 
ir Socialistų Partijos. Tėvai socialistai 
tebeąbejoja apie tokio bendro fronto rei
kalingumą kovoje prieš karą ir fašizmą. 
Betgi Amerikos komunistai ir socialis
tai studentai likvidavo savo atskiras or
ganizacijas ir įkūrė vieną Amerikos Stu
dentų Uniją. Visi didžiuojasi atsiektu 
tikslu.

Lietuviai jaunuoliai irgi neatsilieka. 
Tiesa, šiek tiek vėliau, bet ir jie pradeda 
suprasti reikalingumą tamprios jaunimo 
spėkų vienybės. Mes sveikiname Chica
gos lietuvių jaunimo pirmuosius žygius 
toje kryptyje. Suėjo į daiktą, susitarė 
trys lietuvių jaunimo organizacijos ir 
sušaukė kovo 29 d. Chicagos lietuvių jau
nimo konferenciją pasitarimui delei ben
dro veikimo didžiausiais dienos klausi
mais. Apie konferencijos pasekmes dar 
negirdėjome. Bet tikime, kad jinai pa
stūmėjo Chicagos jaunimą prie vienybės.

Minėtą konferenciją šaukė Lietuvių 
Jaunimo Draugija, Lietuvių Studentų 
Kliubas ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Jaunimo Komitetas.

“Vienybės” specialė laida darkymui lietuvių darbinin- 
išėjo šių metų vasario 10 d. kų “V. L.” turėjo pasista- 
net 32 puslapių paminėji- čius priešakyj ant pirmo 
mui 50 metų laikraščio gy- puslapio, kaipo dvasiškus 
vavimo sukakties.

Įvertinantis ir garbingas -M. Juodišių, kurie L.-.i... — — -‘t___ _ rrnvoi iriciornc rln vm n

vadovus, kunigus A. Varna-

gerai žinomi visiems da nuo 
to laiko ųžsilikusiems lie
tuviams, koki buvo morališ
ki išgverėliai, kad net gėda 
ir prisiminti apie jų dvasiš
ką vadovavimą! Jeigu pa
imsime iš knygos, išleistos 
1890 m., “Lietuviškieji Ra
štai ir Raštininkai” žodžius, 
ką sako apie to laiko “V. 
L.” autorius knygos, tai bus 
aišku, kokio turinio buvo:

“Kn. A. Burba likosi vys
kupo paskirtas į vietą gar
saus kekšininko ir plėšiko 
kunigo A. Varnagirio, kurs 
Plymouthe, Pa., buvo lietu
vystę bebaigęs smaugti 
drauge su p. Paukščiu išda
vėju 1 Vieny bes Lietuvnin
kų’.”

Iš šito fakto galima pada
ryt pilną išvadą, kiek galė
jo būti “V. L.” lietuviams 
darbininkams naudinga 
1886-1890 m. Tai laikotarpis 
dviejų redaktorių D. T. 
Bačkausko ir A. ‘Turskio, po 
kn. A. Varnagirio cenzūra 
rėdeguojant.

Aš čia pasibrėžiau atvaiz
duoti abidvi kraštutinybes, 
“Vienybės Lietuvninkų” ir 
dabartinės “Vienybės” 
trumpoj formoj: kaip ji dar
bininkams atsivaizdavo tik- 
ką užgimus ir ką ji vaiz
duoja šiandien, kaipo “lietu
vių tautos vadas,” iš po 
plunksnos Juozo Tysliavos.

Karikatūra pirmojo 're
daktoriaus D. T. Bačkaus
ko, vaizduoja kaipo ėdiką 
lietuvių tautos, kurį J. Tys- 
liava kelia į padanges. Jam 
nerūpėjo budint lietuvių

pa-
50

žavimas trečios didelės politi
nės partijos yra vienas iš 
svarbiausių darbininkams ir 
visiems biznieriams ir profesi
onalams dienos punktų, šiais 
metais bus rinkimas šalies val
dininkų, kaip prezidento, taip 
ir kitų. Taigi ir unijos su
bruzdo visuose miestuose ir 
miesteliuose organizuoti FDP, 
kaipo svarbiausią darbininkų 
įrankį kovai prieš karą ir fa
šizmą, už socialę bedarbiam 
apdraudą, ir tt. šiame mitin
ge kalbės žymus ADF vadas 
Francis J. Gorman, pirminin
kas audėjų unijos. Jis kalbės, 
kodėl reikalinga tokia parti
ja. Tas punktas labai svarbus 
kiekvienam darbininkui. To
dėl, lietuviai darbininkai, da
lyvaukite balandžio 4 d., 2 
vai. po pietų, Kensington La
bor Lyceum, 2916 N. 2nd St.'

Reporteris.
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minas Vienybė” ir reiškia, 
kad ne visų lietuvių vieny
bė, o tik grupės fašistų, re
miančių Lietuvos fašizmą. 
Jie ne su darbininkais, 
prieš darbininkus už jų 
vergimą.

Taigi, šiuo kartu aš 
brėžiau iš abiejų galų
metų sukaktuvių, ką reiškia 
darbininkams. Pradžia su 
redaktorium D. T. Bač- 
kausku, ištikimai tarnavu
siu lenkams: suvienyt lie
tuvius su lenkais ir galuti
nai numarint juos tautiniai. 
Dabartinis red. Juozas Tys- 
liava, tik apie fašizmą kal
ba ir jam tarnauja.

Taigi, kaip pradžia, taip 
ir dabartinė “Vienybė” ne
buvo ir nėra lietuvių darbi
ninkų švietimo laikraštis, 
bet žalingas visom pusėm. 
Apie “Vienybės” politiką 
prie kitų jos redaktorių, ku
rie vieni visai nesuminėti, o 
kiti perdaug išblofyti, prie 
progos kitą kartą parašysiu.

J. Ramanauskas.
III-24-36.

būtų apvaikščiojimas su
kaktuvių savaitraščio, gi
musio pirma 50 metų skur
de, sunkiausiose gyvenimo 
aplinkybėse, p a s i b rėžusio 
jungti lietuvius darbinin
kus į vienybę, kurie savo tė
vynėj Lietuvoj neturėjo 
progos per spaudą paskleis
ti savo mintis tarp skur
džių artojų, tobulinti savo 
kalbą, kuri vien tik pas 
skurdžius liko išsaugota iki 
šių dienų nuo galutino mer
dėjimo, nors bjauriai su
darkytą tų laikų inteligen
tų, surusėjusių ir sulenkėju
sių, kuriem nerūpėjo Lietu
vos darbo žmonių dvasinis 
tobulinimas. Jie daugumoje 
rėmė daugiau rusų caro 
žiaurią leteną, uždėtą ant 
Lietuvos liaudies sprando, 
neleidžiant savo kalboj tu
rėt spaudą.

Kada pasirodė “Vienybė 
Lietuvninkų” 1886 m., į šią 
šalį atkeliavę lietuviai buvo 
bemoksliai, juodo darbo dar
bo darbininkai didžiumoj, 
tad galima padaryti išvadą, 
kad ir įsteigėjas savaitraš
čio “V. L.” Juozas Paukštis 
nebuvo aukštai mokytas, 
negalėjo pats redaguot ir 
duoti tinkamas pamokas 
darbininkams. Pagaliau, ga
lima, spręsti, kad jis, pradė
damas leisti savaitraštį, ne
turėjo mintyj, kad neš dar
bininkams tik tikrąją švie
są per spaudą, bet kad tu
rėti iš to ir sau finansinę 
neblogą paramą. Už redak
torių pasiėmė D. T. Bač- 
kauską, satyriką, gatvinės 
satyros žmogų — satyros, i darbininkų iš tautinio letar- 
kuri nebuvo tinkama spau-’ 
doj skleisti. Jeigu galima 
taip išsireikšti, savaitraštis 
buvo sumanytas leisti tuom 
tikslu, kad skleisti šviesą, 
moraliniai tautinį susiprati
mą dvasiniam ir kultūri
niam susipratime, pakelti 
lietuvių išeivių proletariatą 
klasiniam ir moraliniam su
sipratime.

Pasirodžius “V. L.” 1886 
m., tai buvo pilnas tipas 
šiandieninės Mahanoy City 
Bačkauskų “Saulės.” Kalba 
sudarkyta, pusiau lenkiška, 
su priemaišais sudarkytų 
angliškų žodžių. Rašybos 
taisyklių nesilaikė.

Iš tokios spaudos lietu
viai darbininkai kultūriniai 
negalėjo pakilti. Bet kurie 
galėjo skaityti, savaitraštį 
prenumeravo ir skaitė su 
pasididžiavimu, kad ir lie-

ŠYPSENOS

Philadelphia, Pa
Svarbios Žinutės Visiems

Philadelphijoj yra daug lie
tuvių, kurie simpatizuoja So
vietų Sąjungai, netik išreiškia 
savo simpatiją žodžiu, bet ir 
veikia už Sovietų Sąjungą. To
kių žmonių yra visokio politi
nio nusistatymo, kaip iš dar
bininkų, taip ir iš profesiona
lų ir biznierių. Vieni republi- 
konai, kiti demokratai, tai ka
talikai, tai tautininkai, tai so
cialistai, ypatingai tų sriovių 
darbininkai jau mato, kad 
šiandieną visam kapitalisti
niam pasaulyj siaučia didžiau
sia bedarbė, milionus žmonių 
smaugia badas, ne dėlto, kad 
būtų stoka maisto, bet dėlto, 
kad visko yra perdaug paga
minta, o turčių saujelė tėviš
ką valdo. O Sovietų Sąjungoj 
to nėra. Nėra bedarbės, nėra 
bado, nėra skurdo, kokį neša 
Amerikos darbininkai, turtin
giausio krašto darbininkai. 
Ten, Sovietų krašte, visų dar
bininkų gyvenimas gerėja kas 
metai. Kodėl? Todėl, kad 
ten valdo kraštą patys darbi
ninkai, o ne kapitalistai, ne 
dvarponiai. Prie to, Sovietų 
Sąjunga širdingiausiai kovoja 
prieš imperial istinį karą; 
kaip Tautų Lygoj, taip ir su 
atskiromis valstybėmis visam 
pasaulyj. Tas ir duoda dau
giau suprasti, kad So v. Sąjun
ga yra geriausiu draugu ir 
prietelium visų darbininkų.

Kaip kituose miestuose, taip 
ir Philadelphijoj, yra kelioli
ka kuopų bei grupių, susior
ganizavusių į vadinamą “A- 
merican Friends of the Soviet 
Urfion.” Jie surengia daug 
kultūrinių mitingų, jie rūpina
si pasiuntimu delegatų į So
vietų Sąjungą, kurie, sugrįžę, 

ten

Pasekmės Vienodos
A. : “Ar tai ir jūs kolegi

jos studentas?”
B. : “Ne; tai arklys ant 

mano kepurės užsistojo, ir 
todėl ji į kolegijono kepurę 
panaši.”

Tikras Nenaudėlis 
Tas Konduktorius.

Du studentai, išlipę iš 
gatvekario ir eidami mo
kyklon, kalbasi.

Vienas studentas: “Ir na- 
chališkumas gi to kondukto
riaus! Jis taip į mane žiū
rėjo, lyg aš būčiau savo fė- 
ro neužsimokėjęs.”

Antrasis studentas: 
ką gi tu darei?”

Pirmasis studentas:
taip pat nachališkai į jį žiū
rėjau, lyg aš būčiau ir tik
rai fėrą užsimokėjęs.”

“0

”Asgos miego, bet stengėsi ga
lutinai užmigdyti lenkoma- 
nijos lopšyj, kaipo jau mi
rusią tautą. Jis toj dvasioj 
vedė savaitraštį “V. L.”

J. Tysliava; dabartinės 
“Vienybės” redaktorius, su 
visa siela atsidavęs fašiz
mui, didžiuojasi lietuvių 
tautos “laisve,” švęsdamas 
auksinį jubilėjų. Bet nepa
sako, su kuom tą vienybė? 
Kas gi sudaro tautą? Kas 
Lietuvoj turi tą laisvę, kuria 
didžiuojasi Tysliava ir visi 
tie ponai, kurių karikatūros 
tilpo auksinio ‘ jubilėjaus 
laidoj? Jie visi nepasigaili 
komplimentų ovacijoms apie 
laisvę, iškovotą Lietuvai 
per vienybę. Bet tokia lais
vė, kokia vykdoma fašistų 
su kruvinąją Smetonos dik- 
tatūra priešakyje, tik to- vlcui „
kiems žmonėms ir tinka, | išduoda raportus, ką jie

Verta Patiems Pasidarbuoti
Vienam buržujui prapuo

lė brangus šuva. Jisai pa
davė į vietinį laikraštį pa- 
jieškojimą, p a ž adėdamas 
penkis šimtus dolerių ra
dybų už šunį. Tačiau per 
kelias dienas nematydamas 
savo pa j ieškojimo laikraš
tyje neigi gaudamas bent 
kokį atsiliepimą, jisai neri- 
mastaudamas užėjo laik
raščio ofisan.

“Aš noriu matyt skelbi
mų tvarkytoją,” sako bur
žujus.

“Jis išėjęs”, atsakė ofisą 
daboj ąs jaunuolis.

“Na, tai pašauk man jo 
pagelbininką.”

“Pagelbininkas irgi išė
jęs, tamsta.”

“Na, tai aš pasikalbėsiu 
su redaktorium.”

“Redaktorius taipgi išė
jęs, pone.”

“Kas do velnias! Kur gi 
juos visus nelabasis išne
šė?!” sušuko nekantrauda
mas buržujus.

“Matot, tamsta, kai tik 
gavome jūsų skelbimą su 
pažadu penkių šimtų dole
rių radybų už šunį, tuoj jie 
visi trys išbėgo miestan 
jūsų šunies jieškoti.”

Pasižymėję Kolektyvietės
Sovietinės Baltarusijos lietuvės mote

rys užima savo vietas socialistinėje sta
tyboje. Jos neatsiliks nuo draugų vyrų. 
“Raudonasis Artojas” praneša apie pui
kų pasižymėjimą vieno kolektyvo mote
rų. Laikraštis sako:

Mickevičiaus-Kapsuko vardo kolchoze gy
vulių farmos vedėja senai dirba drg. Arža- 
nauskienė. Gyvulių farma kasmet auga, 
pieno produkcija didėja, o iš pieno kolcho
zas gauna didelį pelną. Antri metai farmo- 
je dirba dvi pasižymėjusios geru, darbu 
udarninkės: P. Petravičienė ir A. Gikienė. 
Pernai Petravičienė uždirbo 500 darbdie- 
nių, o Gikienė 485 darbdienius. Nesenai 
bendram kolchozninkų susirinkime farmos 
vedėja drg. Aržanauskienė pareiškė susi
rinkimui, kad šiemet jos dės visas pastan
gas, kad atsiekti didesnės pieno kiekybės.

Visi farmos darbininkai, ypač karvių mel
žėjos, pasižadėjo dar geriau prižiūrėti gy
vulius, kad šiemet kiekviena karvė duotų 
per metus nemažiau 1,500 litrų pieno.

Be to visi kolchozninkai šiemet gyvai su
sirūpino pasirengimu pavasario sėjos kam
panijai, kad gerai pravesti sėją ir gauti 
augštą derlių.

Kunigas Negarbingose Šnipo 
Pareigose

Vargiai atsiras katalikas darbininkas, 
kuris gerbs bei mylės valdžios bei fabri
kantų šnipus. Tačiau yra tokių kunigų, 
kurie tuo tikrai prakeiktu darbu užsi
ima.

Štai ką rašo Brazilijos lietuvių dar
bininkų laikraštis “Mūsų Žodis” apie vie
ną tokį lietuvį kunigą:

Kas netikėjo, kad kun. Sugintas tarnau
ja žvalgyboj, tai štai dar vienas faktas.

Pradžioje šio mėnesio dvi moterys kata
likės iš Perdizės rajono, nuneŠusios savo 
vyrams, dirbantiems Matarazzo fabrike val
gyti, nusistebėjo, pamačiusios Sugintą civi
liais rūbais, kuris atvažiavo taksimetru su 
keliais žvalgybininkais pas fabrikos vartus 
ir pradėjo švaistytis. Moterys pažinusios, 
pradėjo grupuotis ir rodyti viena antrai sa
vo tėvelį civiliais rūbais kartu su šnipais. 
Moterėlės pasipiktino. Sugintas pastebėjęs 
savo parapijonkų persekiojimą, tuo pačiu 
automobiliu nuvažiavo Lapos linkui.

Tai mačiusios moterys tiek supyko ant 
savo dvasios pilno tėvelio, kad net nutarė 
boikotuoti Juozą Petravičių—krautuvninką,
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tuviai jau turi savo “gazie- kurių karikatūros yaizdud- matė.
tą”, nors užsienyje. Bet do- jajnos jubilejinėj laidoj....

NEWARK, N. J.

Mirė Draugų Kazakevičių 
Dukrelė

Alise Kazakevičiūtė
25 dieną kovo, 4 vai. po pie
tų, vos sulaukusi 25 metų am- 

. žiaus. Velionė Alise gimė
1911 metais Newarke. Buvo 
linksmaus būdo mergaitė. Pa
baigus pradinę mokyklą įsto
jo į augštesnę, bet neturėjo

mirė

galimybių užbaigti ją. Gegu
žės 5 d., 1928 apsivedė su ki
tataučiu vaikinu. Pagyvenus 
kelis metus ir negalėdama su 
vyru sugyventi, persiskyrė ir 
dabar visą laiką gyveno pas 
savo tėvelius, 596 Berger St., 
Newarke. Dar taip nesenai 
velionė Alise Sietyno Choro 
kortų parei padarė 3 gražius 
šuniukus, kuriuos choras leido 
ant laimėjimo. A. a. Alisė an
tradienį vaikščiojo su mamyte 
po miestą ir pasidarė gražų 
savo ir savo dukrelės paveiks-

i
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lą ir kaip ir nujautė savo ne
laimę, nės parodžius tėveliams 
paveikslą sakė: “Tai bus 
jums, tėveliai, ant atminties, 
kaip aš numirsiu.”

Gaila taip:; jaunos draugės, 
kuri dar, moįerų org. gyvuo
jant priklausė joje su savo 
mamyte ir kartu veikė. Alisė 
paliko savo 5 metų dukrukę ir 
liūdnus tėvelius ir gimines.

Palaidota j Woodland kapi
nėse, kovo 3 dieną.

Albinas.

Balandžio (April) 3 d., 
vakare, 8:30, 
" “ 1 ir

Master Sts., bus puikus kon
certas ir arbatos pare ir šo
kiai prie geros orkestros. Kon
certą pildys: Rusų Darbininkų 
Choras; Jacob Stahl, smuiki
ninkas ;. Albert Mahler, teno
ras iš Metropolitan Opera, 
dainuos solo; Merle Hirsh 
šoks visokius sensacinius šo
kius; ir daugiau bus dalyvių 
programoj. Visi bus patenkin
ti programa. Lietuviai, daly
vaukite kuoskaitlingiausiai ta
me parengime.

Balandžio 4 d., 2 vai. po 
pietų, Kensington Labor Lyce
um, 2916 N. 2nd St., bus di
delis masinis mitingas, šį mi
tingą rengia nesenai susifor
mavęs komitetas iš 51 unijos 
lokalo, kad suorganizavus 
Farmer-Labor Party (Farme- 
rių-Darbo Partija). Suorgani-

mes nekreipė, kokią dvasi- Tik tie, kurie susėdę ant penktadienio
nę naudą turėtų duoti laik- j darbininkų sprando padeda Mercantile Hall, Broad

gatvi- 
žinio- 
dvasi- 
virš 3 
teigia-

raščio turinys. Todėl su di
džiausiu pamėgimu skaity
davo “Dėdės Teredeikos” 
surinktas šlykščiausias ži
nias, po liet, kolonijas “jo
dinėjant su savo krioku”. Ir 
tokiomis šlykščiomis 
nėmis nemoralėmis 
mis “V. L.” nuodijo 
niai skaitytojus per 
metus. Taigi nieko
mo neatliko viršuj suminė
tuose uždaviniuose, ką bū
tinai turėjo atlikti to laiko 
leidžiama “Vienybė Lietuv
ninkų”. Vietoj to, stūmė da 
į didesnę pražūtį lietuvių 
suvargusią tautą, jungiant 
su lenkais, kad nė ženklo nė\ 
liktų liet, išeivių Amer. at
bundančio tautiškumo. Tam

fašizmui lupti kailį darbi
ninkams, terorizuoti, kalėji
muose žiauriausiai kankyti, 
gyvus pūdyti ir be laiko ma
rinti, džiaugiasi. O darbi
ninkai ir valstiečiai—visa 
Lietuvos liaudis pergyvena 
žiauriausią priespaudą, ne
pakeliamą skurdą, suvaržy
mą civilių teisių. Darbinin
kų organizacijos išdrasky
tos, žodžio ir spaudos lais
vė užginta. Tai kurgi yra 
ta laisva Lietuva, apie ku
rią tos karikatūros, tūpu
sios jubilejinėj laidoj “Vie
nybės” lermuojasi?

Argi Lietuvos tauta susi
deda tik iš Smetonos fašis
tinio štabo, klikos?

Todėl dabartinis užvardi-
/

Kuolas Būt Naudingiau
“Gaš, bet ir durnas gi tu! 

Nusipirktum jau bent enci
klopediją.”

“N e g a 1 i u jo vartoti:— 
papėdės man kojas įskau
dina.”

Surinko Juodvarnis.
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Correspondence Writing 
to be Discussed April 4th;

Youth Invited to Attend
Saturday evening, at 8 o’clock 

there will take place a “Laisve” cor
respondents’ conference where co
workers from as far away as Pitts
burgh will come together and dis
cuss the art of writing correspon
dence. This is the first such confer
ence that is to take place. It pro
mises to be unique and very inter
esting. Writers from Pennsylvannia, 
Mass., Conn., N. Y., New JerBey 
will discuss what should be in arti
cles of local activities in order ' to 
make them short, concise and inter
esting.

Youth are also invited to be pre
sent, for almost the same rules ap
ply to writing correspondence in 
English for the Youth Sections. į.The 
conference, it is expected, will be a 
stepping stone to improving the 
contents of the “Laisve” and there- 

• by boost the circulation of the pa
per. The conference is to take place 
in Brooklyn, N. Y. at “Laisve” Hall.

PENN STATE FLOGGING 
INVESTIGATED BY WAR 

DEPARTMENT
STATE COLLEGE, Pa. (YNS)— 

Maybe the Major thought a thrash
ing would improve pool’ marksman
ship. At any rate, the War Depart
ment has ordered an investigation of 
charges that Major Arthur F. Brown, 
one of the officers of the R.O.T.C. 
unit at' Pennsylvania. State College, 
had two poor shots “run the gaunt
let” and submit to a flogging from 
100 other students.

Although officers of the unit stat
ed that the students themselves pro
posed the practice, it is reported 
that a student who refused to join 
the floggers received a tongue-lash
ing from a sergeant and “a lecture 
on the inadvisability 
slacker in the army.”

An editorial in Penn 
gian, student paper, 
thrashing an “example of storm 
trooper sadism”, and 
shocking and disgraceful method the 
local group of feeble-minded jingoes 
comprising the military department 
has ever devised”.

YOUNG AMER. SPEAKS 
OVER WEVD •

NEW YORK.—Young America is 
on the air! _

Supplied with a script prepared 
by Youth News Service, some 20 
young actors took to the airwaves 
over New York’s WEVD to give a 
“living newspaper” version of cur
rent events of interest to young peo
ple.

Four scenes, based on stories car
ried by Youth News Service and pre
pared' by members of the YNS staff, 
were presented on a 15-minute pro
gram at 10:45 p.m. March 27th. In
troduced by a commentator, the ac
tors dramatized stories of the Ame
rican Y.outh Act hearings in Wash
ington; Walter Huston, America’s 
brightest boy of 1929 who now works 
as a laborer; organization of the 
Veterans of iSiture Wars at Prince
ton University; and the introduction 
of the army’s military police system 
to the CCC camps.

Before each scene the commenta
tor read brief items from YNS sto
ries to give listeners a clear picture 
of the news event. Then in rapidfire 
fashion, characters stepped to the 
microphone to dramatize the story.

The series will be continued with 
broadcasts scheduled each Friday 
night at 10:45

boys receive weeklyto

and discuss their youth sec- ’ 
To be a shareholder, an own- 
“ Laisve”, it is obvious that 
necessary to have a share.

bathing suits. ___
one of them averred, a 
pupils are going to be 
help in the judging
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‘SPANK SOCIETY’, SAYS 
PROFESSOR HEINIG

I NEW YORK, N. Y.—Don’t spank 
the child if he is cross, naughty, or 
misbehaves. Spank society instead. 
So says Prof. Christine Heinig of 
Teachers College, Columbia Univer
sity,-who declares that society is to 
blame for most of the maladjust
ments found in youth today, 
dicfs .society on five counts:

1. Children suffer through 
proper housing.

2. Children do. not get a2. Children do. not get a proper 
amdunt of fresh air and sunshine.

3. Children lack educational faci
lities.

4. / Society does not interest itself 
in the dietary needs of growing chil
dren. \

5. Society has been lax in provid
ing proper medical and dental care 
for youngsters.
... ''R.......... .......... . ................. ......... .

NEW FASCIST KIDDIES’ OUTFIT

This charming little ensemble is being worn by Italy’s 
youngest generation as II Ducc prepares for new war 
campaigns, it’s a protective suit topped off by a small
sized gas mask and will be in fashion in another year or 
two, fascist style experts predict.

HITLER REGISTERS ALL 
GERMAN-AMERICAN 

YOUTH

Germany.
Germans are appre- 
early call to arms, 

aggravating a Euro-

LOS ANGELES, Cal. (YNS)—The 
German Consulate has ordered all 
German young men in 
to register for army service in the 
Fatherland. Failure to register will 
mean a $65 fine and imprisonment 
on re-entering

Many young 
hensive of an 
with Germany
pean crisis with its military occu
pation of the Rhineland.

No legal action can be instituted 
in Southern California against Ger
mans who do not register, asserts 
Dr. Grah, chancellor of the local 
Nazi consulate, but serious action 
will be taken against such young 
Germans who return to their home 
country.

Dr. Grah also called for voluntary 
registration, by October 1, of all lo
cal American-born boys of German 
parentage, of 20 and 21 years of 
age.

& Sports-Humor-News 
of Club Activities 
Education-Stories
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“Laisvė” Shareholders Convention Sun 
Banquet to Celebrate “L.” Silver Jubilee

Sunday, April 5th, is of great significance to the Lithuanian 
people in America. .On that day the Annual “Laisve” Share
holders Convention will take place and it will mark the 25th 
year of existence of the Lithuanian workers’ paper. . Share
holders from all parts of the country will meet in Brooklyn 
and discuss the financial standing, the contents of the paper, 
its shortcomings and make decisions to improve the paper in 
order to really make it the most widely read Lithuanian pa
per in the U. S.

Our youth must also take an interest and an active part in

TEACHERS MUST HAVE 
LOOKS AS WELL AS 

BRAINS

SWARTHMORE, Pa. (YNS)— 
America needs not a good five-cent 
cigar—but a bevy of beautiful school 
teachers.

That is the opinion of Robert L. 
Eaton, Swarthmore school director, 
and lots of students are inclined to 
agree with him.

“I don’t blame some children for 
not wanting to go to school”, he 
says. “There’s no reason why tea
chers shouldn’t be good looking. I 
think we have a right to look at 
the physical characteristics as well 
as the cultural side of an applicant 
for a teaching position.”

Swarthmore students are wonder
ing if their future teachers are go
ing to apply for jobs all dolled up 
in the season’s most abbreviated 

If that’s the case, 
, lot of the 

around 

f

the Shareholders Convention. Why? 
We all know that life is not perpe
tual. Little by little our fathers, 
mothers and friends are getting old
er and it is necessary for us youth 
to take part in the Convention and 
prepare ourselves to take the place 
of those who shall have passed 
away. Also, for the last several 
years we have had the English Youth 
Section in the “Laisve” once a week. 
Do you think that it answers to the 
needs of the Lithuanian-American 
youth ? At this convention youth 
shareholders should be present and 
give their opinion of the Youth Sec
tion. I am sure that it would real
ly be inspiring to our adults if a 
good amount of youth would take the 
floor 
tion. 
er of 
it is
Shares are $10, and in order to be 
able to participate at the conven
tion, the shares must be bought be
fore Sunday. We urge the youth 
to buy a share and thereby become 
an owner of “Laisve”.

The aforementioned convention 
will begin Sunday morning and last 
all day. In the evening there is to 
be a Silver Jubilee Banquet to cele
brate the 25th anniversary of the 
“Laisve”. There will also be a won
derful program of dancing and sing
ing by well known artists from Chi
cago; New Jersey and New York. 
The banquet will take place at 
Grand Paradise Ballroom, 318 Grand 
Street, Brooklyn, at 6 o’clock. 
Tickets for grown ups are $1.25, 
for children under 12 years of age— 
50c. Admission to dance only—40c. 
Come and meet your friends from 
other cities.

MOTHERS OF SCOTTS
BORO BOYS ASK HELP

1 it

NEW YORK, N. Y. (YNS)—“We 
want our sons bafck. They are inno
cent”,. states the appeal of six of the 
Scottsboro mothers, issued March 
25, fifth anniversary of the arrest 
of the nine Negro boys.

“They have no right to keep them 
in jail any longer. They have no 
right to torture us like that. We 
can’t go to see them often, but every 
time we go we come away with 
broken hearts to leave our children 
in the jail house for years”.

The Scottsboro mothers appeal to 
the “mothers, fathers, men and wo
men” of America to help them get 
their children back.

HUNTINGDON, Pa.—From their 
lOc-a-week allowances, “bad boys” 
at the Pennsylvania Industrial 
School, a reformatory, contributed 
$300 for flood relief. The allowance 
is the pay the boys receive weekly 
for their work.
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Spring and Our Lithuanian CousinsNewark, N. J

SOVIETS GUARD WESTERN FRONTIERS'

their

Waterbario Žvakė

a

large Eastern city'

ChOrius is Working rėžti 
to make up’ fori lost time

But, you will ask, do they only 
mud

With Europe’s political atmosphere more stormy than at any time in years, 
tHe' Sbviet government has tightened up its frontier guard systeiri. Here 
,are’ tWo soldiers of the Workers* Red Army and their police dog, crouched 
in the srioW along the border not far from Leningrad.
,, i ■ .......i...., ..,i..........     ..n.ub .......................į .....................................

Is this a 
I’ll say 

And how are all the young 
old saying— 
young man’s

■

.Sfe1''

There were so many young people 
at the dance run by the Youth School 

of Social Progress of the Young 
Communist League that it is hard 
to even estimate the number. But, 
venturing a guess, at least four hun
dred youth crowded the smooth 
dance floor, chattered on the plush- 
covered dais that encircled the danc
ers and gazed at the loW-hringihg 
chandeliers of the very beautiful 
Clinton Manor.

Who said that the various races 
and nationalities held no love for 
each other? Well, that person never 
attended a Communist dance. Be
cause Black and White, Jew and 
Gentile, Lithuanian and Polish, 
FrehCh and German, in fact, all 
kinds of youth danced, drank and 
joked together naturally and in all 
friehdlinešs.

(It seems that youth imbued with 
the Communist spirit are not con
tent to- just talk of race equality, 
etc., but actually “practiced what 
they preach”. Which is more than 
can be said of any other organiza
tion without Communistic ties).

There were no speeches, but the 
gay rythms of Percy Dodds’ Negro 
Tune Makers were interrupted by a 
bit of spontaneous entertainment. 
From “hot” singing and professional 
tap dancing supplied by our negro 
comrades to mass singing of re
volutionary youth songs and the “In
ternational” led by our own LDS’er 
Mildred Jamison, was the form this 
fun-making took.

Again at one A. M. when the or
chestra went into it’s “Home Sweet 
Home”, the strains of the “Interna
tional” were taken up with such 
spirit and enthusiasm that more than 
one person, I am sure, had shivers 
running up and down his špine.

All of New Jersey’s youth highly 
estimate the value ^of the Youth 
School for Social Progress, for not 
only from Newark but youth from 
all over—from Paterson, W. New 
York, Elizabeth; Bayonne, New 
Brunswick and elsewhere, sped to 
Newark to make the affair the suc
cess that it was.

May there be many more affairs 
like one! •

Various correspondents to the 
“Laisve” Youth Section have made a 
custom of bestowing' flowers arid’ 
boriqUfetS' UpOri thdSe who’ve done a 
good deed! Thik writef will be no1 
exception; Sb, plehty of boUqUOts to 
thd" LDiS*erš' of Newark rind Eliza
beth' WhA Were very Well1 represent
ed: ) Frattk WitkUs'

PROE. BEARD SPEARS 
FOR YOUTH ACT"

Washington, d. c. (yns)— 
Old arid yourig alike appeared iii 
Washington to tell Congress the 
pressing' Heed for passage of th’e 
American Yoiith Act, ititriodučėd iii to' 
the capitol’s legislative Halls' by 
Congressman Thomas Amlie and 
Senator Elmer Benson.

FolloWirig a Ibrig prbcessiori of 
young people* from almost every

1 white-haired'
Prof. Charles A. Beard, considered 
America’s1 most eminent historian; 
told> the members of the Senate Com
mittee' on- Education- and Labor why 
he too wanted to see the bill passed.

“Unlike William Randolph Hearst”, 
he said at the beginning of his testi
mony on the standų “I own no chain 
of newspapers and I shall not' call 
you- communists' in spirit and traitor 
in effect if you find it right and 
proper to differ from any views”.

Pointing out that between five and 
eight million young people are un
occupied,-Beard declared, “These tra
gic figures, I submit; ąre a fright
ful challenge to us. If a flood or 
earthquake, or a train wreck des
troys a few lives, newspapers are 
filled with flaming headlines and 
whole pages of reports. Yet' the na
tion can survive calamities of nature. 
But if it' is to eridure, entry on its 
great traditions arid accomplish' bet
ter things, it cannot alloW the hope 
and faith of youth to die, yodng 
lives to be broken and shattered.”

Young Tailors’ Local 54 To 
Hold Basketball and Dance
Boy, just look at this treat! Be

sides giving a big dance, the Young 
Tailors A.C.W.A. Local 54 will favor 
all those who attend it with a 
double-header basketball game this 
coming Saturday, April 4th! Miss 
this affair and be sorry for the rest 
of your life.

Now, follow closely so that you 
won’t miss anything: The place is 
Cliriton Hall, Betts and Maspeth 
Aves., Maspeth, L. I., N. Y., the 
price of admission is only 40 cents. 
Doors open at 5:30 p. m.

i Dancing before and after games 
to the music of George Kazakevich 
add his orchestra. Come early.

i H’ja, folks ? I’m- here again with 
:my nit bits and what nots! How 
fare things with you all, now that 
spring is almost here ? You kriow, 
'I really saw a couple of robins and 
bluebirds the 'other day. 

’sign- if spring, or isn’t it? 
itT is!
men?' YoU know the 
“In the springtime a 
..fancy turns to love!”

Now that Waterbury has become 
a* regular contributor to our Youth 
.Section, How about hearing from 
.New' HaVen, NeW Britain and 
Bridgeport. What’s the matter with 
.them? Are they all love-sick or 
just lazy? Cotrie' oh, there, get 
busy and let’s hear from you.

. As you all . know, the operetta “Ta
myla” will be’ presented a second 
time in Waterbury. The date: April 
26th, at 103 Green St. Dancing 'will 
follow to tKe music of the Well 
known' Merry Makers Orchestra. 
Folks, better make reservations now 
—we may run out of tickets.

The orily thing that worries us 
now is will it rain or snow or do 
both that day?' It sėėrtiš eVėry 
tiriie “Tamyla” is put1 on, it either 
rairiš of srioWs! Now that- it; iš- tb1 
be preseritrid1 in Hartford, Hartfords 
.comes dbWn with' a' flood! Woe1 iŠ 
!mėf Too bridl'ToO Brid!

Vilijok' 
hard now

By GRAF E. C. D.
Spring is here! How do we know 

it? Why, you simpleton! Can’t you 
see that the newspapers declare so; 
that the mailbox is overstaffed' with 
“bargain” offerings of spring ap
parel and that at the first sign of 
a clear driy the dear li’l baby (car
riage, mamma and all) take to the 
street's. Everybody is out to receive 
their “airing”. Even the cop winks 
at the “Keep Of The Grass” sign 
whilst I afolloWing him have a vague 
notion of whom the “No Dogs Allow
ed” sign might refer to.

Yes, spring is here and once more 
we cast reflective glances toward 
“the wide open spaces”. But what 
of oUr cbušins iri Lithuania? They 
live in the country the whole year

and is coming along fine and dandy. 
Discipline is 100% and with the 
membership drive now on, wd’re 
ibound to strike a few good members. 
Here’s hoping, anyway.

Hbn’f forget, members, rehearsal 
'sthrtš at 8:00 p.m. sharp with danc- 
išg, etc. to follow and don’t forget 
to bring neW members.

WONDERING—
What “Doe” was doing on East 

Main St. one Saturday night with a 
box of candy under his arm?

Why Ben Medley doesn’t come to 
Waterbury anymore? (What did we 
db, Ben?)

Why it rains or shows Whenever 
or wherever “Tamyla” is presented?

Why Clemy closed his penthouse? 
(What’s thfe big idea, Clem?) .

Who Will win the membership 
drive prize?

Why a certain young lady likes 
Bridgeport ?

SMILES—
Jbhie: “Vincuk, Lend me a dime”. 

Vincuk (Looking in his pbcket)’: 
“Sorry, all' I* have is“ orie nickel”. 
; Jbhie: “Al right—yoil can oWe me 

nickel”.

Clėiriy: “Who airi I ? Who am, I'?” 
Chorister1: “Well, what does* yotiri 

mother1 call you when’ she’ calls you 
for supper?”
i Clemy: “She doesn’t call me—I’m 
already there.”
: Well; I see my time is’ up,- so 
.uritil next tiine—“Lab$ Nakt”

“Just Me” 

round. Will they also get loads of 
mailed ads?

In the fields of Lithuania snow 
has lain until the first signs of 
spring creep in. Then a day or 
two with warm old Sol asmiling and 
thousands, millions of gallons of old 
H2 O (plus impurities) leap’ forward 
to greet their relatives in the seas, 
(some poetry eh?) But Mother 
Earth is like a spbnge (always 
sponging on us) and she just can’t 
let all that water free. Thus, our 
cousins have floods, puddles, swamps 
arid mud piles galore!

• How many of us have ever been 
immersed up to our knees in mud? 
I mean real honest-to-goodness mdd 
and not gossip, slander arid what 
have you. Our rosy-cheeked cou
sins have wallowed in mud on nu
merous occasions and will on mariy 
more.

Youth is youth wherever you may 
chance to turn. It is merry and 
smiling even though mountains of 
mud might confront them.

On Saturday and Sunday evenirigs 
our cousins will often tramp miles 
through thick and thin to a “vakar- 
uška” or “gegužine”, permit or no 
permit from the police. It makes 
no difference. There with a simple 
accordian furnishing the means our 
heroes and heroines will spend 
free time.

sing, dance and tramp through 
to thetr destination? In reply I 
state that one may write a book 
and still leave many essential and 
interesting parts of it.

Yes, they have organized them
selves into groups even though hin
dered by a fascist government which 
fosters laws against free speech, 
free press and at the end piles in 
to choke these various youth orga
nization. Of course organizations 
such as the “Jaunalietuviai” (young 
fascists) and Pavasarininkai (Catho
lic youth) are ribt molested Wheri 
their aims do not conflict with those 
of the fascists. At' times the lead
ers of these two organizations at
tempt to strangle each other but 
they always check themselves since 
both are opposed tb any progressive 
movement of the youth.

But hundreds of our cousins see 
light and already thousands nibre 
are beginning to see light'. When the 
government closes down their or
ganizations they only close them in 
name only. Our cousins ate hot de
feated by such tactics but make of 
every fascistic move a lesson to be 
studied over arid from which to ga
ther more strerigth in' spreading of 
true liberty arid freedbrii aiiibtigst 
the youth which has been stepped' oh' 
but never crushed.

Newark LoDeStars Oat to 
Win LDS Cleveland Trophy
The competitive spirit has taken 

the LDS “LoDeStars” by storm. The 
general feeling iš that we will win 
the Cleveland: trophy. We have more 
people interested in getting mem
bers than ever before. At this writ
ing two very charming young ladies 
have already filled out application 
blariks arid visited- the doctor with 
five more youth anxiously waiting 
in line outside of the doctors office 
with’ application* blanks in hand* 
|That- Would make us tied With Brigh
ton Park with 10 members each: But 
the “LoDėStars” are not Satisfied 
'with1 catch up, they arfe out to win!

If we hurry up and* corral Jack R., 
Ruth’ arid Augie< Lillian J, the three 
youngsters of thfe chorus; and among 
others, Joe Juriinski5 who recently 
moved to Irvington from Scranton 
(Will1 Joe pleasd send* his address to 
F.- Witkus, 25 Devon1 Terr. Kbamey, 
:N. J.) will have one less than 25 
neW members and Brighton Park’ll 
have a headache.

i The ’ outcome of the “Lo DeStar” 
Card' Pairty and April Fool’s Social 
Will be written up-riext week;

LoDeStar” Cėireportėr.
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The Camera Eye You should Know '"i n i "ir i in', ii u -........................ ————■ in-

Health Of Soviet Children
Louella Parsons, Hollywood’s own little bundle of 

spite and venom, and Hearst’s motion picture edi
tor, is on the warpath for Mary’Pickford. She has 
issued ah ultimatum that any studio person appearing 
on Miss Pickford’s radio program would be blackball
ed in all Hearst papers and news services. The rea
son—Miss Pickford paid her talent in cash. Miss 
Parsons, however, who has been* monopolizing the 
Campbell Soup program, saw fit to pay in publicity 
which didn’t Cost her anything;

Mae West, who refused to go on the air for dear 
Louella, came in for her share of rebuke in the 
Hearst papers. Advertising for her latest picture 
was refused by the newspaper magnate’s chain, arid 
lashirig' editorials Were spewed' on the front pages 
of the Hearst' rags. The rCsrili was an 80% increase 
in box office receipts. Further, William, the sanc
timonious—(fill in your pet name) strenuously ob-* 
jected to the fact that Miss West was shOWft as the 
mistreris of a Chinese in the film. I wonder What' 
Mari.dn Davies, a very, very dear friend of the dėail 
of rotten journalism, thinks of such purple deeds ?

Why producers go gray. Warner Brothers is 
having more than its peck of trouble With stars who 
demand their rights—the rierVe! First Jimmy Cagney 
wins his cqurt suit against them, and now Pat O’Brien' 
arid Lylė Talbot are hauling them' over the' coals. Ann 
Dvorak’ who has been suing the company for back 
pay, won a partial victory, but the esteOrried geritlė- 
men of the bar, representing Warner liros., spared 
no words in trying to defame the character of MISS 
Dvorak. They claimed that she was a dope fiend. 
That lie, having failed, they argued that she was 
tubercular. That story'fhllirig thrbrigh also, they turn
ed their’ grins’ ori het husband; Leslie Fenten, mutter
ing that if she didn’t Ušd dope, then at least he 
sold it!

Social' Life in Hollywood... Mrs. Frank Tuttle, ■ 
wiffe of the' Director’ Frank Tuttle, gave a patty at 
thO SWattk TrocadCro club, tb raiše funds for the 
Scottsboro Defense. And Bud Schrilberg, son of B. 
P. Scriulberg, film executive for a major concern, is 
an* associate editor of “The Student Advocate”, organ 
of the American Student Union. I suppose that we 
will hear next that Louis Mayer, Hearst’s extra spe
cial' pril1 in* the industry, will be’raising frinds for the 
demolition of the Hearst papers.

EYE OPENER... And will those who still can’t 
belibVd'that’“Rhodes” was slightly imperialist in tone;* 
please explain* the following? The foreign office in 
London, demanded that1 the scenes showing Britišh' 
mUCWirid-gUiiiftfrb riidwirig down* natives, be deleted. 
The English, however conservative in their use of 
words, protested ori the grounds that the scenes were 
“unfortUhate” ih'View of thfe ltald-Ethiopiari War.

THE FASCIST! CAN’T TAKE iT... Paramount 
PiCtlirtS" wert fbrted tb rfctakb portions of “Give uš 
This NlghtM upon'protest Of’the italiUri Consulate,be
cause in the film, jkii KiCpura Kitis another actor, 
playing an Italian policeiriah, resulting iri a black 
eye;*

Sound* trie knelf fof Htfcht arid’Mac-Arthur. Four 
hundred million Chinese can’t be Wrong. “Soak The 
Hidh”-Hecht and Mac Arthur’s latest, was banned iri 
Shanghai;

MUCH Alfo ABOUT NOTHING;.. Charles But
terworth, dead pan to* you, was once a’ reporter on 
the* NeW York Times.;. Bing Crosby’s next film 
may be ft cowboy picture .

By ben Medley
Unless you do rięt relish the ideąf 

of knowing the more intimate side of 
the youth who are actively engaged 
iri' the* Work of the Lithuanian Youth 
Movement; or rinless you already 
feel that you know a good portion 
of them and wish to .let- it’ go as’ 
it is, you should be a constant'read
er of this column. I myself do'h’t 
believe there is one youth Who does 
not want to know motė about the* 

' comrades' whose names appear in 
the1 pages of this paper,' but if there 

1 are, probably it is because they have 
: not had the opportunity to- do so.

The youth ih the- Lithuanian MoVe- 
meht should knoW moth ribout their ' 

■ distant’ Comrades’evert if it iš otily 
through' the meagrė rrie'ariS of a" 
youth'1 section column. It will from 
a* preliminary accjriairithriceShip’ that 
can be broadened- when* Comrades 

' meet.

With this main thought in mind, 
I was inspired to write about' the 
youth in Connecticut as I know 
th'ėtn. Iri pašt issUes’ you have un
deniably read about many of the' 
youth that ate active here, but by 
far you have riot read about’ all the 
youth that are busily engaged’in the 
activity of their chorus and LDS 
branches. By all; I mean that group 
of members Who can’t be literally 
called the leaders' of' the chorus or 
branch, but without whom the branch 

j or chorus would not exist; that 
group that can always1 be depended 

; upon to do a sizable task anytime 
thęy arę called upon to do so arid 
who managed to show up constant- 

: ly at every meetihg ahd affair that 
, is given by the branch. I believe 

I make a justifiable dedication when 
Į dedicate this column to that group 
of youth.

, My intentions are to present to 
you Weekly a comrade who has made 
him or herself prominent in the ac- 

• tivity of the Connecticut District. I 
do not Want to merfely stress the fact 
that these comrades are active in 
theii* chorus arid LDS branch, I want

on 
cm, 

and possibly a little iticidCht1 or iri- 
i cidents that' have made them part 
! of the organizations here in'Coririec- 
’ ticut. I feel that the yo'Uth in Con-’ 

necticut are entitled1 to: Whatever 
praise and comment' they can get 

. and' if my column tends tb’ carry 
this1 out in whatever smallr Way, I‘ 
will be satisfied.

to give a iridrėintimate write-up 
the persons as I have krioiWri th

— By MAX WEISS— ■

Since we would inherit not only the broken down 
arid bankrupt educational system of capitalist Ame
rica, bpt also the sickly, undernourished generation 
of workers’ children who have' grown up under ca1

• pithlist conditions, our SoViet government Would es- 
, taBlish as1 part* of its educational system an' efttėftšlvė

health arid hygienic program for all children arid 
youth.

How necessary this is can be seeri from the* re-' 
port of the' United States Children’s Biireau. This 

t report states that iri 1931 about one-fifth of the 
children attending school, or those of pre-school age,- 
were suffering from starvation, bad housing and 
lack* of medical care. According to Grace Abbot of 
the United States Children’s* Bufeau, more than 6;- 
000,000 children we're' destitute because of the un-* 
employment of their parents. Surely, With stich' a 
background1 thri first generation of children inherited 
by Soviet America Would not be'a Very healthy one. 
Our rieW ŠoViėt gbVerhiriėrit would have to repair the 
destruction of child health brought about by capitalist 
rule.

The magnitride of this task can be seeri from the 
report of the White House Child Health Conference 
held in 1930. This conference estimated that there 
were more than three and a half million, children 
handicapped in the following manner:

Blind
Partially seeing 

( Deaf and Hard of Hearing*
f Crippled

Tuberculosis
Suspected Tuberculosis 

’ Heart Disease

How would our Soviet America proceed to solve 
this problem?

Place Medical Skill at Disposal of People

First of all it would establish the principle that 
the health of its population, and especially Of ith’ 
younger generation, is a sočiai question. It would 
consider all doctors, dentists, nurses, and pharma
cists as civil employees. It would take over all the

• hospitals,* sariitOria; and clines, and run them as state 
institutions. It would supply free mėdical attention;*

i advice and material to all who needed it.

The tragic spectacle of millions of children grow- 
: ing up diseased or misshapen because they cannot' af

ford medical treatment—at the same time 48- per 
cent of the trained medical skill in the United 
States Was not used even ih the year 19Ž9; at the 
same time that there’ are doctors, dentists, nurfeės, 
ahd phŠtmacistb urie'mployėd all over the country—’ 

; would’ be abolished; These mėdical specialists WtfuM' 
be employed by the statb' at an appropriate salaiy. 
At one stroke, therefore, this Wealth of medical'skill* 
could be placed- at the disposal* of the people, es
pecially the children and- youth.
imfiiM! m'H į ' ..................
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Already in my conversation* with 
various youth, I find that there iš 
a certain amount of “professional 

'y jėialoilšy” erbepirig iri. ii seėmš that1 
sd mariy Wairit to b‘ė’ first in beirig' 

1 Written1 about, ahd the idea of being 
other than the first ories' seems' to 
create the idea th&t that’s the Way 
they rate irt’ importance in district 
activity. I' don’t want’ any One to 
mišCdhstriiė the purpose of this 
colrimri.1 It is not to rate anyone 

1 fOV his or her activity, it is simple 
to1 preSerit them as an active per
sonage* in the’ Work of either cho- 

: ruS of LDS" branch and tell as much’ 
«S possible* about* that persons self 

f to give tWe ’readers as best an ac
count of thė ' orte being written up 
tb m.akO them knoWri1 a bit more.* 
SO take* iritb consideration the facts 
that' each chorus arid branch must 
bė reprėseritbd 'suččesSiVely and’that' 
material’ mušt be had to’ make the 
biographies aft’ interesting and* en
tertaining ah' possible arid I* aril* sutfe 
thdre Will’ bė* no miSuhddrfetaridirigs.'

Next' wėėk Will be thė first write
up' and I hope ybri like it;

AataMiUit l l-t r**>n t-vnu firm

IT'S1 A- FACl’I

Ml

<8-1 t?.... .

Half .of all children attending school in ColCradd' 
are undernourished; half df these arė dšngertiisly 
Undėrhourishėd, ač'cdrdirig'- to the WUA.

Mo*r<r triad-14% of the youth of this cd'tihtvy Wert 
on relief in May, 1935, • according to Works Progress 
Administration (January 6, 1936). Of the 18 million 
persons then on' relief, 2.8 million' were between 16 
and-25. .
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uLabor ir prior W and indepehdeht of capital CayiM iy only fruit labor, dottld never have existed* if 
labor had not first existed. LabOt the superior of capital- and3 deserve ithieW the higher eOn^idOratibm’’

ABRAHAM LINCOLN;
aaAiiBraflttiimik ti u i ,w .iilihifl**
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There Ain’t No Solidarit
By Peter Quince

They sat on the sidewalk against 
a building just across the seamen’s 
hall. Four of them. In hickory 
shirts, imitation-wool jackets and 
Frisco jeans. Their faces were tough
ened from wind and rough sleet 
and general strike. And they were 
drunk. A bottle shifted among them. 
When it was emptied they stared 
somberly at it.

“Well”, said Berry, the youngest 
of them, “we’re broke. Ain’t got a 
dime. Ain’t got nothin’.”

“Got the Union”, said Strauss.
They looked across to the hall. 

Slim fingered a button. “The Fe
deration. Got that, too”.

Berry grinned. “Sure”, he said 
happily. “Union and Federation Got 
that. Kicked out the finks. Ours 
now, by God!”

“Swell union men, uš guys”, growl
ed Bums, the oldest and least drunk 
of the four seamen. “Christ”, he 
wanted to know, “S’pose Lundberg 
er Bridges was t’ come by, huh? 
What’d they think?” The group 
brooded heavily.

“They’re okay”, mumbled Strauss.
“The Bottle Smashed To Pieces”
“Who said they weren’t okay?” 

Bums barked fiercely. He shoved a 
hand through his tousled hair and 
scowled belligerently at the others. 
While three of them argued as to 
whether or not Bridges and Lund
berg would pass a union man up 
if he were drunk, Strauss got to his 
feet, picked up thejbottle and smash-' 
ed it against the curbstone.

“What’s a matter?” asked Berry, 
somewhat startled but eager to set
tle this thing he did not quite un
derstand.

“Drove me nuts”, said Strauss. 
“Looked like Hearst. Told you not 
to get them pot-bellies”.

“Rat”, said Slim sternly. “Hearst 
is a rat! By God, he’s a rat, what 
I mean”. He megaphoned his hands. 
“Rat”! he yelled. “Riat; Rat! Rat!” 
He turned to the others. “By God”, 
he said triumphantly, “I told ’em, 
huh?’*

“Damn right”, said Berry.
“Anyways, it was empty”.
“Huh?”
“The bottle”.

“Can’t Hear Nothing But”
They lapsed into silence. “Naw”, 

said Bums, reverting to Hearst, 
“that ain’t tellin’ him a damn. Can’t 
hear drunks. Hear demonstration, 
Strike. Got ear trouble. Can’t hear 
nothin* but”.

Slim lurched to his feet, suddenly 
angry. “Yeh”, he blazed, “that’s all 
I hear. Strike, demonstration, job 
action, solidarity! Hell, it’s a god
damn finky world, that’s what it is! 
A god—”

“Shut up”, growled Berry, getting 
to his feet.

“Shut up nothin’. What’d we get 
outa the strike? Beat over the 
head! Tear gas! The can! Why 
the hell ain’t I shippin’ ’stead of 
bein’ on the bench?”

Berry grabbed him by his jacket, 
their faces an inch part. “What’s 
a matter with the Union?” he de
manded in an excited voice.

Slim shoved the kid away. “No
thin’.” he said slowly. “I’m drunk, 
I guess. It ain’t the Union. I coulda 
shipped out last week if I’d a wanted 
to. The Union’s okay.” He slump
ed to the ground. “It’s the rest of 
the town that burns me up. The 
lYon’t alright, swell. But why ain’t 
the other unions kickin’ out the 
finks. Lookit Sharrenberg sneakin’ 
into an office union. What the hell 
kind o’ solidarity is that?”’

“Take It Easy, Mister”

“Take it easy, Mister”, said Buras. 
“That guy’ll get caught up with, 
don’t worry about that. Sure there’s 
some finks in the leadership. Ryans 
an* stuff. But they’ll get ca.ught 
up with”.

“Solidari t y”, Slim r continued. 
“Hett**l in their drunkenesathey for*.

got the General Strike, forgot July 
5th. Moodiness gripped at them all. 
They sat silently.

“Look”, said Strauss.
A girl came walking up the street. 

She kept glancing up at the door
ways for an address. She was a 
neat little trick, about twenty-two 
maybe. Her heels went click, cljck, 
on the sidewalk. They watched her, 
these four and all of them knew that 
on long trips, come dark, they’d 
be lying on the narrow bunks, seeing 
the freshness of her again, hearing 
the click, click of her sharp heel on 
the sidewalk.

“Bet she’s a god-damn—”
“Shut up!” commanded Buras.
“Well, what’s she doin’ here?” 

Slim demanded resentfully. “Why 
ain’t she stayin’ uptown where she 
belongs?”

“Maybe”, ventured Strauss, “she’s 
Annie Laurie out lookin’ for a good 
cry”.,

“Jesus”, cried! Berry. “She’s go
ing in to the hall!”

They got to their feet of one 
accord, and like a bunch of mischie
vous little boys, stomped up the 
stairs after her. The girl moved 
down the corridor. She stopped, 
just inside the meeting hall, a little 
frightened at the sight of >so many 
men. Then, gathering courage, she 
proceeded to the counter behind 
which the dispatcher stood. The 
room had grown silent. The men 
eased into something related to re
spect.

The crowd before the dispatcher’s 
desk separated to let the girl 
through. The four who were drunk 
followed.

The girl dropped something on the 
counter. Bills, “I couldn’t march in 
the strike parade”, she said hurried
ly. “I had to work. Here’s what I 
made”.

The four who were drunk looked, 
at each other. And it was funny the 
way a little thing like that could 
sober them up...

Waterbury, Conn.

With the budding of the trees all 
our hidden talent seems to be com
ing to the foreground—with three 
contributions last week. It won’t 
be long before we’ll need a page all 
to ourselves. Come on, all you other 
Connecticutians, aren’t you ashamed 
of yourselves ? What happened to 
Ben Medley, Jennie Mureika, John
nie Josephs and others? We’d! also 
like to hear from someone in the new 
Manchester Chorus as everyone is 
anxious to hear of its progress.

As long as Waterbury is taking 
such a prominent part in the youth 
section, I’ll devote the rest of my 
time in acquainting you with' some 
of our chorus members.

First, of all, our prof.—Clem 
Strauss who has been teaching Vili
jos Choras for some 4 years now. 
Still unattached—a fluent and inter
esting speaker—quite active in all 
youth work, inter-racial, as well as 
Lithuanian—a frequent contributor 
to the Youth Section (anonymously) 
his outstanding trait is his varying 
heart interests.

As long as we’re discussing Clem 
Strauss, let’s take his latest heart 
attack, Constance Jegela, who re
cently took the leading role in “Ta- 
myla”. Free, white, and twenty 
and sells underwear for a living. 
(Ahem!) Financial Secretary of the 
Vilijos Chorus—also, of the ALPMS. 
Where there is any sort of racket or 
commotion you’re sure to find Con
nie. Besides one of the chorus’s best 
sopranos she’s- .one of the best dis
turbers also.

Next we’ll take our genial orga
nizer, Lucy Žemaitis, who is really 
the Chorus’s guardian angel. Lucy 
happens to be our only married sing
er and is very influential with the 
choristers -because of her . pleasant 
maimer and ability to get along with 

all the-members. Lucy’s best draw
ing card is the candy and cake that 
she generally passes out after re
hearsals.

I better mention Albert Jegela be
fore he feels slighted for not being 
mentioned. Ben is our chorus baby 
—a sweet “little man” of 14 who al
ways wears long trousers and likes 
all his girls to be over sixteen—and 
the truth of the matter is that all 
the girls baby him. Believe it or 
not he’s an excellent shagster. There 
isn’t a committee that hasn’t yet 
boasted Ben as one of its members. 
Sort of mascot, I should say. You’ll 
see a lot of Ben when you see Vili
jos Chorus as he’s very much in evi
dence.

Oh, I think I’ll introduce you to 
Vince Krasnitskas. No one could 
really know our chorus and its talent 
if they aren’t acquainted with Vin
cuk, Clem’s “adviser and aid” (at 
least that’s the impression we ga
ther from his continual .suggestions 
and additions). Vincuk happens to 
be one of our older members—a star 
bass—one of the city’s chief high
ball mixers (beer-baron to you). Still 
unattached and with his pleasing 
character, money, and beautiful sil
ver hair he’d make a good catch for 
any girl. _ >:

Speaking of good catches—we have 
Ig. Kazlauskas, a quiet sort of fel
low but a prey for all the scheming 
young ladies that meet him. He’s 
been with the chorus for a good 
many years now and always does his 
bit. His susceptibility to playing 

1 good Samaritan to all the smart 
gold-diggers will be his down-fall 
yet.

I’ll introduce you to the chorus’s 
three musketeers and then I’ll leave 
you with them and run off for a 
week. Esther Kukanskis, Helen Kri- 
paltis and Eve Kukanskis can’t be 
mentioned individually because every
thing they do is so closely knit to
gether. They’re quite new to the 
chorus but already have the distinc
tion of being our star alto’s—and al
so leading—well you guess. Wher
ever there’s trouble brewing you’re 
sure to find these three. Their lat
est contribution to the chorus is a 
set of ping-pong which adds to our 
entertainment after chorus rehear
sals. All very charming young la
dies, good dancers, good singers,— 
but they should soft peddle a bit on 
their pranks. •

I’ll be around next week with some 
more guests—and until then—

CHEERIOz j_
NIX ON OLYMPICS, ACE 
LOS ANGELES SPORTS

COLUMNIST WRITES
I ,

LOS ANGELES (YNS)—Gene 
Coughlin, ace! sports writer of the 
Los Angeles ; Daily News has enter
ed the fold of those Americans who 
oppose holding the Olympic games 
in Germany, f

“Despite Mfr. Avery Brandage’s 
cheerful statement that it will take 
more than bayonets and bombs to 
prevent the staging of the 11th 
Olympiad at Berlin this summer”, 
he wrote, “it has become apparent 
that the games, if held in Herr Hit
ler’s bailiwick, will be in the dud, or 
flop, class”. Stating that the situa
tion in Europe is “as tense as it was 
in Tombstone, Arizona, the night 
Mr. Wyatt Earp told the studd deal
er: ‘Mister, I saw you palm that 
ace’,” Coughlin pointed to the ac
tion taken by English athletic of
ficials after Hitler had poured his 
troops into the Rhineland. The Bri
tish immediately suspended the drive 
for funds to send their athletes to 
Berlin.

Coughlin’s plan is: “Ignore the 
Olympics at Berlin, and stage a se
ries of Pan-American Games here, 
in Los Angeles perhaps...” Sending 
all due respects to Avery Brundage, 
he asserted that the odds are 2-1 
that there Won’t be any Olympiad 
in Berlin this' summer, “unless the 
angels come į down f and get Herr 
Hitler, Mussolini, and a few hot
headedFrenchmen”. į

Shenandoah Žiežirbos
Good news, good news—warm days 

ahead and plenty of fun in store 
for all youth from coast to coast.

Well, gang, it looks like we’re go
ing to have one grand time and the 
weather man indicates fair weather 
for Easter day.

Sunday, March 22nd, our Lyros 
Chorus held a meeting and decided, 
they were going to send a woman 
delegate to the Stockholders’ Con
vention to be held in Brooklyn, New 
York, April 5th, 1936. Other busi
ness matters of great importance 
were also discussed.

We had a great time at rehersal 
Sunday evening, March 29, and boy! 
the Choristers are keeping in tune 
and in full swing for spring wea
ther rehearsals.

We’re hopping along and most of 
us are expecting to have visitors 
from all over for Easter. The hope 
to see one of our old choristers here 
for the affair Easter. Not merely 
one old member but the whole gang 
are expected to visit us. How about 
it, Blanche?

Something new is expected to 
spring up around here by surprise 
and please, Choristers, don’t ask 
questions until you see it. We’re 
just testing the works at the pre
sent. More about the works next 
week.

JUST IMAGINE:—
1. Our own little Sandra Alden— 

a short story, writer.
2. Adelle—a flapper.
3. Anna—an old fashioned little 

girl bf about the age of 17.
4. Violet—a very impatient person, 

don’t let your wits get ahead of 
you Vi.

5. Helen S.,—a little person about 
4 feet 5 inches.

What would be the image bf this 
group of choristers? Huh? <

Well, I’m leaving now as the 
Spring is here, I have a little Spring 
Fever now. Be seein’ ya’ all iių the 
next issue.

“TOOTS”

ONE SYLLABLE SPĘLLS 
TROUBLE AT MICHIGAN 

FORUM
ANN ARBOR, Mich. (YNS)—To- 

yohiko Kawaga, Japanese religious 
and cooperative movement leader, 
had his troubles when he appeared 
at the union Building on the Univer
sity of Michigan campus.

No sooner had Kawaga mentioned 
that word “Manchukuo” than 80 
Chinese students in the audience 
stalked out of the ballroom where 
the Union’s Forum was being held. 
Hie Chinese said Manchuria was the 
correct word, Kawaga stuck by the 
Manchukuo pronunciation. Kawaga, 
who has a large following of work
ers and peasants in his own country, 
said he agreed with the League, of. 
Nations choice of the word Manchu
ria, but that since American papers 
preferred the other name, he would 
cater to their preferences.

The trouble dates from the time of 
the Japanese invasion of the Asiatic 
mainland a couple of years ago. At 
that time they bit off tjie“ Manchu
rian territory from the ancient Chi
nese empire and renamed it the Au
tonomous Republic of Manchukuo,

Ren-Bing Chen, the Chinese stu- 
dens’ leader at the meeting, told the 
audience that “It is an insult to the 
Chinese to have this territory refer
red to as ‘Manchukuo’. The word 
‘kuo’ means an independent? state or 
country, and since no country in the 
world other than . Japan has recog
nized ‘Manchukuo* there is no au
thority to call it by that . term. Ja
pan coined the word in order to fool 
the outside world”.

GLASGOW; Scotland—After a bit
ter fight, Glasgow' seheolr have- bar-1 
red the Officers Traixiiag;GQrp«'and 
the Cadet' Cerpsu 
are con^deraHyramwjred^./
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Lietuva Prieš 75 Metus
- ST. MATULAITIS —'

(Paminėjimas 75 Metų Sukakties nuo Panaikinimo Baisiosios Baudžiavos Lietuvoj)
Iš S. Matulaičio Knygos ”1863 Metai Lietuvoj”.

(Tąsa)
Kad suvaržymo vaizdas apšvietimo 

srityj būtų pilnas, reikia paminėti Vil
niaus universiteto Uždarymą 1832 m.; po 
to į Petrapilį medicinos (1841 m.) ir 
1842 m.) dvasinės akademijos perkėlimą. 
Ir šitai negalėjo nebūti nepatenkinimo 
priežastimi, nes Lietuvos bajoriškoji 
jaunuomenė vietoj čia pat Vilniuj eiti 
aukštesnius mokslus priversta buvo ke
liauti į Rusijos miestus, kas buvo surišta 
su didelėmis išlaidomis.
Tikybos Brukimas po Prievarta Lietuvoj

Drauge su užmetimu rusų kalbos ir 
rusų valdininkų caro valdžia negalėjo ne
sistengti įbrukti į prijungtas šalis dar 
vienų carų valdžios įrankį—tikybą. Čia 
Lietuvoj sąlygos susidėjo taip, kad carų 
valdžios įrankis-^ravoslavija susidūrė 
su vietinės bajorijos (ir buržuazijos) 
viešpatavimo įrankiu—katalikybe. Kaip 
pirmiaus Lenkijos ir Lietuvos katalikiš
koji valdančioji bajorija visokiais bū
dais bruko katalikybę į nekatalikiškas 
srytis, kaipo bajoriško valstybingumo 
ir asimiliacijos įrankį, taip dabar tą patį 
pakartojo caro valdžia su savo įrankiu— 
pravoslavija. Dar 1838 m., kuomet paaiš
kėjo, kad vakarti gubernijose pasodinti 
popai neturi parapijiečių ir deliai to ne
turi iš ko gyventi, valdžioj kilo klausi
mas, kas daryti, ir šito susidomėjimo pa
sekmė—visa tam tikrų priemonių eilė. 
Jau tais pačiais metais caro paliepta 
Lietuvos ir kitose vakarų gubernijose, 
duoti pravoslavų dvasiškiams, pavietų 
miestuose, neturintiems kitokių parapi
jiečių be invalidų komandų, kurą ir švie
są iš žemietiškų rinkliavų, kol neįsisteigs 
pravoslavų parapijos, iš kurių dvasiškiai 
galės gauti pašalpą savo užsilaikymui.
1843 m. caro įsakymu pravoslavų dvasiš
kių gyvenimui pagerinti vakarų guber
nijose paskirta vienas milionas rublių.
1844 m. ministerių komitetas nutarė ati
daryti pravoslavų parapijas: Trakuose, 
Švenčionyse, Šiauliuose, Ukmergėj, Za
rasuose, Panevėžyje, Raseiniuose ir Tel
šiuose. Kad aprūpinti visus juos tinka
mais butais, nutarta pinigus imti iš 
Kauno ir Vilniaus gub. žemietiškų rink
liavų; žodžiu, parazituojančių popų užlai
kymui vietiniai gyventojai privalė dėti 
savo lėšas. 1849 m. paliepta dvasinei ka
talikų seminarijai Telšiuose turėti atski
rą rusų kalbos ir istorijos mokytoją. 
1852 m. pradžioj išėjo paliepimas: 1) 
Kad Vilniaus vaikų prieglaudos “Kūdi
kio Jėzaus” taryboj būtų atstovas nuo 
pravoslavų dvasiškijos; 2) kad globėjas, 
užveizdėtojas ir mokytojas būtinai būtų 
pravoslavai ir 3) duoti 500 rub. pravos
lavų cerkvei prieglaudoj pastatyti. Tais 
pačiais metais išleistas įsakymas išple
čiantis ir ant vakarų gubernijų pravo
slavų popų teises naudotis ponų miškais. 
Prie vidaus reikalų ministerijos buvo už
vesta byla “apie sudarymą kapitalo pra
voslavų cerkvėms statyti vakarų guber
nijų dvarininkų dvaruose.” Taip pat 
1852 m. paliepta padidinti žemės kiekį 
Kauno pravoslavų vyskupui (archierė- 
jui) nuo 100 iki 150 dešimtinių iš vals
tybinio žemės fondo. Buvo išleistos tai
syklės ir apie vakarų gubernijų koloni
zavimą rusais iš mažažemių gubernijų. 
Išdirbtos buvo smulkios taisyklės, kaip 
juos apgyvendinti naudingiaus aprusini- 
mo tikslams. Patariama išskirti tokie 
žemės plotai, ant kurių būtų galima ap
gyvendinti nemažiaus 200 revizijos dū
šių, net jeigu prisieitų nukelti į kitas 
vietas vietos gyventojų dalis. Ten, kur 
nėra arti cerkvės, šias pastatyti valsty
bės lėšomis; dvasiškiams duoti statybai 
medžiagos, žemės ir algas. Prie cerkvių 
įsteigti parapijos mokyklų su tuo tikslu, 
kad dėstytų rusų kalbą, palaikyti šios 
svarbą tarp naujakurių ir paplatinti ją 
tarp vietinių gyventojų. Pastaboj pasa
kyta, kad tokios kolonijos reikia rūpin
tis steigti: Vilniaus, Gardino, Minsko 
gubernijose ir Belostoko apygardoj.

Smūgis Katalikiškai Dvasiškijai
Nors rusifikacija ir kolonizacinės prie

monės daugiausia lietė smulkesnės bajo
rijos ir turtingesniųjų ūkininkų reikalus, 
nes suteikimas žemės ateiviams tuo pa
čiu nedavė galimybės vietiniam įgyti sau 
daugiau žemės; tačiaus kolonizacija lietė 
ir kitų grupių reikalus. Kolonizacijos pa- 
gelba platinama pravoslavija darė rim
tą konkurenciją betarpiai katalikų dva
siškijai, kilusiai iš smulkiosios bajorijos 
ir turtingųjų ūkininkų, bent Kaunijoj ir 
Suvalkijoj. Pagalios šitai negalėjo neer
zinti ir nekelti nepasitenkinimo ir vidu
tinėj ir stambiojoj bajorijoj, nes ir žlu
gusi valstybė ir bajorų joje viešpatavi
mas buvo tampriai surištas su kataliky
be. Mintys apie laisvosios valstybės atga
vimą buvo neatskiriamai surištos su ka
talikybe, kurią dabar caro valdžia gręsia 
antron vieton nustumti ir atimti tuo 
būdu iš bajorijos galingą viešpatavimo ir 
įtakos įrankį. Užtatai jie patysi buvo 
stropūs paturėto jai katalikybės, L kuri, 
bent etnografinėj Lietuvoj, davė jiems 
galimybę per paklusnią kunigiją turėti 
didelę įtaką į šalies gyvenimą, stiprinti 
savo pozicijas liaudyje ir pasekmingiaus 
priešveikti visoms pravoslaviškoms vy
riausybės pastangoms, sumažinti jų svar
bą ir įtaką šalyje. Stambesnė j Lietuvos 
bajorijoj visa šitai palaikė atmintį apie 
buvusią “auksinę laisvę” buvusioj Lenki
jos respublikoj, kuri visai buvo jų ranko
se. Dabar gi jie atstumti nuo valstybės 
valdymo',* jų privilegijos ir įtaka vis ma- 
žinasi. Stambioji bajorija buvo nepaten
kinta.
Bajorija Susilaukia Malonės Nuo Caro

Bet tas nepatenkinimas buvo negilus, 
nes ekonominiu žvilgsniu stambesnieji 
dvarininkai turėjo visas galimybes gerai 
gyventi. Taigi nepasitenkinimas caro 
valdžia neturėjo gilių šaknų ekonominėj 
bajorijos padėtyje. Užtatai, kuomet po 
žiauraus Nikalojaus režimo naujas caras 
atmainė kai-kuriuos suvaržymus, Lietu
vos bajorija staiga pasidarė visiškai loja
li caratui, visiškai nedviprasmiai rodė 
savo atsidavimą carui. Mat, palikęs caru, 
Aleksandras II tuoj aus (1855 m.) atmai; 
nė Lietuvos ir Baltarusijos bajorijai 
priverstiną 5 metinį tarnavimą Rusijoj, 
kad gauti teisę tarnauti savo krašte ir 
dideliuose Rusijos miestuose ir ministe
rijose. 1856 m. panaikino ypatingą bajorų 
vaikams į kariuomenę ėmimo tvarką ir 
įsakė taikinti jiems bendras taisykles. 
Tais pačiais metais grąžino Vilniaus, 
Kauno, Gardino ir Minsko bajorams tei
sę be apribojimo naudotis rinkimų teisė
mis. Padarė kai kuriuos nusileidimus ir 
tikybos srityj. 1856 m. leido išpildyti tuos 
1847 m. konkordato paragrafus, kurie, 
Nikalojui caraujant, nebuvo pildomi: bū
tent, buvo pavesta papai pažymėti kandi
datus į neužimtas vyskupų vietas. Mat 
sulyg 1847 m. konkordato papa pažymė
davo kelis kandidatus į vyskupus, o 
caro vyriausybė vieną jų patvirtin
davo. Bet neretai nė vieną jų nepatvir
tindavo ir vyskupų vietos likdavo neuž
imtos. Beto 1856 m. leista buvo statyti 
naujas katalikų bažnyčias vietoj sugriu
vusių ar susenėjusių, be pravoslavų dva
siškijos vyriausybės leidimo, kas ligtol 
buvo reikalaujama. Beto 1857 m. dova
nojo bausmes dalyvavusiems 1831 m. su
kilime ir leido emigrantams grįžti; grą
žino jiems teises ir įsakė toliaus neat
iminėti teksiančius jiems paveldėjimo 
keliu turtus.

Šitas taip menkas “malonių” kiekis 
padarė didelį įspūdį į Lietuvos ir Balta
rusijos bajoriją; viltys bujojo nepropor
cionaliai esantiems realiems pagrin
dams; pasitikėjimas caro malonėms ne
turėjo ribų. Stambesnioji Lietuvos ir 
Baltarusijos bajorija staiga pajuto dide
lę meilę naujojo caro ir pareiškė jam iš
tikimybę dagi vergišką atsidavimą carui, 
atsilankiusiam 1858 m. Vilniuje.

(Daugiau bus)

Parengimelis, kurį buvo su
rengus A.L.D.L.D. 136 kuopa 
21 d. kovo, buvo gana pasek
mingas. Tiesa, žmonių nebu
vo ’ perdaugiausia, bet visi 
draugiškai ir smagiai linksmi
nosi iki vėlumos nakties, šio 
vakarėlio pirmininke buvo 
draugė Šimkienė ir ačiū jos 
sumanumui ir taktiškumui, va
karėlis buvo vedamas pavyz
dingoj tvarkoj .

Pyragų (keiksų) prikepė ir 
aukavo šios draugės moterys: 
Kązokaitienė, Šimkienė, Jos- 
mantienė ir Kušlienė. Taip 
pat jos visos ir darbavosi, par- 
davinėdamos kavą, keiksus, 
sandvičius ir laimėjimo tikie- 
tukus. Taip pat ir vyrai dar
bavosi, šie drąugai: Kazokai- 
tis, Josmanta, Kušlis ir Bla- 
žiunas.

Ačiū virš minėtų draugių ir 
draugų darbavimuisi, vakarė
lis pilnai pavyko, nes liko ir! 
keletas dolerių pelno.

Pelnas, kurį padaro ši kuo
pa, visuomet būna sunaudoja
mas darbininkų judėjimo la
bui. W. Zelin.

LAWRENCE, MASS.
Maple Parko Bendrovės narių aty- 

dai. Subatoje, 4 d. balandžio visi 
nariai būtinai suvažiuokite ir suei
kite dirbti, nes turėsim daug darbo, 
reikės pataisyti tiltas, ir šiaip visas 
parkas aptaisyti ir apvalyti, nes va
saros sezonas prasideda ir turim 
pirma laiko viską sutvarkyti. Atsi
veskite ir savo draugus į talką.

L. K. Biuras.
(79-80)

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 3 dieną, 8:30 vai. vak. 

Mercantile Hall, Broad ir Master 
Sts. bus arbatos pare. Rengia So
vietų Sąjungos Draugai. Bus puikus 
koncertas; dalyvaus iš Metropolitan 
Opera žymūs, solistai, violinistai ir t. 
t. Po programos bus šokiai. Tad 
lietuviai dalyvaukite kuoskaitlingiau- 
sia.

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 4 dieną, 2 vai. po pietų, 

Kensingtono Labor Lyceum, 2916 N. 
2nd St. bus masinis susirinkimas del 
plėtimo Farmerių Darbo Partijos. 
Kalbės žymus vadas ADF audėjų 
unijos pirmininkas, F. J. Gorman. 
Tad visi lietuviai dalyvaukite šiame 
susirinkime.

lai-
or-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5 kp. rengia draugišką 

vakarėlį, penktadienį 3 d. balandžio, 
7 vai. vakare, Liet, svetainėje, 180 
New York Avė. Tai bus draugiškas 
suėjimas prieš “L.” suvažiavimą, čia 
galės visi kortomis palošti, pasišok
ti, ir laimėt gražių dovanų, nes lai
mėtojams prie kortų bus duodama 
gražios dovanos. Taipgi turėsim ska
nių valgių ir gėrimų del svečių. Žie
ma jau praėjo, lauke šilta, viskas 
žaliuoja, tai gal jau bus paskutinis 
toks draugiškas susiėjimas svetainė
je, tad visus vietinius ir iš toliaus 
kviečiame ateiti į mūsų draugišką 
vakarėlį. Bus maža įžanga.

Komisija.
(79-80)

PHILADELPHIA, PA.
Jau kelinta savaitė, kaip yra 

komi susirinkimai atstovų nuo 
ganizacijų ir unijų del prisirengimo
prie Pirmos Dienos Gegužes. Kitų 
tautų organizacijos jau prisiuntė sa
vo atstovus, bet nuo lietuvių dar nė-' 
ra. Tad ALDLD ir LDS ir kitos or
ganizacijos būtinai išrinkite bent po 
vieną atstovą nuo kuopos ir prisiųs- 
kite prie prisirengimo Pirmos Gegu
žės. Jei nebus susirinkimų kuopos, 
tai valdyba turėtų dalyvauti kol iš
rinks kuopa atstovą. Mitingai būna 
kas subata 2 vai. po pietų, 802 W. 
Girard' Ave.

Komitetas.
(79-81)

GARDNER, MASS.
A.L.D.L.D. kuopos svarbus susirin

kimas atsibus penktadienį, 3 d. ba
landžio, Lietuvių Kliube, 205 
St., 7 vai. vakare. Visi nariai 
nokite dalyvauti, nes 1 
svarbių dalykų apsvarstymui, 
gi nepamirškite ir duoklių užsimokė
ti ir naujų narių atsivesti, nes eina 
vajus

'Main 
malo- 

turim daug I 
". Taip-

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas visų darbi

ninkiškų organizacijų ir “L.” skaity
tojų įvyks subatoj, 4 d. balandžio, 
7 vai. vakare, 735 Fairmount Ave. 
čia bus svarstoma “L.” bankieto Tei- 

rinkimas. Prašo- 
kurie tik mato 

darbininkiškos

kalai, ir darbininkų 
me visų dalyvauti, 
reikalingumą savo 
spaudos rėmimo.

<j>

Komisija.
(79-80)

CLEVELAND, OHIO
Svarbus pranešimas Clevelando 

“L.” ir “Vilnies” šerininkams. “Vil
nies” redaktorius lankysis Clevelan- 
de 3 d. balandžio, tad prašome visų 
Lietuvių Darbo Organizacijų veikėjų 
ir skaitytojų dalyvauti 3 d. balan
džio, 7 vai. vak. po numeriu 920 
E. 79th St.

Koresp. Petrauskas.
(79-80)

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. Collinwood Lietuvių kuopa 

likosi atgaivinta ir susirinkimas at
sibus penktadienį, 3 d. balandžio, 8 
vai. vakare, pas J. Rudį, 13508 Kel
so Ave. Visi nariai, kurie nedaly
vavote pereitame susirinkime, daly
vaukite šiame. Narių duoklės yra 
nupigintos, tai visi nariai galėsite 
įstoti iš naujo ir užsimokėti duokles 
už vieną mėnesį.

N. Rudis.

HARRISON-KEARNY, N. J.
A.L.D.L.D. 136 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 5 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, po antrašu 17 Ar n St., 
Harrison. Visi nariai malonėkite pri
būti laiku, tokiu būdu pabaigę susi
rinkimą laiku, kurie galės dalyvaus 
“L.” bankiete, kurie negalės, tai tu
rės progą pakvėpuoti pavasario ty
ru oru.

Taipgi pranešame, kad kuopa 
rengia pikniką, kuris įvyks 21 d. 
birželio-June, Nutley, Kulikausko 
parke. Tad prašome kitų organiza
cijų tą dieną nieko nerengti, bet už 
kviečiame visus dalyvauti mūsų pik
nike.

W. Zelin.
(79-80)

LAWRENCE, MASS.
Puikūs Sovietų krutami paveikslai 

bus rodomi Rusų svetainėje, 287 Er- 
ving Avė. nedėlioję, 5 d. balandžio, 
4 vai. po pietų. Sovietų satyriškas- 
muzikališkas “Marionettes” ir “Trys 
Dainos”. Kviečiam visus ateiti pa
matyti šj judį, taipgi atsiveskite ir 
kitus drųugus. Tai bus pirmas sykis 
kaip rodoma rusiški paveikslai, ru
siškos kalbos su angliškais paaiški
nimais, tad visiems bus suprantama. 
Įžanga pigi.

Rengėjai. 
(79-80)

gavimui naujų narių.
M. Slekienė.

(78-79)

LINDEN, N J.
L.D.S. 135 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 6 d. balandžio, 7:30 vai. 
vakare, A. Tenio svetainėje, 16th St. 
Draugai įsitėmykite, kad susirinki
mas įvyksta vi.eną dieną pirmiau, 
negu reguliariai laikomas, nes ant
radienį bus teatro repeticijos, ir tos 
praktikos nebuvo galima permainy
ti, 
nio

Tad visi dalyvaukite pirmadie- 
vakarą.

Sekr. O. Verteliene.
(78-79)

SCRANTON,~P A.
A.L.D.L.D. 39 kp. šaukia kvartali

nį susirinkimą, 5 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, 341 W. Market St. Draugai 
nariai, malonėkite susirinkti laiku, 
nes žinote, kad turim daug svarbių! 
dalykų atlikti, kaip tai: perrinkti, 
komitetą ateinančiam vasaros sezo- j 
nui, ir užbaigt parko reikalus. Ypač 
turim vieną svarbų naują reikalą, 
tai yra koncertas, kuris atsibus 2 
d. gegužes. Taipgi. nepamirškite ir 
nąujų narių atsivesti prirašyti prie 
kuopos.

Org. D. P.
(78-79)

WILKES BARRE, PA.
2 d. balandžio (April) įvyks labai 

svarbus lietuvių frakcijos susirinki
mas, 7 vai. vakare, Darbininkų Cent
re, 325 E. Market St. Visi draugai 
pribūkite laiku, nes turėsime daug 
svarbių dalykų rimtai apsvarstyti. 
Taipgi kviečiame ir Plymoutho ir 
Parsons draugus dalyvauti.

(78-79)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Svetainės pri

žiūrėtojai rengia lietuvišką balių, 
naudai darbininkų svetainės, nedė
lioję, • 5 d. balandžio (April), Liet. 
Darbininkų svetainėje, 920 E. 79th 
St. Durys atdaros 4 vai. po pietų, 
šokiai prasidės 6 vai. vakare. Įžan
ga tik 15c. K. Dargaus orkestrą 
grieš šokiams. Taipgi bus skanių 
užkandžių ir gėrimų. Prašome visus 
ateiti, pasilinksminti ir paremti dar-i 
bininkų svetainę. f

Komisija. I
(77-79)

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

GARSINKITES “LAISVĖJE

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

/ yn,"

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 

' Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

LietuviŲ Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeiki-te pasikalbėti j ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St. 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street _ w Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas. Ketvirtadienis, Bal. 2, 1936NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS tokių pažadų jis davė daug 
kam ir Vera dabar 'teisiama 
už jo nudėjimą. žiūrovai- 
klausovai teismabutyj netel
pa; norinčių girdėti prašmat
nybių nestoka.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

lietuviai Kaltinami 
Klastavime Čekių

“Laisvei” Pagamino 
Jubilėjinį Himną

Nepamirškite Šiandien | 
Dalyvauti Nominacijose

h Williamsburgo biznieriai ir 
gyventojai pastaruoju laiku 
nukentėdavę iškeitimu falsifi
kuotų čekių, kuriuos bankai 
grąžindavo juos iškeitusiems. 
Vasario 14, šių metų, vieną 
tokių čekių iškeitęs John Ja
kaitis, 33 Leonard St. Bankas 
Sekį grąžino.
~ Jakaitis policijoj 
kad pas jį tą čekį 
John Jablonis, 61-30 
Maspeth. Pirmadienį 
tapo areštuotas ir,
įkliudęs William Kasper, 42 
Manhattan Ave. Kaltinime sa
koma, būk Kasper dirbdavęs 
čekius, o Jablonis iškeisdinė- 
davęs.
_ ' Jų dviejų kvotimas įvyko 
Bridge Plaza teismabutyje an
tradienį. Abu sakėsi esą ne
kalti, tačiau sulaikyti: vienas 
po $1,000, o kitas po $1,500 
kaucijos.

liudijęs, I 
iškeitęs 

56th St., 
Jablonis 
sakoma,

Penkiolika vaisių krautuvių 
SUVininkų Bronxe pereitomis 
dienomis pasirašė su darbinin
kų unija sutartį, nors Pirklių 
Sąjunga tam labai priešinga. 
Reikalauta ir laimėta maži 
algos pakėlimai, taipgi pripa
žinimas unijistais visų įstai
gos darbininkų. Iki šiol dir
bantieji skiepuose prie apva
lymo ir perrinkimo vaisių bu
vo skaitomi tik “skiepo žiur
kėmis.”

Daugiau Jūrininkų 
Išėjo Streikan

Antradienį sustreikavo 
vo Santa Olivia įgula, 160 

Tasai laivas buvo žinomas, 
aipo “skebinių laivų močiu- 

Jie sustreikavo prieš nau- 
>jimą jų streiklaužiavimui. 

Olivia randasi 35-toj prieplau- 
ij, prie Hamilton St., Brook- 

e.
Keliom valandom vėliau su- 

ikavo garsąus ponų eks- 
irsinio laivo Siboney įgula.

200 vyrų išėjo ir atsira- 
’tavo streikierių centre.

įkilusieji prieš vertimą 
ebauti jūrininkai raportavo 

reik o vadui Curran, kad San- 
>Rosa laivas esąs padarytas 

uotu portu, bet nėra kas 
Jj (Operuotų prieš streikierius. 
L Daugelis Olivijos jūrininkų 

kalavę apmokėti jiems 
mes sugrįžimui į Cleve- 

dą ir kitus ežerų portus, 
iš kur juos surinko neva tei- 

gam darbui jūrininkystėje, 
pribuvę rado streiklaužių 
Stį, kurią atsisakė priimti.
jrėjimas ir plėtimasis

eiko įnešė demoralizaciją 
cinių I.S.U. viršininkų
pėn. Tūli iš mažesnių vir- 

įinkų ateina pas streikierius 
•pareiškia pasipiktinimą 

laužiška Furuseth-Carl- 
.vadovybės taktika.

lai- 
vy-

Ketvirtadienį, 2 balandžio, 
nuo 3 v. po pietų iki 10 vai. 
vakaro bus nominacijų balsa
vimai (primaries). Kiekvienas 
užsirašęs komunistų balsuoto
ju gali dabar dalyvauti nomi
nacijose. Vakar dienos “Lais
vėj” buvo paduotas visų kan
didatų surašąs, tad šiandien 
nekartojame. Balsuokite už 
visą komunistų sleitą, kuris 
randasi po komunistų emble
ma—kūju ir pjautuvu.

yra pamate reikalavimų..
Lokalas pereitą savaitę pa

sirašė kontraktą su radio sto
timis NBC, CBS ir W0R. 
Kontrakte nustatyta algų ska
lė po $115 ir $100 prirengė- 
jams, ir po $65 kopijuoto
jams.

Vera Stret'z, kuri nudėjo sa
vo neištikimą meilužį ir Hit
lerio agentą Gebhardt, teisme 
liudijo, kad jis žadėjęs divor- 
suoti savo “neariško” kraujo 
žydę žmoną ir vestis su ja šį 
pavasarį. Bet ... matomai,

MASPETH, N. Y
su- 
bus

Vladas Žukas
Jis davė kompozicija dainai 

LAISVĖS ŠVYTURYS, kuria 
parašė St. Jasilionis, specialiai 
“Laisvės” Jubilėjaus minėjimui. 
Šį poezija taipgi gimė iš drau
go Žuko iniciatyvos. ‘ Pirmu I 
kartu tą dainą girdėsime “Lais
vės” bankiete sekantį sekmadie
nį. Ją dainuos A. Višniauskas, 
baritonas, o pianu akompanuos 
pats kompozitorius Vladas Žu
kas.

Jau iš 
savaitės jos pradėjo 
užpir.kinėti reikmenis, 
daugelis brooklyniečių 
sveikins pribūnančius

L. D. S. 14 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvir- 

j tadienį, 2 d. balandžio (Ap
ril), pas draugus Laukaičius, 
64-45 Perry Ave., 8 vai. vak.

Visi nariai dalyvaukite!
Sekr.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Labai svarbus L.D.S. 1 kuopos 
susirinkimas, šiame susirinkime
nominacijos centro valdybos, ir kitų 
yra svarbių reikalų, tad visi nariai 
turite būti susirinkime. Taipgi kurių 
mokestys yra užsivilkę, ateikite ir 
pasimokėkite. Susirinkimas Įvyks 
“Laisves” svetainėje, ketvirtadienio 
vakare, balandžio (April) 2 dieną.

Finansų Sekr.
(78-79)

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-677G

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C p 
KIRPIMAS

Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS
“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 įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

ŽOLYNU ARBATA
Vaikas Linksmas, jis 

geria “Broncotone”

Gatvėse Vaikams Nesaugu
1315 Lafayette Ave., 

be draiverio trokas pa- 
nuo kalnelio žemyn ir 
į stovėjusį ant šąligat-

Prie 
Bronx, 
sileido 
smogė
vio vaiko vežimėlį. Vežimėlis 
sutriuškintaš ir sunkiai sužeis
ta 10 mėnesių mergaitė ir jos 
senutė Dora Gelernter.

Jeigu būtų vaikų darželiai- 
lopšeliai, tai tokių nelaimių 
nebūtų. Dabar vaikai negali 
pabūti saulėje ir ore niekur 
kitur, kaip tik gatvėje.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alum, 

arba kas nori gali eiti j partnerius. 
Virš 6 metai, kaip dirbamas šis biz
nis, ir galima geras pragyvenimas 
padaryti. Turi virš 400 kostumerių 
kas savaitė. Vieta atdara dieną ir 
naktį. Jeigu nori įeiti (kaipo part
neris, tai turi žinoti ręstauiianto biz
nį ir kaip valgius sutaisyti. Del kitų 
informacijų kreipkitės’' asmeniškai 
arba per laišką sekamai: C. Frankus 
(Franckevičius) 216 Broadway, Bro
oklyn, N. Y., Paramount Coffee 
Shoppe.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

(79-85)

Penktadienio Vakarą 
Būkite Prakalbose

Parsiduoda restaurantas arba gali 
jeiti į partnerius. Atdarą dieną ir 
naktį. Del kitų informacijų kreip
kitės į: The New Bedford Coffee 
Pot & Restaurant, 178 Bedford Ave., 
M. Sukauskas, sav. Brooklyn, N. Y.

(79-85)

512

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

amerikoniškais.
Reikalui < 
ir padidinu 
kio dydžio, 
kio 
ma.

paveiks- 
krajavus 

su

K

i 
■>

Kiti artistai-menininkai taip
gi deda pastangas išpildyti pro
gramą gražiausiais meno gaba
lais ir sėkmingiausiu būdu.

Negalima užtylėti ir apie vie
ną iš labiausia pasiaukavusių 
grupių, būtent šeimininkes — 
vakarienės gamintojas, 
pradžios 
tartis ir 
Gi kada 
linksmai
delegatus ir svečius, taipgi da
lyvaus suvažiavimuose, tai jos 
per ištisas dvi su virš dieni 
grumsis su sunkenybėmis virtu
vėj, kad gerai pavalgydinus 
tūkstantinę minią “Laisvės” su
važiavimo dalyvių ir svečių.

Kaip matome, darbo žmonės 
iš visų gyvenimo sričių gyvai 
susidomėję “Laisvės” Jubilėjum 
ir kas kuo išgali, darbuojasi 
sėkmingumui jubilėjinio ban- 
kieto, kuris įvyks šį sekmadienį, 
5 balandžio, 6 vai. vakaro, 
Grand Paradise svetainėj, 318 
Grand St., Brooklyne.

Būtų didelis palengvinimas 
bankieto ruošėjams, jei visi 
brooklyniečiai iš anksto įsigytų 
bankieto tikietus, kurių kaina 

J yra $1.25 ir vaikams iki 12 me
tų—50c. Vien šokiams—40c.

Prū-

Dik-

Balandžio 3 d., Piliečių 
Kliubo svetainėj įvyks svar
bios prakalbos, kur kalbės A. 
Bimba, R. Mizara ir L. 
seika.

Bus aiškinama:
1. Marksas, Proletarinė 

tatūra ir “Demokratija.”
2. Kaip proletarinė diktatū- 

s ra pravedama gyvenime Sov.
Sąjungoj ?

3. Ar reikalingas Amerikos 
lietuvių kongresas.

Visi klausimai labai žingei
dūs, kalbėtojai geri, žingei
džiai klausimus lukštens, to
dėl kviečiame visus dalyvauti.

Parsiduoda vištų farma ir grūdų 
biznis. Yra 28 ąkrai geros juodos 
žemes, lygi be akmenų, pusė dirba
mos; Puse mailes į miestuką ir 
mokyklą. Namas turi 11 kambarių, 
elektrą, šilumą ir vanduo viduj. Iš 
viso yra 7 budinkai, 1,700 vištų ir 
viščiukų, 2 karvės, 4 kiaules, ir jau
nas sodas. . Pilna kaina — $7,500; 
tuščios—$5,500; morgičiaus gali pa
likt $2,000. Kreipkitės sekamai del 
kitų informacijų:

A. Sąmalus, RFD No. 1, Box 83 
Danielson, Conn.

(74-79)

REIKALAVIMAI
Reikalinga du karpenteriai (daily- 

dės darbininkai) del namų budavo- 
jimo. šaukite vakarais sekamai: Tel. 
Flushing 9-4485.

(79-80)

Newark, N. J
Koffee Pot ir Kas Daugiau

Penktadienį, balandžio 3 d., 
7 vai. vak., Liet. Svet., 180 
New York Ave., Newarke, 

5-ta kuopa ruošia 
sueigą 
“Laisvės

Ryt Gegužines* Konferencija
Penktadienio vakarą, 3 ba

landžio, Hotel Delano, 108 W. 
43rd St., New Yorke, įvyks 
viso didžiojo New Yorko kon
ferencija prisirengimui prie 
Pirmosios Gegužės Bendro 
Fronto parado. Visos organi
zacijos privalo išrinkti dele
gatus, o kur delegatų negali 
išrinkti, ten valdybos privalo 
pasiųsti atstovus.

REIKALINGA 
AGENTŲ

Vyrų ir moterų, po visus miestus
Amerikoje ir užsienyje. Ant vietos 
ir keliaujančių. Pardavinėjimui ir 
garsinimui NATURAL-LAX-HERB
TEA. Geras uždarbis. Rašykite tuo
jau del platesnių žinių:

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

(77-83)
toi

TRUMPOS ŽINUTES
išvakarėse 

’ ' suvažia-

nuvargi- 
atgyjanti

draugišką 
dienraščio 
vimo.

žiauri žiema mus 
į no svetainėse, o
į gamta tuojau pradės vilioti .į 

cieriy Kaltina Suktybėj 'žaliuojančius laukus ir, vei- 
J 3 įkiausia, si taip svarbi sueiga 

svetainėje bus paskutinė.
Todėl visi A.L.D.L.D. nariai 

ir simpatikai dalyvaukime 
bendrai, pasikalbėsime apie 
įvairius ir gana skubius rei
kalus. Kas norės, galės kor
tomis palošti; laimėtojam bus 
duodamos dovanos ir visiems 
svečiams
Todėl dar prašau kreipti rim
tą atydą į šį pranešimą ir da
lyvauti su savo draugais.

Įžanga bus maža.
Nuoširdžiai užkviečia ren

gėjai.

ųvęs New* Yorko Nac. 
dijos oficierius Morrison 
amas suktybėse valdžios 

kuriuos jis nukniau- 
klastavime užsakymų ir 

jais parašų. Bet nusuktų 
ų suma priskaitoma tik 

20—mažytė žuvelė pateko 
elin. Mažiukam sukty- 

. niekad neapsimoka. Kas 
l, jei, pavyzdin,. įtraukia- 
galis karan ir apiplėšiama 

(džia bilionais dolerių ir mi
nais žmonių gyvybių—už tą 
įkas neatsako. 1

skanus užkandys..

J. Paukštaitis.

Muzikantai Streikuoja
Muzikos leidimo industrija 

taipgi susidūrė su streike 
problema. Muzikantų Federa
cijos 802 Lokalas nusprendė 
skelbti streiką. Jisai tuojau 
palies 36 iš 92 muzikos išlei
stuvių. Manoma streiką plės
ti ir toliau. Algų klausimas

PRAŠOME DELEGATĖMS 
NAKVYNIŲ

Iš kitų miestų suvažiuos daug 
delegačių į Liet. Moterų Suvažiavi
mą, kuris bus šeštadienį, 4 balan
džio. Brooklynietės turime išrinku
sios komisiją suradimui nakvynių, 
bet be jūsų visų paramos komisija 
to darbo neatliks. Todėl mes pra
šome jūsų prirengti kiek galint dau
giau vietų delegačių nakvynėms ir iš 
anksto pranešti komisijai šiuo ant
rašu: O. Depsienė, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Komisija. 
(79-81)

r

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

esant 
to- 
ko- 

tageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

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. Rok 186, Brooklyn, N.

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate ruo dusulio užgulimu 
užeikite j vaistinę ir nusipirkitj 

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

<3

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shlins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant koštų. 
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. I„ N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

ra

DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skifmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

Mūsų 
tad iš

B

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 
Svetainės, kur būna “Laisvės” Konvencijos.

įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
kitur atvažiavus labai patogu pas mus užeiti. Prašome

įsitčmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-9851
321 Grand Street,
Kampas Havemeyer Street,

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
Čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbinio ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-49U PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Cortlamdt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

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

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slog-ų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš

bandymai, X-spinduliai, Serumų ir
Čiepų Įleidimai.

(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS-
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmądieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.
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