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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Smagiausia šiandie naujiena, 
tai kad vienijasi bedarbių or
ganizacijos, vadovaujamos soci
alistų, komunistų ir kitų.

Argi ir tam priešinsis P. Gri
gaitis, dešinysis socialistas 
“Naujienų” redaktorius?

Kairiųjų socialistų vadui N. 
Thomasui taipgi reikėtų geriau 
įsižiūret į kylantį platų politinį 
judėjimą Amerikos darbininkų 
ir farmerių.

N. Thomas užgiria Farmerių- 
Darbo Partiją, bet abejoja, ar 
išeitų kas gero, jeigu tokia par
tija stotų jau į šiemetinius pre
zidentinius rinkimus.

Daugiau drąsos ir pasitikėji
mo masėmis!

Hitleris dabar siūlo Francijai 
net “amžiną” taikos sutartį. 
Bet nazių biblija vis dar lie
kasi Hitlerio knygpalaikė “Mein 
Kampf” (Mano Kova), kur jis 
šaukia “atsiskaityt su Franci- 
ja.”

Hitleris užsikirtęs būtinai ap
statyt tvirtovėmis vakarinį Vo
kietijos pasienį, prieš Franci- 
ją. * Tai jo “amžinos taikos” 
ženklas.

Japonai prisitaikę išrauna 
medinius rubežiaus stulpus tarp 
Manchukuo ir Sovietinio Sibiro; 
o kai įsiveržia į Sovietų žemę 
ir raudonarmiečiai juos laukan 
išmuša, tai Japonijos valdžia 
teisinasi, būk ten “nesą aiškiai 
atžymėto rubežiaus.”

Sovietai siūlo pastatyt mūri
nius rubežiaus stulpus, kad ja
ponai negalėtų jų bile kada iš
rauti. Bet Japonijos valdovai 
tik tylėjimu atsako į tą pasiū
lymą.

Kur tau imperialistinė deglo
ji norės matyt tvorą nuo kai
myno daržo?

“Laisvė” turi daug išsilavi
nusių korespondentų. Jie galė
tų rašyt ir straipsnių, krislų, 
pastabų; tik reikia draugams 
geriau įsidrąsinti.

Draugai čikagiečiai pakvie
tė brooklynietį draugą J. Na- 
livaiką į “Vilnies” administra
torius/ Linkėtina, kad jis imtų 
šį labai atsakomingą darbą. O 
mes esame tikri, kad drg. Na
livaika su kreditu atliktų savo 
pareigas čikagiškiame mūsų 
dienraštyje.

Drg. Nalivaika per eilę me
tų Brooklyne yra įrodęs savo 
gabumus kaipo proletarinio 
meno veikėjas, kaipo mūsų or
ganizacijų darbuotojas, kaipo 
“Laisvės” direktoriato sekreto
rius ir paskutiniu laiku, kaipo 
pavyzdingas unijistas Amal- 
gameitų Siuvėjų Unijoje.

Jo jėgos, reiškia, išbandytos.

Ėomunistų Partijos Centro 
Komiteto atstovas, drg. Dirba 
“Laisvės” dalinininkų suvažia
vime patarė ją vesti taip, kad. 
suprastų ir mylėtų plačiausios 
minios darbo žmonių. Bet jis 
teisingai pridūrė, jog to dar 
neužtenka. Sako, reikia vi
siems tiesioginiai eiti su ja į 
žmones ir rinkti vis daugiau 
naujų skaitytojų.

To nepamirškime ypač šia
me jubilėjiniame “Laisvės” 
vajuje.

Lietuvos laikraščiai pilni ži
nių apie žiaurias muštynes 
kaimuose. Paskutiniu laiku 
juose pasirodo pranešimai apie 
skleidimąsi sifilio Lietuvos so
džiuje.

Prastai auklėjo klerikalai ir 
fašistai tuos žmones per kelio- 
liką metų Lietuvos nepriklau
somybės.

Ispanų Seimas Išvijo 
Prezidentą Zamorą 
Už Jo Sauvališkumą

ŽMONIŲ KANDIDATE MARE ZUKIENĖ TAPO 
IŠRINKTA Į HAMTRAMCK VALDYBA

DARBO FEDERACIJOS UNIJOS REMIA FARMERIŲ- 
DARBO PARTIJĄ WASHINGTONO VALSTIJOJ

Vienijasi Visos Be- .j, 
darbių Organizacijos j
Remia Darbo Partiją
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JIS BUVO ŽIAURUS
DARBININKŲ

SLOPINTOJAS

MADRID. Bal. 7.—Ispani
jos seimas 238 balsais prieš 
5 išmetė iš vietos preziden
tą Nicetą Ale. Zamorą. Kle
rikalu ir fašistų partijų at
stovai susilaikė nuo balsavi
mo.

Zamora buvo nukaitintas 
specialiai del to. kad jis 
pernai sausio mėnesį netei
sėtai paleido seimą, sulau
žydamas šalies konstituciją. 
Jis tapo išmestas pagal so
cialistu sumanymą.

Socialistų vadas Indalecio 
Prieto savo kalboj aštriai 
smerkė Zamora už jo atža- 
gareiviška politika. Komu
nistai ir kiti kairieii atsto
vai nurodė, kaip kruvinai 
Zamora nuslonino 1934 mo
tu rudens darbininku ir 
valstiečių revoliucinį sukili
mą. ■

Dabar Tsnaniios preziden
to viota laikinai užima sei
mo nirminufkas D. Marfi- 
nez-Barrio. kairus resnubli- 
konas. Naujo prezidento 
rinkimai ivyks š. m. birželio 
mėnesi. Ispanijos preziden
tas renkamas šešiem me
tam.

Zamora tano nrezidentu 
5 metai atral, kada buvo 
nuversta Ispanijos kara
liaus valdžia. Jis buvo va
das judėjimo už monarchi
jos panaikinimą ir respubli
kos įsteigimą. Bet kaipo 
prezidentas Zamora ėjo iš
vien su stambiais kapitalis
tais, dvarininkais, klerika
lais ir fašistais, paskutiniu 
laiku sabotažavo ypač per
mainas, kurių reikalauja 
Liaudies Frontas.

Už Zamoros palaikymą 
prezidentu dabar seime kal
bėjo fašistų vadas Gil Ro
bles ir kiti tokie.

Su Kiaušiniais Atsiuntė 
Bombą Valdininkui
MADRID, Bal. 7.—Neži

nia kas atnešė “Velykoms” 
krepšį kiaušinių advokatui 
E. O. Gasset’ui, nariui mies
to valdybos, Ispanijoj. Tar
naitė tarp kiaušinių pama
tė ir bombą ir greit užme
tė lovos matracą ant krep- v • ŠIO.

Tuojaus trūko bomba; 
apardė grindis, sienas ir iš
nešė langus, bet nei vieno 
žmogaus nesužeidė.

Hitleriečiai Baigia Kankint 
Karo Priešininką

AMSTERDAM, Bal. 7.— 
Naziai koncentracijos sto
vykloj visiškai sulaužė svei
katą Karlo von Ossietzkio, 
žymaus rašyto i o. kovotojo 
prieš imperialistinį kąra. 
Persunkiu verstinu darbu 
iie tain Ossietzki nukama
vo, kad jis negali pastovėt 
ant kojų ir alpsta.

Naziai prieš Schmelingo 
Kumštynes su Negru

BERLYNAS,-Bal. 7. — 
Daugelis vokiečių norėjo, 
kad Hitlerio valdžia suruoš
tų ekskursiją į Jungtines 
Valstijas pamatyt birželyje 
kumštynes tarp vokiečio 
Maxo Schmelingo ir smar
kaus negro boksininko Joe 
Louiso.

Prieš tą sumanymą dabar 
protestuoja nazių “Sporto 
Žurnalas.” Naziai kritikuo
ja patį Schmelingą, kad jis 
sutiko kumščiuotis su ne-. rinkimas yra Hamtramcko

HAMTRAMCK, Mich.,Tpaskirtų komisijas tyrinėt 
Bal. 7.—Į šio miesto tarybą 
vakar liko išrinkta Marė 
Zukienė, Žmonijų Lygos kan
didatė. Ji gapo 5,832 bai
gus. Į miesto tarybą buvo 
renkama penki nariai.

M. Zukienė yra pasižymė
jus kaip kovinga vadovė 
pernykščio streiko prieš mė
sos brangumą.

Šiuose rinkimuose praki
šo reakcinis majoras Le
wandowski; jo vieton dabar 
išrinktas pažangesnis Ru
dolph Tnerowicz.

Zukienė sako: “Mano iš-

galimybes įtraukt įvairias 
kitas politines grupes į Far- 
merių-Darbininkų Partijos 
judėjimą.

Beveik visi valstijinės 
Darbo Federacijos unijų de
legatai, dalyvavę šiame su
važiavime, pasisakė už Far- 
merių-Darbininkų Partijos 
steigimą. Jie prižadėjo to 
reikalaut ir Darbo Federa
cijos visuotiname suvažiavi
me š. m. liepos mėnesį.

Vengrų Ministerio Dvikova

Valdžia Aštriai Rausianti 
Streikierius ant Marių

REIKALAUJA B E D A R - 
BIŲ APDRAUDOS 4. 

ĮSTATO

gru. nes, pasak, kvailiojan
čių hitlerininku, tai esą “pa
žeminimas” vokiečių tautos 
kumščiuotis su negru. Jie, 
matyt, bijo, kad Joe Louis 
gali supliekt Schmelingą.

Naziai Išveja Žydus iš 
Bendrų Viešų Mokyklų

Vo-BERLYNAS, Bal. 7. 
kietijos švietimo ministeris 
B. Rust įsąkė, kad nuo Ve
lykų dienos visi žydų vaikai 
6 iki 14 metų amžiaus turi 
būt prašalinti iš visų bendrų 
viešųjų mokyklų. Naziai 
juos siunčia į atskiras mo
kyklas, kurios bus atidary
tos tiktai žydams.

Svkiu tas ministeris už
darė visas privatines pra
džias mokyklas.

žmoniu laimėjimas. Tai yra 
laimėūmas Farmerių-Darbo 
Partijai, kurios dalį sudaro 
ši Žmonių Lve’a.”
• Komunistu Parti i a labai 
veikliai darbavosi už Zukie- 
nes išrinkimo. Jos kandi
datūra rėmė Dodo'e automo
biliu darbininkai ir kiti.

Seattle, Wash.. Bal. 7.— 
Washina’tono valstijos Com
monwealth Federaciios su
važiavimas patvarkė, kad 
šios organizacijos centras

Lėktuvui Sudužus į Kal
ną, Užmušta Vienuolika

UNIONTOWN, Pa., Bal. 
7.—Tirštoj ūkanoj didelis 
lėktuvas T r a n scontinental 
and Western orlaivių kom
panijos atsimušė į viršukal- 
nį ties Fairchance, ir 11 ja
me buvusių žmonių tapo už
mušti, o trys kiti sužeisti. 
Žuvo abu vairuotojai. Tarp 
sužeistų yra ir Newarko 
miesto majoro pati Ellens- 
teinienė.

Lėktuvo keleivių šeimi
ninkė, slaugė Nellie H. 
Granger, pati skaudžiai su
žeista, šiaip taip dar nuėjo 
kelias mylias per tamsius 
rūkus ir sniegą į vieną far- 
ma ir iš ten per telefoną 
pašaukė ligonvežimius. Ji
nai pati dabar guli Union
town ligoninėje.

Greiti Banko Plėšikai
BERLIN, CONN., Bal. 7. 

—Penki vyrai, ginkluoti re
volveriais ir kulkasvaidžiu, 
per tris minutes išplėšė $5,- 
811 iš vietinio Savings Ban
ko. Įsibriovę bankan, jie 
paliepė trims tarnautojams 
ir trims kostumeriams su
stot prie sienos, iškelt ran
kas augštvn ir nesi judint.

Pasigrobė pinigus, plėši
kai susėdo i savo automobi
li ir nupleškėjo linkui Meri- 
deno.

WASHINGTON, bal. 8 — 
Valdiškas laivų inspekcijos 
biuras reikalauja, kad ta- 
vorinių ir keleivinių laivu 
savininkai tuoj praneštų 
apie jūrininkų ir darbinin
kų “nepaklusnumus” ant jū
rų. Matyt, planuoja nau
jus aštrius įstatymus baus
ti laivų darbininkus, su
streikuojančius ant mariu.

Tas valdiškas biuras iš
randa. būk ateiviai iūrinin-

BUDAPEST, Bal. 7-—UžT^aiK tokiuose atsitikimuose 
įžeidimą žodžiu Vengrijos 
seime, T. Eckhardtas, vadas 
Valstiečių Partijos, iššaukė 
i dvikovą pištalietais fašis
tą ministerį pirmininką Ju
lių Goemboes. Buvo sutar
ta šaut tik po-sykį, stovint 
25 pėdas vienam nuo ^intro; 
bet šūviai nei vieno nekliu
dė.

Vengrijos įstatai uždrau
džia dvikovas, bet tikrumoj 
dvikovininkai beveik nebau
džiami.

“sabotažuoją bei gadiną' 
laivus.

Jūrininkų unijos stoja 
kovon prieš ruošiamus įsta
tymus, kuriais valdžia nori 
visai pavergt laivu darbi
ninkus ir tarnautojus ant 
jūrų.

Sustreikavo 6,000 She
nandoah Mainierių

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Muštuku Tragiška “Vaina

Utenos apskrityj, Malėtų 
valsčiuj yra Rimučių ir Sara
kiškių kaimai, kuriuose gyve
na narsūs “kazokai” Dateniai, 
Gobiai, Bimbos, Baranauskai; 
Čirbos, Gečiai, Aleksiejūnab ir 
kiti.

Gyvena jie kaip ir kiti: šio
kiomis dienomis dirba namie, o 
šventadieniais ir turgaus die
nomis aplanko savo Meką— 
Malėtus.

Kada tai tarp rimučiškių ir 
sarakiškių Čirbos Vaclovo bu
vo mažutė byla, kuri baigėsi 
keliomis paromis arešto rimu
čiškių vyrų nenaudai. 1935 
met. kovo 20 d. įvyko kerštas.

“Mūšis” įvykęs 
nuo Malėtų. Vežimuose lėkę 
rimučiškiai su “valio!” 
kiais. Susitikus su ėjusiais sa
rakiškių “pėstininkais” prasi
dėjęs baisus mūšis, kuriame 
dalyvavo geležys, akmenys. Iš 
sarakiškių pusės buvo mirti
nai sužalotas Čirba Vaclovas, 
kuris kovo 22 d. beveik neat
gavęs sąmonės mirė, ir iš ri
mučiškių—išėjo su sunkiu kū
no sužalojimu Bimba Pranas. 
Sako, kad kovęsis nepaprastu 
žiaurumu.

Byla atsidūrė Utenoj, apy
gardos teisme, kuris kovo 16 
d. kaltinamųjų suole išsirikia
vęs 7 rimučiŠkius ir nubaudė: 
Datenį IZ., Guobį P. ir Da- 
tenį B. po 4 met; s. d. kalėji
mo, o Datenius Igną ir Andrių, 
Bimbą G.--ir Baranauską M. 
po 1 metusvpap. kalėjimo, 
Bimbai G. ir Baranauskui M. 
atskaitant po atsėdėtus 8 mėn. 
ir priteisė kelis šimtus litų ir 
nuo 1935 met. balandžio mė
nesio kas mėli. 10 litų Čirbos 
tėvams.

Kovo 12 d. tas pats teismas 
nagrinėjo to pačio ,2mūšio” 

^priešingos pusės nuostolius ir

”t-už Bimbos Prano sunkaus kū
no sužalojimą Gečį Stasį nu
baudė met. s. d. kalėjimo 
ir Gečį Vladą—6 mėn., o 
Aleksejūną J.—4 mėn. pap. 
kalėjimo.

SHENANDOAH, Pa., Ba
landžio 6. — Streikan išėjo 
6.000 mainierių, dirbusių 
dešimtyj kasyklu-“kaljerių” 
R e a dingo Kompanijos. 
Streiko priežastis — neiš- 
mokėiimas, kiek priguli al
gų. Mahanoy City “kalie- 
rio” darbininkams. M.

km.

šū-

Išreiškė Pagarbą Sovietų 
Prekybos Atstovui

Iš Kauno išvyko buvęs SSRS 
prekybos atstovas Lietuvai Sa
marinas. Kartu išvyko jo šei
ma. Stotyje jį palydėjo SSRS 
pasiuntinybės charge d’affai
res Kofmanas ir prekybos at
stovas Pikmanas, Užs. r-klų 
m-jos ekonominio dep. dir. p. 
Norkaitis, “Maisto” dir. p. 
Tallat-Kelpša, žemės ūkio rū
mų dir. p. Vaškelis, “Lietūkio” 
dir. p. Dagys, “Pienocentro” 
dir. p. Glemža, protokolo at
stovas p. Sirutis ir kt.

Mokina Kauniškius Gelbėtis 
nuo Priešo Bombų iš Oro

KAUNAS. — Primenama 
Kauno m. ir priemiesčių gy
ventojams, kad kiekvienu me
tu jie būtų pasirengę oro puo
limų pratimams. Pratimų me
tu gyventojai turi vykdyti oro 
puolimo pratimų viršininko 5 
nr. įsakymą, kuris nesenai 
buvo paskelbtas visuomenei. 
Už nevykdymą įsakymo gy
ventojai bus baudžiami ligi 
5,000 lt. pinigine bauda 
areštu ligi 3 mėn.

Džiova New Yorke

arba

FRANCIJA Už BAUSMIŲ 
ATšAUKIMA ITALIJAI

GENEVA, Bal. 8. —An
glijos užsieninis ministeris 
A. Eden reikalauja, kad 
Italija sustabdytų savo ka
va prieš Ethiopiią, o jei ne. 
tai kad Tautu Lyga padi-

WASHINGTON, Bal. 1— 
Prasidėjo vienybės suvažia- 
/imas, sušauktas Amerikos 
Darbininkų Susivienijimo. 
Vra apie 700 delegatų^ nuo 
vairių bedarbių org^njzaci- 
ų, kaip kad nuo Nacionalių 
bedarbių Tarybų, Bedarbių 
by gos, Amerikos Darbinih- 
kų Sąjungos ir kt.

Suvažiavimas tęsis triš 
lienas. Jo tikslas yra pa
stoviai suvienyti bedarbių 
irganizacijas, nedarant 
skirtumo del jų politinių įsi* 
tikinimų.

Tokio bedarbių spėkų su
jungimo reikalauja savo ra
porte Amerikos Darbininkų 
Susivienijimo Pild. Taryba, 
esanti artimuose ryšiuose 
su kairiaisiais socialistais.

Amerikos Darb. Susivie
nijimo pirmininkas David 
Lasser, savo kalboj stipriai 
ragino įsteigti Farmerių- 
Darbo Partiją visai šaliai; 
jis taip pat ragino šią va
sarą suruošt milžinišką al
kanųjų maršavimą į Wa$h- 
ngtoną, kur dalyvautų ko
de 50,000 bedarbių. Vieną, 
ir kitą sumanymą delegatai 
karščiausiai sveikino.

Kairiųjų socialistų vadas 
Norman Thomas savo kal
boj užgyrė Farmerių-Darbo 
Partiją, tik jis abejojo, ar 
galima būsią su ja kas nors 
nuveikti jau š. m. rudens 
rinkimuose.

Amerikos Darb. Susivie
nijimo Pild. Taryba reika
lauja išleist bedarbių ir dar
bininkų socialės apdraudė 
įstatymą .pagal Frazier- 
Lundeen bilių; paskirt iš ša- 
Ues iždo $6,000,000,000 be
darbiams šelpti ir įvest 30 
valandų darbo savaitę, pa-

dintn ekonomines bausmes ^al kongresmano Marcantp- 
prieš Italiją.

Francijos užsienin reika
lu ministeris Flandin dar- 
buoiasi, kad būtų atšauktos 
ir dabartinės bausmės nrieš 
Italija. Francijos diploma
tai tuo būdu stengiasi pa- 
f,raukt Ttaliią savo 
nrieš Hitlerį.

Ecu adorn valdžia 
stojanti už bausmių 
kinimą Italijai.

Francijos diplomatai sa
ko niekad neleisią Hitleriui 
statvt tvirtoves Rheino sri- 
tyj, Francijos pasienyj.

pusėn

panai-

.ADDIS ABARA. B.sl. R— 
- Italijos lėktuvai dar labiau 

išelo pilti nuodu duias ant 
ethionų visame šiauriniame 
fronte.

NEW YORK. Bal. 7.— 
Per tris pirmuosius šių me
tų mėnesius mieste džiova 
apsirgo 2,995, kiek praneš
ta sveikatos vyriausybei. 
Pernai per tuos pačius mė
nesius buvo 2.568 tokie ap- 
sirgimai. Taigi džiova spar- 

kaipo bedarbės

MIT W ATTKEF Wis„ Bal 
R—P^cialisfas miežio main-

Unnn vol laimėjo nomi- 
nariias i majorus.

čiai auga, 
pasėka.

nio sumanymą.
A. D. Susivienijimo vado

vybė siūlo, kad Pild. ToMk 
boj suvienytų bedarbių <5r- 
ganizaciių būtų 17 narių 
nuo to Susivienijimo, 7 nito 
Bedarbių Tarybų ir 3 nuo 
kitų bedarbių grupių.

Viesuloj Žuvo 421
GAINESVILLE, Georgia, 

bal. 7.—Suskaityta jau 421 
užmuštas žmogus per viesd~ 
la Georgijoj, Miss., ir ketu
riose kitose pietinėse valsti
jose. Sunkiai sužeistu skai
čius siekia 1.727. Viesulą 
sugriovė 3,200 namų.

Sykiu su viesulą užėjo 
liūtvs. Ištvino upės; paki
lęs jų vanduo apsėmė dau
gelio miestų dalis.

Washington. bal. 7—-Nūn 
snalin 15 d. narnai iki sail, 
ai o 15 d. šiemet maistas, 
daugiausia naudojamas dar-

Gainesville. Bal. 7 — 
Viešnia snaude Cnon^r dirb
tuve. užmnšdama 85 darhi-lhininkil. pabrango 1 nuo 
ninkus, tarp jų 51 merginą, šimčiu ir 8 dešimtadaliais.
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Ketvirtadienis, Bal. 9, 1936

apie tikrą Cubos padėtį, bet neišdrįso at
virai suversti atsakomybę ant savo dva
sinių vadų.
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Džiaugkiles ir Didžiuokitės
^JKas tvirtino, kad Amerikoje nesiran
da laimės ir gerovės, tas labai smarkiai 
suklydo, štai faktas, kaip kumelys. Fe
deral Reserve Banko raportas parodo, 
kad 1935 metais 700 vadovaujančių kom
panijų bei korporacijų pramonėje ir biz
nyje turėjo pelnų 43 nuošimčiais dau
giau, negu 1934 metais, 
kuo pasidžiaugti.

Netaip, žinoma, gražiai 
pusė medalio. Roosevelto

Ištikrųjų yra

“Laisves” Dalininkų Suvažiavimo 
Rezoliucijos

Rezoliucija del Amerikos Po 
litiniu Kalinių Teisių ir 

Paliuosavimo

Lai būna nutarta, kad ši re
zoliucija būtų ‘pasiųsta Lietuvos 
atstovybei (Washingtone ir Lie
tuvos valdžiai Kaune.

Da Ne Visai Įtiko Smetonai
Kaip nevargsta, kaip nėprakaituoja 

Juozas Tysliava, Brooklyno ''“Vienybės” 
redaktorius savo gazietą įpiršti Kauno 
ponams, bet šitie sutvėrimai dar vis ne
duoda jai savo pilno pasitikėjimo. To
dėl ponas Tysliava dejuoja ir skundžiasi. 
Jis rauda:

Pietų Amerikos, Vilniaus ir kitų kraštų 
lietuvių laikraščiai jau seniai plačiai ir la- 
bdi palankiai aprašė Vienybės auksinio jubi
liejaus numerį. Tuo tarpu Lietuvos laik
raščiai tylėjo kaip kaulą prariję. Atrodė, 
kad 32 Vienybės jubiliejinio numerio pus
lapius cenzorius turėjo labai ilgai skaityti. 
Pagaliau Lietuvos Aide ir Lietuvos žiniose 
pasirodė vienodo turinio pastabos, kuriose 
rašoma apie “Amerikos Vienybės sukaktu
ves.” Kaip viename, taip kitame laikraš
tyje sakoma:

“Antrą kartą pradėjęs Vienybę Lietuv
ninkų redaguoti, J. O. Sirvydas redakciją iš 
Bostono perkėlė į Broo.klyną.”

Kaip žinoma, Vienybės Lietuvninkų re
dakcija niekados nėra buvusi Bostone. Tai 
absurdas. Bet kad tas pats absurdas pa
skelbtas tiek Lietuvos Aide, tiek Lietuvos 
Žiniose, tai greičiausiai ir jo autorius bus 
ne kas kitas, kaip tik koks nors ignorantas, 
kurį dabar Lietuvoje vadina cenzorium.

Tai tau ir padėka vienybiečiams už 
smetoninio fronto organizavimą SLA ir 
kitur. O gal dar Kauno ponai nebuvo 
girdėję, kaip “Vienybė” ir jos redakto
rius veda kovą prieš Amerikos Lietuvių 
Kongresą pasmerkimui Smetonos dikta- 

• turos su visais jos ignorantais ir cenzo
riais? Mes manome, kad jau dabar p. 
Tysliava pilnai užsitarnavo Smetonos 
medalį ir šiuomi mes oficialiai jį ton gar- 
bing^n vieton nominuojame.

Katalikiško Laikraščio Pasakyta 
H Karti Teisybė

New Yorke išeinantis “The Catholic 
Worker” (“Katalikiškas Darbininkas”) 
pasakė karčios teisybės žodį apie padėtį 
Cuboje. Laikraštis sako:

O Cuba, savo laiku buvus “skaisčiausiu 
žemčiūgu Ispanijos karūnoje,” virto teroru, 
alkiu ir mirtimi. Kapitalizmas, kovodamas 
už pirmenybę, numetė šalin aksomines pirš
tines ir dar kartą fašizmas pasirodo tikroje 
Šviesoje. Cuba, kuri buvo paliuosuota 1890 
m./tapo pavergta 1936 metais National City 
bankui, Chase ’ National bankui ir Royal 
bankui Canados. Cuba, keturių milionų gy
ventojų tauta, .su vienu milionu bedarbių. 
Cuba su 4,500 politinių kalinių, žūstančių 
jos kalėjimų urvuose—Cuba, katalikų žemė, 
kurioje tūkstančiai baudžiauninkų iš despe
racijos atsižada dievo ir savo tikėjimo, ši 
Cuba yra mūsų padaras. Tai mūsų atsako
mybė, kaipo amerikonų ir katalikų.
Atsakomybė ne paprastų katalikų dar

bininkų ir farmerių, nes ne jie^paskandi- 
no Cubos liaudį šitose kančiose. Tai at
sakomybė kunigų, vyskupų ir kitų kata
likų bažnyčios didžiūnų, kurie padėjo 
Cubos kapitalistams ir Jungtinių Valsti
jų imperialistams pavergti Cubos liaudį 
& įvesti tą žiaurų fašizmą.

“The Catholic Worker” pasakė teisybę

atrodo antra 
Valdžia sako, 

kad iki birželio pradžios turį būti paleis
ta iš darbo 700 tūkstančių WPA darbi
ninkų. O ir be jų, pasak Labor Research 
Association, mes turime dvylika ir pusę 
miliono bedarbių. Bet argi mūsų kapi
talistams galvoje likimas šios armijos?

Kam Nelaimė, o Kam 
Rugiapjūtė

Sakoma, kad pūsčiose draskūnai lekio
ja virš galvų karavanų ir išalkusiai lau
kia mirties, kuri nukirs gyvybes siūlą 
gyvuliui arba žmogui. Tada jie supuola 
ant lavono ir kaip beregint jį sulesa. 
Taip lygiai su kapitalistais. Nesenai po- 
tviniai sėjo sunaikinimą ir mirtį Penn- 
sylvanijos valstijoje. Darbo liaudis bai
siai nukentėjo. Pittsburghe žmonės des
peracijoje dejuoja del tos nelaimės. Bet 
kapitalistams tikra rugiapjūtė. Štai 
kaip šaukia .Pennsylvania Publishers 
Association:

“Dabar laikas panaudoti laikraščius 
garsinimui produktų sunaikintose srity
se. štai yra marmėtas, pagimdytas šitos 
nelaimės, kuris bus pelningas tiems, ku
rie dabar ten eis su savo bizniu.”

Ir kapitalistai nešdinasi į nelaimės su
naikintas sritis, kad iš ašarų, mirties ir 
kančių nukentėjusios liaudies pasidaryt 
sau pelnus, plėšiant nesvietiškas kainas 
už produktus, nulupant vargdieniams 
nuo nugaros paskutinius marškinius. Tai 
kapitalistinė dora ir teisybė.

--------------------- -------------

Draugės, Dabar Stokite prie 
Darbo

Rytinių valstijų lietuvių moterų suva
žiavimas praėjo pakilusiu draugių ūpu. 
Bet reikia, kad suvažiavimo darbai ne
pasiliktų protokole. Suvažiavimo daly
vės išsiskirstė, sugrįžo į kolonijas. Da
bar reikia imtis už darbo.

Visų pirma, mes norime atkreipti 
draugių moterų dėmesį į “Laisvės” dar- 

- bininkių ir šeimininkių skyrių. Iki šiol 
jį užpildydavo beveik tik dvi draugės: 
Sasna ir Senkevičienė. Mes norime, kad 
po šio suvažiavimo atsirastų daugiau ra- 
šytojų-bendradarbių. Kolonijose turi
me gabių draugių, kurios moka plunksną 
vartoti, bet iki šiol leido jai rūdyti, 
šome draugesjtalkon.

Iš šio suvažiavimo taip pat tu 
plaukti geresnis ir didesnis moteij 
kimas Amerikos Lietuvių Darbiniai
teratūros Draugijoje. Jis buvo labai ap
leistas. Toliau taip negali būti. Yra 
miestų, kur turėtų įveikti ALDLD mote
rų kuopos, bet jų nesiranda. Vadovau
jančios draugės nekreipia atydos į to
kių kuopų organizavimą. Jos nori pail
sėti. Kitur ALDLD kuopose visai nesi
rūpinama moterų veikla. Nepaiso vy
rai, nepaiso moterys. Negerai. Kuo
pos veikla negali būti pilna ir gera, kol 
jos darbas tarp vietos moterų nėra su
tvarkytas.

Moterų suvažiavimo dalyvės privalo 
būti iniciatorkomis viso šio darbo pasta
tymui ant tvirtų kojų.(
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Wanh! Problemos
Atskiras Pilietybes 

rOfetifikatas
U KLAUSIMAS: Tapau 

Jikos piliete 1920 m. per 
; Talizavimą mano buvusio 

A Ji Adhnv*

Ame- 
natu- 
vyro.

i Ai dabar noriu gauti atskirą
* \pDiėtybės sertifikatą. Kaip ga- 

k Hu ji gauti?
ATSAKYMAS: Reikia pa- 

; aplikaciją del to sertifp 
f kato į Commissioner of Tmmi-

gration and Naturalization, 
vartojant Form 2400, kurią ga
lima gauti iš arčiausio natū
ralizacijos ofiso. Reikalaujama 
dvi fotografijos 2 colių ilgio ir 

.2 colių pločio, ir užmokėti rei
kia $5.00. F.L.I.S.

Ateiviai, Gaunantieji 
Pašalpą

KLAUSIMAS: Ar galima 
gauti tikrą skaitlių ateivių, ku
rie gauna pašalpą? Visiems 
nusibosta klausyti visokių ne-

teisingų informacijų, skleidžia
mų apie biednus ateivius.

ATSAKYMAS: Federal 
Works Progress Administration 
ro.kuoja, kad rugsėjo men., 1935 
m., buvo 170,000 šeimynų ant 
pašalpos s.urašų Jungt. Valstijo
se, kurių galvos neišsiėmė pir
mų popierų. Bet tos šeimynos 
įėmė apie 230,000 Amerikoje 
gimusių užlaikomųjų ypatų. 
Apart to, buvo dar apie 340,- 
000 ateivių ant surašų be pir
mų popierų ir kurie nebuvo šei
mynų galvos; dauguma iš tų,

“Laisvės” Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas reikalauja 
nuo Jungt. Valstijų valdžios:

1. Kad valdžia pripažintų 
politinius kalinius, kaipo to
kius, ir suteiktų jiems specia- 
les teises ir privilegijas, kaip 
tai: teisę gauti laikraščius, laiš
kus, knygas ir šiaip literatūrą, 
maistą iš lauko pusės, priimti 
lankytojus ir tt.

2. Kad valdžia paliuosuotų 
visus politinius kalinius, kurie 
šiandien laikomi už grotų, to
kius kaip Tom Mooney, Scotts
boro jaunuoliai ir šimtus kitų.

Mes pasižadame visais būdais 
padėti tiems mūsų broliams at
siekti savo laisvę ir sugrįžti at-> 
gal į mūsų .kovingas eiles.

Rezoliucija Lietuvos Politinių 
Kalinių Reikalu

Rezoliucija del “Sunday 
Worker” Vajaus

Mes, “Laisvės” dalininkai, 
laikytame suvažiavime balan
džio 5 d., 1936 m., pilnai ,xužgi- 
riame >ir sveikiname “Sunday 
Worker” ir pasižadame pagel
bėti Komunistų Partijai išpil
dyti kvotą, tai yra, gauti dar 
50,000 naujų skaitytojų iki Ko
munistų Partijos suvažiavimo. 
Mes kviečiame visus “Laisvės” 
skaitytojus į talką Amerikos 
darbininkų klasės laikraščiui 
“Sunday Worker.”

Rezoliucija Farmerių-Darbo 
Partijos Kūrime

Mes, “Laisves” dalininkai, 
susirinkę į dalininkų konvenci
ją, apvaikščiojant 25. metų si
dabrinį jubilejų, balandžio 5 d., 
1936 m., 80 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y., būdami darbi
ninkų klases dalis ir žinodami 
kiekvienos dienos aplinkybes, 
esančias priešais mus—bedarbę, 
algų kapojimą ir neorganizuo
tų darbininkų padėtį, ir taipgi 
žinodami gana gerai, kad politi
nės demokratų ir republikonų 
■partijos tikrai atstovauja kapi
talistų interesus ir kad jos nėr 
atstovaujančios Amerikos dar
bininkų ir farmerių reikalus,— 

Mes užgiriame ir gelbėsime 
judėjimą del kūrimo Farmerių 
-Darbo Partijos Amerikoj, ši
tokia partija vestų kovą už dar
bininkų sąlygų pagerinimą. Ji 
kovotų už pravedimą senatvės 
ir socialės bedarbių apdraudos 
del naudos darbininkų vyrų, 
moterų ir jaunuolių.

Kadangi Lietuvos fašistinė 
Smetonos valdžia galutinai su
naikino Lietuvos žmonių lais
vę, ir

Kadangi šimtus geriausių 
Lietuvos žmonių reikalų ir jų 
teisių gynėjų sugrūdo į kalėji
mus ir daugelį nužudė vien už 
tai, kad Lietuvos darbininkai 
ir valstiečiai gynė savo gyvy
bę nuo bado ir kovojo už lais
vę gyventi,—

Todėl mes, “Laisvės” dalinin
kai, laikytame suvažiavime, ba
landžio 5 d., 1936 m., Brooklyn, 
N. Y., sakome:

1. Mes griežtai pasmerkia
me Lietuvos fašistinę valdžią 
ir mes kovosime tol, pakol bus 
suteikta Lietuvos žmonėms lais
vė ir 'bus leista išsirinkti slap
tu balsavimu tokia valdžia, kuri 
bus tinkama daugumai ir atsa
kys Lietuvos valstiečių ir dar
bininkų reikalams.

2. Mes reikalaujame, kad vi- i Tegul Farmerių-Darbo Parti- 
si Lietuvos politiniai — antifa- j ja apjungia plačiausias Ameri- 
šistiniai — kaliniai būtų pa- kos žmonių mases kovai už ge- 
liuosuoti. geresnę būklę ir prieš reakciją!

Laiškas Iš Lietuvos
(žemiau talpiname laišką, 

rašytą mūsų skaitytojui V. 
J-iui, Worcestery. Laiškas 
svarbus ir žingeidus.—“L.” 
Red.)
Gerbiamoji!

Dabartiniu metu Lietuvoj 
gyvenimas taip pablogėjo, 
kaip kad dar niekados pana
šiai nėra buvę. Tokiam blo
gam gyvenimui nėra kaltas vi
siems žinomas pasaulinis kri- 
zis, zis, bet Smetonos diktato
riškas valdymas. Nežinančiam 
to, ar svetur gyvenančiam, at
rodys nėįtikėtina. Čia ' nors 
trumpai aprašysiu.

Jau keli metai kaip valdo 
Lietuvą, smurtu pagrobus val
džią, kruvinasis diktatorius 
Antanas. Daug nekaltų žmo
gių supuvo kalėjimuos, daug 
sušaudyta, daug išbėgę iš Lie
tuvos, o dabartiniu metu su 
išalkusio vilko apetitu, geria 
žmonių kraują ir ašaras ir jei 
tam nebus kelias užkirstas— 
dar daug turės nukentėti.

Uždarė dar iki šiol veiku
sias, nors suvaržytai, visas or
ganizacijas, įvedė dar iš vi
duramžių gadynės spaudos įs
tatymą ir to pasėkoj dabar 
jaučiamasi dar sunkiau, negu 
rušų ar vokiečių -okupacijos 
metu. Susirinkimų jokių ne
leidžiama, pasitarti žmonės 
negali, nes jei kur susirenka

bet ne visi, buvo nariai tų 170,- 
000 šeimynų su ateivių galvo
mis. Dar 170,000 asmenų ant 
pašalpos buvo ateiviai, kurie 
išsiėmė pirmas popieras.

keletas žmonių, tuojau sako
ma, kad tai maištininkai.

Laikraščiai pagal n^ują įs
tatymą, gali rašyti tik tą, ką 
nurodo apskrities viršininkai. 
Beveik kiekviename laikraščio 
numeryje vis būna įdėta dik
tatoriaus Antano pasakytos 
kalbos arba jo pakalikų mi- 
nisterių, ir tokias jų kalbas jei 
ir redakcija nenorėtų įdėti, 
tuomet būtų uždrausta leisti 
laikraštis. Tokias jų įdėtas 
kalbas galima sakyti niekas 
neskaito, nes jose tik siekia
ma .sustiprinti diktatorišką 
valdžią ir mulkinti žmonės. 
Gerai apmokami diktatoriaus 
šalininkai: valdininkai, poli
cija slaptoji ir buožių tautinė 
partija “Lietuvos tautininkų 
partija” lupa žmoniją, ypač 
darbininkus, be pasigailėjimo.

Šiuo metu ūkiškoji ekono
minė padėtis gerėja ir sąryšyj 
su tuo turėtų gerėti ir darbi
ninkų būklė, bet išeina visai 
priešingai. Darbininkai, ypač 
tarnaujantieji centruose ardi- 
narnindai tarsi išbraukti iš 
gyvenimo tarpo, jais visiškai 
nėsirūpinama. Dirba pusiau 
alkani, apdriskę, jų butai pa
našūs į priešistorinio žmogaus 
urvus, — apgriuvę, netaisomi.

Tų centrų valdovai dau
giausiai yra apskričių virši
ninkai arba buvę ir esantieji 
ministerial. Tokioj padėty bū
dami, žiiiomas daiktas, pasi
skųsti neturi kam. Kiek pa- 
kenčiamesnis gyvenimas mies
to darbininkų, nes jie gauna 
šiokią tokią pašalpą, ir kaimo 
viengungių darbininkų, ku
riuos nevaržo šeima. Jau ne

vieną kartą ir ne vienoj vietoj 
buvo ruošiamasi pasipriešinti, 
bet tuoj valdžios šnipai sušni- 
pinėja ir įgrūda į kalėjimą, 
kurie dabartiniu metu grūste 
prigrūsti. Jei5tik kas nors ką 
prasitaria ar būna įtartas, 
tuojau slaptoji policija pa
čiumpa ir pradeda tardymą 
su baisiais kankinimais. O 
kankinti kankina taip, kaip in
kvizicijos laikais, nes tam 
įrankių turi:—reples gnaibyti, 
šompolus mušt, groteles pirš
tams laužyti ir špilkas po na
gais badyti. Jei kur pasireiš
kia koks nors sumišimas, ten 
tuojaus • siunčiama pasienio 
policininkai, kurie tankiausiai 
būna girti ir elgiasi su žmonė
mis žvėriškai. Vilkaviškyj, 
Kalvarijoj, Marijampolėj ir 
kituos miesteliuose per jomaf- 
kus būna atsiųsta po būrį pa
sienio policininkų, kurie pu
siau girti valkiojasi po žmo
nes. ir laukia, kad tik gautų 
paragauti kraujo. O Vilkaviš
kyj yra visa* kuopa pasienio 
policininkų (70 vyrų), kurie 
paskirti tik apsaugai. Tie po
licininkai surinkti iš tų, kurie 
kurie eina savo noru.

Daug būtų galima aprašyti 
tikrų įvykių, bet tas užimtų 
daug vietos ir laiko; paminė
siu tik keletą, kaip žiauriai 
elgiamasi su nekaltais žmonė
mis.

Gražiškiuose per buvusias, 
jau seniau, skerdynes, kuomet 
girti policininkai šaudė į be
ginklę minią, buvo sunkiai su
žeistas jaunuolis Abromavi
čius ir kada jis šaukė: “Gel
bėkit, mirštu”, tuomet prišo
ko prie jo policininkas Jab
lonskis (Vartų km.) ir šautu
vo buože sutruškino jam gal
vą. Kitam dalyviui, kuriam 
buvo peršauta koja ir sutru
pintas kaulas, neleido jo at
vykusiai žmonai jo pažiūrėti 
nei žaizdą aprišti, bet įvertė 
į vežimą ir pasityčiodami už
dėjo ant žaizdos varpučio su 
žeme ir taip vežė į Vilkaviš
kio ligoninę.

Grįždami policininkai iš 
Gražiškių sutiko ties Bartinin
kų dvaru jaunuolį Radutaitį, 
kurį be jokio reikalo šautuvų 
buožėmis apmušė ir sau nuva
žiavo. Gal manot juos už tai 
papeikė ar nubaudė. Visai ne, 
juos pagyrė. Būdviečių kai
me Keturvalakių valse, gyve
nantį Brokevičių įtarė, kad jis 
iškabino raudoną 
Tuojaus jį areštavo 
bebkadangi jis apie 
vos iškėlimą nieko
tai jį labai smarkiai mušė, 
kankino, kad prisipažintų. 
Neradę kaltu paleido, bet del 
žvėriško kankinimo Brokevi- 
čius pamišo ir ar pagys—nė
ra vilties.

Šakiuose šiais metais vasa
rio mėh. 16 d. buvo susirinkę 
daug žmonių ir kaip tik tą 
dieną buvo paleisti iš kalėji
mo keli “maištininkai”, žmo
nės paleistuosius kalinius pa
sitiko ir šaukė “Valio!” Tada 
policija liepė žmonėmž išsi
skirstyti, o žmonėms taip 
greit neišsisklrsčius atlėkė pa
sienio policija ir pradėjo žmo
nes kaip gyvulius buožėmis 
mušti. Daug sužeista ir areš
tuota. Negalint viešai val
džiai pasipriešinti, dabar ruo
šiami užpuolimai ant viršaičių 
ir seniūnų, nupjaunami telefo
nų stulpai ir laidai. Neperse- 
nai buvo apšaudyti namuose 
Bartininkų ir Keturvalakių 
valsčių viršaičiai ir keletas se
niūnų, bet sužeistų nėra.

i Jei už mokesčius ar skolas

policija aprašo turtą, niekas 
neperka.

Kiek galima spręsti iš da
bartinės padėties, kad netoli
moj ateityj įvyks perversmas, 
nes prie to veda ir diktato
rius Antanas su savo pašven
tintais generolais.

Dabar tik reikia pradžios— 
kibirkštėlės, o tada neatlaikys 
nei jo smogikai, nei ištikimie
ji generolai.

Lietuvos padangė apsiniau
kus daugiau kaip visados, ne
kaltai pralietas kraujas šau
kiasi keršto, bet ateis laikas, 
kuris gal netoli, kad turės at
siskaityti kaltininkai už pa
darytas skriaudas. Diktatorius 
Smetona su savo padėjėjais 
įamžys Lietuvos istorijoj savo 
juodus darbus, kuriais labiau 
bjaurėsis negu Jogailos darbu, 
nes Jogaila pasmaugė tik ke
letą geriausių Lietuvos sūnų, 
jų tarpe Kęstutį, o kruvinasis 
Smetona smaugė ir smaugia 
visą Lietuvą.

Šešupės Banga.
Tarpučiai
1936 m., kovo 2 diena.
Ir į Kaimą žengia Lytines 

Ligos
ROKIŠKIS. — Kai kurių 

kaimų merginos gavo kvieti
mus, kad eitų gydytis nuo ly
ties ligų. Nusistebėjimo sukėlė, 
nes įtariamos merginos atrodė 
daugiau krypsta prie dievo, 
negu prie vyrų.

ŠYPSENOS

vėliavą, 
ir tardė, 
tos vėlia- 
nežinojo/

Perdaug Prisakyrtių
Vienas tikintis žmogus 

j ieškojo pasirandavoti stu- 
belę. Vienoj vietoj užėjo 
maždaug tinkamą ir susi
taikė su savininku del už- 
mokesnio. Jau rengėsi eiti 
pranešti šeimynai, jog su
radęs vietą. Tuo tarpu sa
vininkas 
daugybę 
drausmių:
kuo švariausiai, turi kas sa
vaitę reguliariai mokėti 
randą; turi iš lauko apžiū
rėti; turi ramiai užsilaiky
ti; turi neerzint kaimynų; 
neleisti daug vandens, ir 
dar daug panašių patvarky
mų.

Žmogus neiškentęs sako: 
“Atsiprašau, tamsta. Aš 
negaliu išpildyt dešimtį die
vo prisakymų, už kuriuos 
man numirus žada dangaus 
karalystę, o kaip aš išpildy
siu visus tuos beskaitlingus 
jūsų prisakymus ir tai už 
ta paprasta stubelę? Gud- 
bai 1”

pradėjo statyt 
prisakymų bei

Turi užlaikyt

Amerikoniški Melagiai
Pirmasis: “Žinai, Jonai, 

mūsų upelyje tiek priviso 
žuvų, kad vasara negalima 
nei pievą plaut, kai jos iš
eina iš vandens į pieva vi
taminų nuo saulės pasirink
ti.”

Antrasis: “Tas nieko. 
Jackau; bet. va. pro mūsuj 
farma traukiniai tain lets v 
važiuoia. kad keliaujantieji 
išsilenkia pro vagonų lan
dus ir visa meną iš mūsų 
karvių išmolžia.”

Jakenu Petras.

SLA Pažangiąją Narių Kandidatai
UŽ JUOS PADĖKITE KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS
Vice-Prezid. J. K. MAžUKNA
Sekretorė, P. JURGELIŪT®
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS
Iždo Globėjai: E. MlKUžIūTĖ, J. MILIAUSKAS.
Dr.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVAMS.
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“Laisve” Convention & 
Silver Jubilee Banquet

A Huge Success
Last Sunday witnessed the most 

enthusiastic . “Laisve” shareholders 
convention held in a long time. More 
than two hundred shareholders were 
present to discuss improvements for 
the paper and elect the board of di
rectors. The convention was sup
posed to be held in Grand Paradise 
Ballroom, but since pickets from the 
Musicians were picketing the hall, 
it was decided to hold the conven
tion at the Lithuanian American Ci
tizens’ Club and the banquet, which 
was also to be held at the same 
place was given at Klashus Hall in 
Maspeth, even though extra expens
es were incurred. Several hundred 
dollars in greetings were handed in 
at the Convention. The majority of 
the shareholders took an active part 
in the discussions for means and 
ways of improving the contents of 
the paper in order to make it a mass 
lithuanian daily paper.

In the evening the Silver Jubilee 
Banquet was a huge success. About 
a thousand people were present at 
the spacious Klashus Hall despite 
a steady downpour of rain which did 
not dampen the spirits of the mass of 
people. A very interesting program 
was given. Viola šarkūnas from 
Chicago executed several classical 
dances. A. Višniauskas, Aldona Kli- 
miute, Al. Velička and Ona’Levona- 
vičiutė entertained the audience with 
solos. The Aido Chorus “Aidbalsiai” 
sang several numbers quite well and 
were warmly received by the public. 
All in all it was a wonderful banquet 
and I am sure that the public was 
well satisfied.

MASS GAG BILL FACES
DOOM

BRITISH ATHLETES VE
TO NAZI OLYPICS

LONDON, England (YNS)—“The 
spirit which should inspire the orga
nization of the Olympic Games can
not be promoted by participating in 
the Olympic Games in Berlin in 
1936”, resolved athletes at a general 
meeting of the Amateur Athletic As
sociation.

The resolution calls upon the as
sociation to refuse support of the 
games and refuse to allow its mem
bers to participate.

STUDENTS VOTE 
STRIKE APRIL 22

SCHENECTADY, N. Y. (YNS)— 
Participation in the student anti-war 
strike on April 22 was voted by the 
students of Union College. A vote 
of 456 to 201 students won the dis
missal of classes for one hour on that 
day. Dr. Dixon Ryan Fox, president 
of the college had promised to dis
miss classes if a majority of the 
students voted to support the strike.

BRITISH WORKERS’ PEACE ENVOY

BOSTON, Mass. (YNS)—Massa
chusetts professional patriots have 
the jitters.

For the ultra-conservative legisla
tive committee on education has ca
pitulated to demands of college pre
sidents, professors, students, minis
ters, teachers and liberals in gener
al to repeal the state teachers' loyal
ty oath law, enacted a year ago. The 
committee’s vote, 7-6, came as a sur-4 
prise to witnesses who had pleaded 
for repeal at*the long series of hear
ings.

At hearings attended’ by hundreds 
of college and high school students, 
people as prominent as Pres. William 
Allen Neilson of Smith College, Pres. 
James B. Conant of Harvard, Bishop 
Lawrence of the Episcopal Church, 
and Capt. Kelley of the Harvard 
football team demanded the repeal 
measure. Many of them were called 
“Communists” for seeking repeal.

With the committee recommending 
favorable action on the measure, it 
is expected to fare well in the state 
legislative bodies.

NEW YORK CITY—One thousand 
jobless youngsters, who had hopes of 
improving their lot through NYA, 
are due to disappointment. Upon 
orders from Harry L. Hopkins, 
Works Progress Administrator, the 
National Youth Administration in 
New York has ceased adding new 
names to its payrolls, though funds 
have been allotted for the jobs. All 
new applicants can get is promise 
of jobs when those who employed 
may quit.

Pretty Audrey Masson, 15, daughter of a Blackpool, 
England, train conductor, got a rousing reception 
from members of the Moscow Railway Workers Club 
when she went to the Soviet Union as an pnvoy of 
“peace and friendship” from British transport work
ers. Soviet workers gave her a new link for her 
'necklace of miniature railway couplings.

“Tamyla” to be Presented 
by Cleveland Lyros Chorus
Sunday, April 12th will mark the 

day on which the Cleveland Lyros 
Chorus will present that well-known 
operetta “Tamyla”. The leading role 
of “Tamyla” will be taken by Miss 
Eileen Kaitis, supported by Al Sku- 
pas as Akli, her Arabian lover. Joe 
Palton as the fiery Lakrašas, Bertha 
Naunchik, his wife, Ann Krep, Lak- 
ri—mother to “Tamyla”; Joe Kurvil 
as Medzianas, her hard-hearted fa
ther. The story is that of a young 
girl, Tamyla, who is very much in 
love with Akli, an Arab. It being 
the custom to buy and. sell girls, 
Lakrašus attempts to buy Tamyla. 
The situation which results is at 
times amusing; but usually ones 
sympathy is wholly with Tamyla. 
Come and see this situation solved, 
enjoy the excellent music furnished 
by the Lyras Chorus and spend an 
enjoyable evening dancing after the 
performance. Tickets are available 
—prices, 40c in advance, 50c at the 
door. Doors open at 4 o’clock, per
formance starts at 5 o’clock. Place— 
Lithuanian Hall, .6935 Superior Ave.

The following Sunday, April 19th, 
you are invited to attend a Leap 
Year Dance at the Workers’ Hall, 
920 East 79th Street. Music to be 
furnished by “Bernie and the Boys”. 
A “prize polka” will be the feature 
of the evening. Come and have a 
try at it!

On April 26th, plan for the L.D.S. 
Pre-Convention Ball to be held at 
the same hall. This affair is spon
sored by the L.D.S. branches, num
bers 55 and 201. Admission is 25c 
and a chance to win an Elgin watch 
with the ticket.

Plan to attend at least one of 
these gala affairs offered to you. 
Remember—one good time deserves 
another.

Inspiration*

UPPER SET WANTS 
HAMBURGERS, NOT 
CREPE SUŽETTES

■ CLEVELAND, Ohio—The upper 
crust at swanky Shaker Heights is 
disturbed—in the head, not the sto
mach—by some humble humburger. 
For respite their swanky homes and 
fancy food, the younger set at the 
local junior high school held a meet
ing and demanded that the school 
cafeteria serve good old-fashioned 
hamburgei’ sandwiches.

The school officials were horrified. 
“The younger people of Shaker 
Heights are of a class which should 
eat a higher type of food than this”, 
they announced, turning down the 
demand.

MADISON, Wise. (YNS)—“I’d ra
ther go to a swill pail for my lunch 
than to a Hearst paper for my 
news”, declared Prof. Edward Ross 
of the University of Wisconsin. He 
asked for a boycott of all Hearst 
publications.

Repar PO ver 4 Million 
Youth Unemployed in 

the United States
WASHINGTON, D. C.—Necessity 

of a permanent and comprehensive 
program for young people is clear
ly shown in a recent study of the 
American Youth Commission. Be
lieved to be the most thoroughgoing 
analysis of youths’ plight made in 
recent years, the study presents the 
facts and figures of the majoi* prob
lems troubling youth.

The study estimates that 4,700,- 
000 young people between the age 
of 16 and 24 are “unemployed, not 
in school, seeking work” and some 
300,000 “unemployed, not in school, 
not seeking work”. Some‘estimates, 
as that of Aubrey Williams, execu
tive director of the National Youth 
Administration place the figures be
tween 5,000,000 to 8,000,000.

Shortly before the recent transfor
mation of the relief program ac
cording to the commissions study, 
2,875,000 young people between the 
ages of 16—24 were on relief. Among 
urban youth on relief, 27,000 had 
never worked; 343,000 were un-skill- 
ed workmen and 275,000 were semi
skilled workmen. 54,000 were skill- 

■ed artisans and 197,000 were so-call
ed “white collar workers”. 570,000 
other urban youth on relief were not 
working and did not seek work; 290,- 
000 were in school; 41,000 were 
physically disabled and 240,000 were 
housewives. In rural sections, 1,165,- 
000 youth were on relief.

The commission found that in 1935 
“not more than 60% of the youth 
of normal high school age” were ac
tually in school. Further date show
ed that 85 out of every 100 young 
people beyond high school age do not 
attend higher institutions of learn
ing.

MIDWEST PLANS FOR 
STUDENT STRIKE

CHICAGO, Ill.—Plans for the 
April student anti-war strike are be
ginning to take shape' in the mid
west.

At University of Wisconsin in1 
Madison, 2,000 students are expected 
to walk out April 15 in protest 
against plans of the war mongers 
for new armed conflict. The strike 
has faculty endorsement.

Strike plans hit a snag at Uni
versity of Illinois in Urbana when 
Pres. Willard gave them a public 
verbal lashing. Apparently feeling 
that fighting is O. K. but striking 
against war “unintellectual”, Willard 
issued a ban against student and fa
culty participation in the anti-war 
move.

Faculty and student groups, he 
warned, that join the walkout will in 
his opinion “promote a program 
harmful to university interests or in
tend, to gain converts to any program 
or policy by means of public resolu
tions, mass demonstrations, student 
strikes, placards, posters and slo
gans, or forms of appeal other than 
intellectual and beyond the province 
of an educational institution”.

HAZELTON, PA. (YNS)—A liv
ing wall of pickets prevented school 
bussess carrying non-striking stu
dents from entering Sheppton High 
School where students are striking, 
for the reinstatment of George Weik- 
sner, popular athletic director.

Efforts of parents to settle the 
strike were thwarted when the 
School Board refused to attend a 
mass meeting of parents to discuss 
the issue involved.
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Twin Cities , Youth CHb to 
Form Basketball Team

Due to the flooded conditions, 
.there wasn’t any meeting on Fri
day the 20th, but it took place the 
following Friday at Misa N. Z. It 
was very successful even though the 
weather was bad. We also had few 
new members. We expect more 
members next week.

April; 1st wasn’t so popular be-? 
cause of the pranks we have among 
the members. We could not trust our 
transportation manager for he may 
not show up. So a theatre party 
was scheduled for March 31st at 
7:30 p.m.

All members agreed upon having 
a baseball team this summer. Some 
of the girls were so enthusiastic that 
they volunteered for catcher and 
pitcher. Other sports were suggest
ed but it is rather inconvenient be
cause we haven’t the accessories. 
Swimming was a very popular sport 
among all of us. Why don’t some 
of you boys learn to swim. Bowl
ing was brought up but killed by 
most of. the members because of the 
cost. The boys said when* they make 
their first millions they’ll buy a 
bowling alley. (Nellie would be tick
led pink!)

Mr. A. T. is having success in in
teresting the members in two popu
lar papers namely; “The Sunday 
Worker”, and “The Young Worker”. 
Nellie had some leaflets which Phil 
swiped away from all of us. How 
about letting us see them, Phil?

We wish to thank comrade Or
man for the leaflet which he sent 
to K. C. about April Fool’s Games. 
Which was left at Nellie’s house 
(Nellie will you please bring it to 
the next meeting?) '

■ Quite a few interesting topics were 
discussed by Mr. A. T., P. El, K. C. 
and Miss N. Z. such as the T.V.A. 
Act, A.A.A. and N.R.A. It’s good 
and bad points were thoroughly dis
cussed. Most of the boys and girls 
saw through it immediately. Mr. 
Tetman and Mr. Zarkauskas gave an 
especially good topic, on the subject 
May 1st and what we should do on 
that particular day. A meeting was 
planned for that day of different 
Lewiston and Auburn organizations.

Did K. C. run into a rebuff when 
he mentioned that meetings should 
take place every two Weeks. A cho
rus of ear-splitting no’s was heard. 
And that ended the meeting.

I guess all of you know where 
the next meeting is to take place. 
So long see you there at 7:00 p.m.

K. C. was deluged with questions 
at whom Scoop is. How should he 
know?

Phil, Clayton and Steve are swell 
peanut catchers, they had a game 
all by themselves. ’

As transportation manager, Clay
ton is slipping as there were only 
eight in his car last Friday.

K. C.’s bright idea was that if he 
would not show up in front of Peck’s 
at 7:30 Tues; to look for the check 
marks on Peck’s front entrance.

“Queen of Hearts”

PUEBLO, Colo. (YNS)—“We re
fuse to participate in... war or in 
forces leading to or making war”, 
resolved Pueblo’s Epworth Leaguers. 
Whereupon the local American Le
gion charged the local pacifists with 
treason and moved “to secure in
dictment” against the church group.

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
*‘Our greatest crime problem is with 
youth”, stated J. Edgar Hoover, 
chief “G-man”. The most dangerous 
age of crime is 19, he told a House 
appropriations committee. The num
ber of arrests “goes up from the 
age of 16 to 19 and then drops off”. 
Mr. Hoover didn’t say why.

VIENNA, Austria (YNS)—Com
pulsory military training for all boys 
above 18 is ordered in a decree pass
ed unanimously by the Federal Diet. 
The number of men to be called im
mediately has not yet been decided.

LAsI SV.E

PhiladelphijosŽarijos
I >

And a grand time was had by all! 
Referring of course to- last Satur- 
day’s dince at the Girard Manor 
Hall.

By the way, can something be done 
to have continuous dance music at 
the banquet? All the guests like to 
dance and they have to leave early.

One of our girl waitresses, at the 
Philly Laisve’s 25 Anniversary Ban
quet, to a newly married, couple.

Waitress: Is there anything else I 
can do for you ?

Young married man: Yes;, you can 
bring us a honeymoon^ salad.

Waitress: Honeymoon salad?
Young married man: Yes, lettuce 

alone.

I asked Felix who the biggest liar 
in the world was:
A custom officer who searched May 
West and reported that he could not 
find a thing.

And then Alex K. comes up and 
says: Having a barrel of fun with 
a girl would be all right if it wasn’t 
for a double-barrel that comes lat
er.

Marty: How come they snapped 
only the top of your head in this pic
ture.

Larry: Well, the darn sap said 
’See the pretty birdie’, and of course 
I ducked!

Black Widow.

Waterburio Žvakė.
All I happen to know, is what I 

see in the papers. The headlines 
scream—“Spring is Here!” But as 
most things, it is hard to believe. 
With the temperature hovering be
tween 30 and 40 degrees, it demands 
an awful stretch of the imagination. 
So not to be a kill joy, I button up 
my overcoat and wrap my vocal 
cords, with a muffler to work up a 
sweat and blame (everything) on 
spring.

With all the correspondence that 
is being ground out by writers in 
Waterbury, it seems that old “Spring 
Fever” has been defeated. Buck Fe
ver tells me the old boy looks like 
he was down for the count of ten.

Speaking of heat—Vilijos Chorus 
plans to go South for a hot time. 
All aboard for Southbury the Last 
Sunday in May. Once more the city 
slickers invade the rural districts. A 
sport program was suggested, but I 
guess all the sports will be with, 
white trousers! We’ll expect you all.

According to latest reports—“our 
boys” are forming a soft-ball team. 
Already the equipment has been ta
ken out of the attics. Boys—why 
don’t you start practicing, so we 
girls can start cheering? You know 
the old stand by—“Chew tobacco— 
chew tobacco...

Not to be out-done, the young la
dies are planning a volley ball team 
to keep those school-girl figures. (I 
wonder how many of us have ’em? 
Nevertheless, we need the exercise). 
Who’ll be the first to challenge us?

Another old member returns to the 
“fold”. During his absence he has 
become the proud owner of a re
juvenated ark with all the the lat
est improvement.. Positively the last 
word in curtains, made like a bul
let-proof vest out of hežyy screen
ing.

Maybe Vic wants to keep the flies 
away from- the “honeys” he expects 
to carry! Sez Vic, “De only ting dot 
troubles me is de hexpense.” Straus- 
sey tells us that it is the dead ring
er of his oLDSmobile. So that 
gives you a rough idea.

Highlights and Spring, Fever
The music goes “Round an’ Round” 

and Clem J. Strauss and his songs
ters are, preparing themselves for 
the song competition to take place 
this summer. Already the members 

are discussing where to. place the 
“cup”. Kerens. luck;, to us and I 
hope we land it.

Nellie Barauskas’ thoughts go to 
her new Easter Bonnet.

Al Strauss and Stan Jegela “the 
two Hunks” long for, new dance 
steps.

Her thoughts turn to writing 
poems about love and a handsome 
man—oh September! Oh September! 
(Oh give me an aspirin!)

Super-salesman Strauss trying to 
sell—What have you done to the 
girls ?

Red Lusas thoughts go to his 
dreamy music.

Beansie longs for a new way to 
reduce his waist-line.

“Doc” shed his ankle supports— 
(spats to you).

The tall and dashing Jake Thomas 
storms the heights of Hartford in 
quest of' romance and. pink garters.

Julia’s thoughts goes to keeping 
her white shoes white.

Just a reminder—Chorus rehear
sal is this Thursday night instead of 
Friday,

To “Toots” from Shenandoah—your 
flattering compliment is just what 
our starving, “ego” craved.. Now 
nothing will stop us. Thanks for 
the comment. We also enjoy your 
weekly effort.
COMING EVENTS:

April 26th; Second presentation of 
“Tamyla” at 103 Green St., Water
bury, Conn./

“WE TWO”

So. Bostono Žiupsneliai
Hello, everybody! Here we are back 

again into circulation. We missed 
Marie Zavis at rehearsal Friday. I 
hope you won’t have to be a dele
gate to New York very, often, be
cause the chorus isn’t the same with
out you. Also among those missing 
were I. Kubiliunas and Helen Žukaus
kas. More than ever I missed that 
“When are we going to eat?” from 
Helen and “Why wasn’t I mentioned 
in the column?” from Marie. Of 
course we needed your suggestions, 
“Kubie”. The tenors seemed a little 
lonesome without you.

The masquerade ball I spoke of 
a few weeks ago is going to be at 
Tinkertown Acres on May 23, 1936. 
Nobody* is to be admitted without a 
costume and mask.. There are over
night cabins on the premises so that 
you out-of-town people will be able 
to stay over-night if you care to. 
We’ve also got plenty of chaperones 
ready for the occassion. All in all 
’twill be a very grand time and you 
are sure to enjoy yourself. So come 
one, come all. By the way, we have 
some very lovely costumes that will 
be rented out on the premises at very 
reasonable prices.

Just who was the fair lad that 
was seen at the “Den” in the wee 
hours, of the morn last week? So 
you’d! better rather go down to see 
Ruby Foo instead of coming to re
hearsal, eh? Rose, please don’t 
make those corrections in public 
again. You made my face so red! 
Millie just why do you come in so 
late these past few Friday’s?

Toodle-oo— more gossip later.
Putpeles Vaikas.

DAYTON, O. • (YNS“)—Bootblacks 
employed by Roy E. Steele, head of 
a shoe repair chain, don’t seem to 
think that America is a land of 
opportunity and that rugged indivi
dualism, Liberty League style, is the 
answer 'to their problem. Instead 
they struck, against wages of $1 a 
day for 12 hours’ work; and. now 
they’re demanding $1.35.

LENOIR CITY, Tenn. (YNS)—An 
endurance contest between students 
of the local high school and the 
school board is on. Students refuse 
to go to school until the board re
elects Superintendent Claude Mv Mit
chell. The board refuses to accede 
to their demands.

Thursday^ April 9, 1936
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Shenandoah i Žiežirbos .

Comrades ,are you all ready for 
the affair that is going to be held 
here on next Monday? Have you all 
got your tickets purchased? If you 
don’t, you can purchase them from 
any member of the Chorus or mem
bers of the. dance committee. We 
hope to see all our comrades to
gether with their friends at our Eas
ter dance. Don’t forget, you are all 
invited. Tickets are only one-fourth 
of a dollar, or twenty-five cents. 
Well, I guess I’ll see you all at. the 
dance Monday. Place, Naja’s Hall, 
302 South Main Street, Shenandoah, 
Pa.

Glancing at; the Youth. Section of 
' this past week, I, noticed an article 
pertaining, to the correspondence of 
the youth-section. Curiosity aroused 
me. What happened at the lecture 
in Brooklyn, on Saturday? Hope 
we could have such lectures around 
our way. It sure sounded very in
teresting.

Funny things happen some time— 
last week we had quite a nice at
tendance at rehearsal, but other 
weeks it just drops to nothing. Cho
risters, there must be some way in 
which our rehearsals must improve 
in attendance. Come on, all of you, 
try and give your cooperation in the 
future. Make it a one hundred per 
cent rehearsal in the future, wont’ 
you?

Chorus rehearsal will be postponed 
this coming Sunday, as it is Easter 
Sunday. We hope to see all our 
members back after Easter.

Our chorus membership should be 
increased. We hope to see our old 
members as well as new members 
here Sunday, April 19th. Don’t for
get.

JUST IMAGINE :—
1. —Rehearsals in the future with 

100% attendance.
2. —Eleanor—a flapperette.
3. —A. Z. without a mustache.
4. —Tenors singing in sweet fe

minine voices.
5. —Frank—loud and boisterous.
Gee whiz, what would this group 

resemble ?
Time’s up, see you soon again. 

Look for me.
“Toots”.

PASTOR HITS SCHOOL 
ANTI-PEACE EDICT

BROOKLYN, N. Y. (YNS)—Dr. 
Harold G. Campbell, superintendent 
of schools, was criticized by Rever
end George A. Crapullo, pastor of 
the Irving Sq. resbyterian Church 
because of Dr. Campbell’s warning 
to teachers that pacifism and non- 
resistance was not to be taught in 
the New York school system.

Reyerend Crapullo stated: “It is 
obvious that such a ruling is a 
breach of academic freedom. It con
stitutes a serious danger to our re
public and democracy, and is a me
nace to the liberty of free speech 
and free thought.

NEW YORK, N. Y. (YNS)—Recall 
of an order to cease hiring for NYA 
projects, was forced on Harry Hop
kins, WPA administrator. The edict 
had cut off hopes of jobs of a thou-, 
sand young people, greatly in need 
of the meagre aid these jobs offer. 
Funds for the jobs had already been 
allotted when the order to cease hir
ing was issued. All NYA. jobs will 
last only until June 30th.

STILLWATER; Okla.-Johnny Ba
ker, 11-year old boy accused of steal
ing $10 from a photographer’s stu
dio, was killed when he- attempted 
to escape from the county jail. As 
the boy started on his descent from 
the fourth1 story of the jail building, 
the rope he had fashioned from. old 
rags and clothing broke and he fell 
to the ground.
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The Camera Eye
Fascism—War—And Other Unpleasant Topics In 

The Film World... Mhissolini is lending, money free
ly to all^ film concerns to make filpis glorifying, the 
Ethiopian adventure. Blustering words are-, not 

‘enough, eh, Benito?
While in America, President-Elect Gomez of Cuba 

is on his- way to Hollywood' to make preparations for 
propaganda films designed to show the picturesque 
side of Cuban life today...and, naturally,, to perpe
tuate his. regime.

Hollywood’s Unsung Hero... the film editor, the 
man whose job it is to keep an audience from get
ting figety in their seats. His is the thankless task' 
of taking the film as shot in the studio, and from 
that, fashion an interesting and well-paced story. 
Imagine his feelings when he receives an assignment 
to cut 274,000 feet of film down to a meager 13,000 
feet—which is just what some poor editor has to 
do with the new film “Showboat’.’.

Censorship In The Newsreels.. „ No mention was 
made in the newsreels of the attack on Leon Blum, 
famed Socialist leader in France, nor of the monster 
anti-fascist demonstration that followed. Yet, an 
amateur cameraman who happened to be on the scehe 
of the attack, filmed the whole affair. The film 
was immediately seized and. was privately screened I 
in a judge’s chambers. Police say that the film-ran 
long enough to permit identification of the assailants. 
But the film was never shpwn publicly. No need 
to say that big business, the power behind the fas
cist bludgeon had its finger in this pie. * '

In the same Paris where the attack on Mr. Blum 
took place, Alexander Korda’s anti-war film based 
on H. G. Well’s “Things To Come” was warmly re
ceived. There was thunderous applause for 
thing said against war.

The National Guard Scab... The Screen 
Guild strongly protested the use of the 160th 
try National Guard as extras in the film 
Guns
film, an extra lost a day’s pay or more.

Strange, that guardsmen [ should become actors 
overnight. Yet not so strange^ when one discovered 
that the U. S. War Department is moving into the 
Hollywood Motion picture industry. A motion picture 
reserve ’’unit has been formally saptetioned: by the de
partment... And realizing the tremendous persuasive 
powers of the film and the millions it reaches, this 
move seems an ominous one indeed in the face of 
the war situation today. ;'

Mofe news along these martial lines: R. A. Row
land, A. E. F. veteran and producer of a decidedly 
pro-war film, which was loudly praised by the Ame
rican Legion, has joined the producing staff of Pa
ramount Pictures.

R. K. O. Pictures plan an increased feature sche
dule. So the efficiency expert is called in to cut down 
on expenses. And down goes somebody’s wages. This 
time it’s the waitresses in the studio restaurant. 
From $16 for 36 hpurs they were cut to $12 for 48 
hours.

Much Ado About, Nothing
est Hollywood male heart throb, joined the Lafayette 
Escadrille at 14. Poor boy, no mother to guide him. 
And little Shirley Temple, the dimpled darling, is now 
a full fledged mem 
ye chaw tobaccey, į
playing in the movies 15 years, longer than any other 
star. That man sura can take it. I don’t think Joe 
Penner is so funny in'the movies. He better stick on 
the radio, where you can’t see him.

every-

actor’s
Infan-

Son’s ‘O’
For every guardsman that appeared in the

Brian Donlevy, lat

er of the Texas Rangers. Kin 
Ihirley? Richard Dix has been

Over 12,000,000 young people—more than the to
tal population of 11 far western states—have reach
ed the age of 18—working age-r-since October, 1929

One tenth of the rural young people receiving re
lief in February, 1935 (latest figures available), were 
heads of families. In all, more than a million and 
a quarter young peope, 16 to 24 years of age, were 
in rural households receiving general relief in that 
month.

4»do Choro Aidai
The Aldo Chorus had a very in

teresting meeting last Friday. It 
was there; that. Yours Thily got a 
bawling, out for not writing in the 
“Laisve” Youth. Section often, enough.

My apologies to the “Debs” for in
cluding, Adele and excluding that one 
and only Connie^, for which I was 
stormed at- by the: aforementioned 
organization.

The Aido Chorus was well repre
sented at the “Laisve” dinner.

Some chorus members have auto
mobiles and others plan to buy cars 
which might even make it unneces
sary to. hi re a bus in order to go to 
picnics thissummer.

The chorus has never been invited 
to sing at any picnic in Cogtm. even 
though it goes to picnics in New 
Jersey many times each summer.

Some of the “frat” members are 
on none too friendly terms,

Al was seeing red! at “Laisves” 
dinner.

Tony was seeing blonde at “Lais- 
ve’s” dinner, but as for me, give me 
liberty or; give me a dame.

The chorus wishes to surpass it
self in trying to present both the re
vival of that, well-known operetta 
“Grigufis” and the new Lithuanian 
translation of the “Coffee Cantata”, 
by Johann Sebastian Bach in one 
season.

Suggestions to the writer by mem
bers of the chorus for the improving 
of this cqlumn will be most welcome. 
Additions to the column will also be 
accepted. Tony

You Should Know
By BEN MEDLEY

I was busy all week, doing practi
cally nothing, and in my effort to 
run off a column, I had to choose 
Someone who would make easy writ
ing. So taking the shortest route, I 
found myself unfolding all the nice 
things about one of Connecticut’s ul
tra sweet girls... Constance Jegela.

Rather boastfully, I say I have 
known Connie for many years (6 or 
7) but- in all the years of our ac
quaintance, I have never known her 
to be as conscientious and serious as 
she is now. She seems to have en
tered that category of free thinkers 
who would rather take a konk on 
the head father than to relinquish a 
view-point, and it is rather surpris
ing how it all came about. Whether 
she grew into it or from gradual en- 
lightment, I don’t know, but that is 
her.

You think that that’s Connie in her 
entirity ? ' My dear friends you do 
not know Connie. Off hand I would 
say she is„ about one third of the 
above, but the other two-thirds... oh 
węll... I guess she’s different. But 
what do you say let’s get acquainted 
with her.

, If you ever happen to pass through 
Waterbury or even visit it, drop in 
at the East Main Street store of 
Kresge Inc. and walk around. If 
you have any luck at all, you will 
run into the counter where the more 
finer things in this poor humble 
world of Ours are sold... lingerie... 
in assorted sizes. The fair young 
lady who smiles when she hands out 
change is Constance Jegela, one df 
the countless girls employed in this 
large institution. Pencil in her she 
will continue industrially throughout 
the day waiting on all sorts of cus
tomers with the thought in mind that 
at the end}of the week there is a 
well earned pay check waiting for 
her. Thus, she spends the greater 
portion of fhe day.

(Continued on Page 4)

Abolition of Child Labor in a
Soviet ‘ America

By MAX WHSa

Children in a Sov. Amer. would not have to worry 
about going to work to help support their families, 
therefore they would be able to receive the highest 
possible .training,

The curse of child exploitation- would; be., wiped 
out for the first time. According to the 1930 census 
there were more than two million children under the 
age of seventeen, at. work during, that year, 
numerous reasons (the fact that the census 
ken during the school season; the fact that 
under ten years of age were not included, in 
sus, meaning that newsboys, bootblacks, 
workers, etc., were excluded; the' fact that
“intermittently employed”, that is,, only after school 
or on Saturdays and Sundays, were not counted; the 
fact that numerous children lied about their age for 
fear of losing their jobs) we know .that the actual to
tal. :of child - laborers is far above the figure of two 
million given by the government. . ;

The conditions under which these child laborers 
work are nothing short of horribleX A description of 
such conditions given by an eminent authority is the 
most graphic condemnation of the capitalist system. 
Writing about child laborers who do home work, he 
says:

But for 
wasta- 
children 
the cen.- 
domestic 
children

“Lon^ hours of toil, much of it at night and in 
close, overcrowded rooms, are the lot of home
workers. They are deprived of the healthful out
door activities which are their right, aid are sub
jected to the performance of sedentary tasks which 
involve the long continued strain on eye and finger 
muscles so conducive to fatigue and the develop
ment of nervous disorders. A child of nine was 
crying when a tenement inspector made his en
trance. He asked what was wrong, 
replied disgustedly, ‘Aw!
street and play’.”

These millions of child 
from the factories, streets, 
placed in school with full

The mother 
she wants to go on the

laborers would be taken 
sweat shops, farms, $nd 
maintqnace by the go

vernment so that they would study instead of having 
to work for a living at an age when such work is 
injurious.

Different Type of Education

The type of education received by the youth would 
also be different in Soviet America. In the schools 
today, the main aim of education is .to train robots 
for the boss class. In the schools of Stoviet America, 
the main aim would be to develop the children into 
creative workers, conscious builders df the Socialist 
society. Our Soviet child would combine his studies 
with the Socialist life going on arouhd him. From 
the very beginning, he would be taught that socially 
useful work is a noble thing. He < would combine 
his study of arithmetic, reading, and writing, with 
excursions into the nearby factories,1 With the hand
ling of all sorts of tools.

If the school were in a farming area, like Iowa 
for instance, it would be built around a Socialist col* 
lective farm with excursions to the farm, the study 
of agricultural methods, and machinery 'Considered 
part of every student’s education. H

If the school were in an industrial town likę 

Youngstown, the school children would be taken on 
tours through the different departments of the steel 
mills. They would begin to learn the different stag
es of manufacturing steel, something about -the ma
chinery used in the steel plants. Thus, when they 
completed their education, they would be ready' to 
become good workers in,the Socialist steel industry of 
Soviet America.

After receiving an elementary and high school 
education, our Soviet child would be ready to enter 
either a Socialist trade school or continue his studios 
in the field of higher education by going, to college or 
university.. / . t •

off the“Any people anywhere, being incimed and haying the power, have the right to rise up and sL 
existing; government, and form a new ona that suits them better. This is a most valuable, a most -s$$#d right— 
a right which we; hope and believe is to liberate the world,; Nor is. this right confined to cases in which the whole 
people of an existing government may choose to exercise it... A majority of any portion of such people 
vohitionize, putting, down a minority, intermingW? with or near them, who may oppose this movement.
nority was precisely the caseof the Tories of ouroww revolutiomltisa, Quality of r revolution not) to go by old
line* or old Jaws, baito break up. both and make; naw ones”.—ABRAHAM LINCOLN^ speech in House of Repre
sentatives, J&n. 12,. 1848. :

nay re* 
uch mi-
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It really was a double sensation
al experience to attend the “Lais- 
ve’s” Silver Jubilee Conference. The 
second sensation was the trip back 
home. After three hours of blind 
driving (caused from the 'heavy 
rainfall on the window and strong 
headlights from approaching cars), 
the fear of falling asleep, being 
pushed into a ditch by road-hog 
trucks, the small Philadelphian dele
gation arrived home.

Which reminds me that there were 
very little youth represented at the 
Conference. Let’s look forward to 
a youth division for our next Con
vention.

Yesterday I waited long enough on 
a subway for a’ passengei’ to leave 
the daily newspaper that he was 
reading. Before I opened up to the 
society column I glanced over these 
articles:
( Miss May Crown, general secre
tary of the Y.W.C.A. of Great Bri
tain, was a guest of the Philadel
phia Y.W.C.A., Monday April 5th. 
She convinced the public that the 
King is an inspiration to every Bri
tish girl. She was forced to admit 
that there was widespread unemploy
ment among the young women in 
England, but she added that the 
likeness of the new King to be found 
in many girls possession adds great
ly to the progress that is being 
made. I wonder whose photograph 
they could polish up to inspire the 
American girl? Surely not Mr. 
Hearst’s.

Another free luncher was our own 
Judge McDevitt who told several 
hundred men and women students of 
Philadelphia collegiate institutions 
at a meeting of the Federation of 
Newman Clubs in the club quarters 
at the University of Pennsylvania 
that Communism is spreading with 
tremendous speed among American 
schools and colleges aided and abit- 
ted by many American teachers.

Now believe it or not, Juggie (to 
all Newman weaker sex members) 
traced the course of a number of 
strikes in this country directly to 
communistic activity and said that 
even his political party was satura
ted with the same taint.

If you really want to attend a 
Banquet minus these kinds of “free- 
meal ticket” after dinner guests, 
come to “Laisve” Silver Jubilee Ban
quet in Philadelphia, Sunday the 19, 
at Girard Manor Hall. Out-of-town 
guests are especially invited to hear 
our nine star program*.

Felix Olekis Jr.

Howdy, 
bore from 
just your 
so hard to write on a day like this 
when it’s pouring outside—it seems 
to make one so insufferably lazy. 
(Not that I’m any different at other 
times).

Well, it looks as though New Ha
ven is starting to creep back to the 
Youth Section with a column from 
Ben Medley. Keep it up, Ben, that 
is if you’re still alive after publish
ing the truth about some of our 
Connecticut youth. We’re still wait-

Hartford, 
Worcester, 

Take for 
Sunday,

ing for articles from 
Bridgeport, .Manchester, 
and oh so many places, 
instance Hartford—Last
March 29th, Laisves Chorus present
ed a very fine rendition of “Tamyla” 
with Biruta Ramoška doing splendid
ly as the lead—and yet there hasn’t 
been a single article written about 
the operetta—(or am I wrong?).

Gosh here’s a whole line of peo
ple waiting to make your acquain
tance so I’ll just start with Al 
Strauss who is here telling me 
about his cigarette lighter that could 
be. lit with only one match. Al, the 
baby of the Strauss family and the 
brother of our prof, is a very colle
giate sort of a fellow—and quite an 
unassuming ladies* man--excellent 

dancer—still in high school and 
manager of the basketball team 
there. The only flaw is that nature 
made a mistake when he was born 
a boy because he has a great capa
city of talk. It seems that he could 
speak for hours and hours about 
nothing—altho lately the topic has 
been quite materialistic—a certain 
young lady in Hartford.

Let’s see now, here is Stan Jegela, 
Al’s better half. Stan is one of the 
Jegela family but surprisingly he’s 
rather a quiet young man. Tall— 
Blonde, good dancer, fine tenor, and 
still a new member so there isn’t 
very much to say about him—(as 
yet).

Then there’s Ann Moros who 
seems quite new to the chorus after 
failing to frequent rehearsals for 
about 5 weeks in a row—pr more. 
What’s the matter, Ann, aren’t we 
good enough for you, or is there an- 
othei’ reason. Like all the Water
bury girls, Ann, is a pretty lassie and 
rather a heart breaker because she 
won’t give the male sex a tumble. 
Yes, there actually are men-haters 
in our chorus. Ann recently took 
the role of Fatuma in VTamyla” and 
did commendably well because the 
role was quite difficult for a young 
girl. She may not like being writ
ten up about so I think I won’t say 
anymore.

Quite the contrary is our dapper, 
dashing, Albert Osborne (he insists 
on this) Burkauskas. Already he’s 
been ruing that he wasn’t the first 
one to be publicized and now I sup
pose he’ll be lamenting that the ar
ticle about him isn’t long enough. 
Of course, there’s plenty to write 
about his escapades but then time 
and space won’t permit so some day 
we’ll let Burke write up his own 
autobiography and I’m sure it’ll be 
very interesting—something like ~ 
py’s diary. He’s that kind of a 
low. Al is a senior at one of 
local high schools, and quite a 
vileged character, judging from 
number of times that he stays 
of school and gets excused. Just re
cently he was telling me that in the 
honor system at school the teachers 
have the honor and the students 
have the system. If you’d care to 
give a party you better contact Bur- 

business 
year.
short of 
Anasta-

Pe- 
fel- 
our 
pri- 
the 
out

ke as that happens to be his 
—7 flops to his credit this

And here’s the long and 
the chorus—first we have 
sia, “shorty” Veprauskas who is the 
quietest and mousiest person in the 
whole chorus. The only person in 
the group who doesn’t help Clem’s 
hair 
I’ve 
over 
long of it is Peter Kukanskis, one 
of our recent additions to Vilijos 
Chorus. Pete has 6 feet 3 inches of 
height and about 170 pounds of 
weight—blonde hair, and a fine, 
quiet disposition. He seems to be 
the answer to any girl’s prayer (if 
she prays hard enough). Yes, girls, 
here’s your chance— Pete is a plum
ber’s son and works with his dad— 
also has a car at his disposal so 
don’t all grab at once.

I may as well tell you a few things 
about Nellie Burauskas ,for undoubt
edly a great many of you met her 
at the Women’s and “Laisve’s” Con
ferences last week. Of course, if 
you met Nellie you would know a 
great deal about her but there are 
such things as her fine soprano 
voice, her ability to send the male 
sex into sudden and sundry swoons, 
and other such facts that you’d ne
ver know about unless you 
strictest confidence—(which 
but won’t anymore).

Well, I guess this’ll be all 
but before I sign ,off I must let you 
in on something I just heard. It 
couldn’t possibly be a secret because 
the man hollered it loud enough for 
all the neighbors to hear.

Father: “Look here, Constance, I 
don’t mind! your sitting up late with 
that Clemmie of yours, but I object 
to his taking the morning paper 
when he goes”.—And so, my fren’s—

Cheerio.

(Continued from Page 3)
Being a chorus member, you’ll 

ways find her in her noisiest way at 
Friday night rehearsals. But when 
she starts to sing, she outdoes her 
vociferousness with her splendid vo
cal-cords. A direct decendent of 
Constance Menkei, a niece I believe, 
Connie herself as one of Connecti
cut’s outstanding feminine singers. 
She not only sings, but makes won
derful use of her ability to fill capa
ble portions. Trusting in her the 
careful records of finances, both Vi
lijos Chorus and the ALPMS have 
made her financial secretary of the 
organization.

At columnizing she proves to be 
equally adept. Yob have read her 
newsy columns many times, but her 
anonymous signaturė always kept it 
a secret. I like to know whose co
lumn I read, so inquisitively I start
ed to quiz her on the matter as we 
both delightfully manipulated a few 
steps of dancing at the Park Street 
Hall in Hartford, a few weeks ago. 
Incidently, she doesn’t like the shag 
... admirable girl. Knowing she 
writes one of the many columns sent 
in by Waterbury, I said I liked her 
last column in the youth section. To
tally unaware of my maneuvers, she
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denied they were good, but not that 
she didn’t write them. So I asked 
her why she didn’t sign her name 
to them. Out of sheer modesty she 
told me her name at the bottom of 
the column would not enhance its 
value any so “Just Me” would do all 
right. So we danced on. I like 
dancing with her, she dances so 
lightly.

Behind all that versatality, she is 
some heart-throbber. Her overflow
ing pulchritudiness has managed to 
penetrate the hard heart of Clemmie 
Strauss and now he goes around 
buzzing like a queen bee. It’s been 
going on now for months and months 
but don’t you worry boys, you still 
have a chance... it’s worth the try.

I got so enveloped in the dam 
thing I forgot to stop. I could go on 
and on, in fact I was just beginning, 
but it must terminate sometime so 
here it goes. See you next week.

RALEIGH, N. C.—Girls attending 
work-camps in North Carolina, si
milar to CCC camps, receive no pay 
for the work they perform. Their 
work is considered part of a train
ing course. The training given the 
girls qualifies them for domestic 
service and other work. About 3,- 
100 young women have attended 
these camps to date, it is estimated.
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Lietuva Prieš 75 Metus
......  ...= ST. MATULAITIS .................. ............. ..... - =

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

(Tąfea)
Dvasiškių skaičius 1858 metais drauge 

su bažnyčių tarnautojais buvo sekamas:
Kauno, Vilniaus, Gardino, Minsko, Vi

tebsko ir Mogiliovo gubernijose buvo ka
talikų vyrų 4,198, moterų—1,419; pra
voslavų vyrų 11,890, moterų—12,784; žy
dų vyrų 1,556.

Dvasiškija ir Sukilimas
Jeigu dabar norėtume susekti socialę 

sudėtį mus čia labiausia interesuojamos 
katalikų dvasiškijos, kaipo svarbiausios, 
šiuo žvilgsniu veikiamos jėgos; iš kokių 
klasių rekrūtavos ta armija, kuri turėjo 
gana didelę įtaką į sodiečius, tai tįesiogi- 
nių žinių neatrasime. Statistinių tuo 
klausimu žinių nėra. Daug matomai bu
vo iš vidutiniškųjų ir smulkesniųjų bajo
rų. Tai buvo profesija, kurioj atrado 
užsiėmimą žymi bajorų dalis, neatran
dančių kitokio savo darbo pritaikymo. 
Bet iš netiesioginių davinių matyti, kad 
žymi dalis dvasiškių rekrutavosi ir iš pa
siturinčiųjų valstiečių. Dvasiškio profe
sija buvo viena prieinamiausių profesijų 
valstiečių vaikams; nereikalavo nė ilgo 
mokslo, nė didelių iškaščių. Jucevičius 
savo Žemaitijos aprašyme, rašytame 
penkiasdešimtų metų pradžioj pažymi, 
kad “kunigų kilusių iš Žemaitijos kiekvie
na diecezija skaito didesnę dalį.” Aišku, 
jeigu ėjo eksportas, turėjo būti perpil
dytas vietinis rinkas. Varnių seminari
joj 1862 m. mokinosi 122 klerikai. Kad 
sodiečiai turėjo paprotį leisti vaikus “į 
kunigus” liudija Chodzko savo rašte. 
“Turtingesnieji Žemaitijos valstiečiai ati
duodavo savo vaikus į mokyklą, iš kur 
jie dažniausiai stodavo į dvasinį stoną” 
_ rašo jis. Mes matome valstiečių vai
kus—kunigus tarp palikusių savo raštus: 
eilių rašėjas — Strazdelis — buvo kilęs iš 
valstiečių; tos pat kilmės buvo Valan- 
čauskas, Stanevičius ir kiti. Reiškia, 
dvasiškių luomas susidėjo iš išeivių ar iš 
smulkios bajorijos ar iš pasiturinčių vals
tiečių, ir tuo pačiu turėjo tamprius ry
šius ir įtaką žemesniuose gyventojų klo
tuose: smulkioj bajorijoj ir valstiečiuo- 
'se, kas, be abejonės, negalėjo neturėt įta
kos į valstiečių dalyvumą sukilime. Ryš
ki rusifikatoriška Rusijos valdžios poli
tika: rusų kolonistų ir valdininkų Lietu
voj veisimas, naujų cerkvių steigimas, 
katalikų bažnyčių į cerkves pavertimas, 
priverstinas unitų prie pravoslavijos pri
jungimas, skaičiaus šventikų — aiškių 
konkurentų didinimas, visa tat negalėjo 
nekelti Rusijos valdžios neapykantos ka
talikų dvasiškių tarpe. Jie visi aiškiai 
numatė, kad jeigu kai kuriose srityse 
dar ne šiandien, tai rytoj šventikai jau

bus rimtos konkurencijos išeinamu punk
tu. šitai ugdė juose caro valdžios nea
pykantą, vertė juos būti daugiaus ar ma
žiaus palankiais sukilėliams — katali
kams. Bet toki buvo toli gražu ne visi. 
Tokiais buvo pirmoj eilėj jaunesnieji, už
imą žemesnes vietas bažnyčios jerarchi- 
joj. šitie daugumoj be atodairos pasida
vė politinei tekmei, kas darbu, o didžiu
ma tik žodžiu prisidėjo prie sukilimo. 
Bet užimą augštesnes vietas laikėsi dau
giausiai neitraliai. Jiems katalikybės at
stovams pirmoj eilėj rūpėjo katalikybės 
reikalai. Katalikiškos ^politikos reikalai 
neleido jiems daryti rizikingus žingsnius, 
išstoti prieš Rusijos valdžią. Išviršiai 
jie laikėsi neitraliai, nors esmėje užjautė 
sukilimui; laukė kuom pasibaigs sukili
mas; stengėsi abiem pusėm lojalūs išvei
zėti, kad, sukilimui pasibaigus, turėti ga
limybę patiekti nugalėtojams sąskaitą už 
savo neitralumą. Tokios krypties atsto
vu buvo iš valstiečių kilęs vyskupas Va- 
lančauskas. Jis nepareiškė karštų sim
patijų sukilimui, bet ir nepasmerkė jo, 
nedarė kliūčių sukilėliams, tačiaus iš ki
tos pusės stengėsi visokiais būdais būti, 
kartais net perdaug, lojalus Rusijos val
džiai. Remdamasis įstatymais, užtarda
vo savo vyskupijos kunigus ir, kiek su
gebėdamas, gindavosi nuo rusų valdžios 
kišimosi į katalikų bažnyčios reikalus. 
Laviruodamas tarp tų dviejų kovojančių 
jėgų, jisai mokėjo likti nejudomas, išlai
kyti savo vietą ir dalinai autoritetą.. 
Svarbiausia jo rūpestis buvo katalikybės 
reikalai. Jos naudai jis ne kartą gan 
nešvariai šunuodegavo prieš caro val
džią. Bet mokėjo gudriai, už kulisų bū
damas, mobilizuoti fanatizuotą tikinčių
jų minią, kurstyti joje fanatizmą, kad 
padaryti manifestaciją prieš caro val
džios perdaug skaudžius smūgius, sutei
kiamus katalikybei po nepavykusio suki
limo. 1864-65 m. jo įtaka suruoštas buvo 
rašymasi į tretininkus ir į rąžančius ir 
masinės procesijos į vyskupą. Guberna
torius suprato to manevro prasmę, ir 
pabriežė, kad tos procesijos tai katalikiš
kos reakcijos apsireiškimas prieš caro 
valdžios priemones. Ta gudriai suruošta 
demonstracija padarė įspūdį tiktai į kai- 
kuriuos baikščias caro valdininkus, ne
sulaikė tačiaus valdžios akcijos prieš ka
talikybę. Visa gudriai pravesta sukili
mo metu neitraliteto ir šunuodegavimo 
politika atnešė naudą tiktai jam asmeni
niai, jis užsiliko savo vietoj. Katalikybei 
naudos nedavė. Bet reikia pažymėt, kad 
tarp žemesnės dvasiškijos buvo taipogi 
lietuviškojo smulkiai buržuazinio nacio
nalizmo atstovai. Sukilimo vadas kun.

(Daugiau bus.)

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybė! Lai gyvuoja darbinin
kų solidarumas!

ALDLD 84 Kp. Bendra
Komisija:

J. K. Gilius,
J. Bimba,
J. Matačiunas.

Gardner, Mass.
Pranešu visiems Gardner ir 

apielinkes draugams, kad ren
giamas filmų vakaras, kovo 
20 d., Lietuvos Sūnų Draugys
tės, neįvyko del to, kad del 
didelio potvinio mūsų filmi- 
ninkas negalėjo atvykti pas 
mus į Gardnerį. Pusė kelio da- 
važiavęs turėjo grįžti atgal į 
Brooklyn, N. Y.

Dabar mes pranešam, kad 
mes vėl rengiam filmų vaka
rą toj pačioj svetainėj. Rody
mas įvyks balandžio 17 d., 
1936 ir visus nuošii ' ; kvie
čia Lietuvos Sūnų L ' 7stės 
Komitetas ateiti ir pai ati iš 
Lietuvos tik ką atvežtus pa
veikslus.

Alekas Yuška.

$is, Bal. 9, 193(5
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^Ruppert s Aius yra 

netiktai simbolaš puikaus 
gyvenimo—-jisai yra dalis 
gero gyvenimo.

Nesakykite Alaus— 
Sakykite RUPPERT’S

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIfiJIMAM ĮSTAIGA

SSRS Nauja Lėktuvų Linija

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

♦

Paterson, N. J
Pareiškimas

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

sistema turėtų 
kiekvieno skurs- 
žmogaus į kovų 
darbininkų tiks-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

29 d., 1936 m.,. įvyko 
84 kp. susirinkimas, 
buvo p a k v i estą ir 
kp., kad bendrai ap-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23 rd St.

stemos.
Jūs žinote, kad pasaulyje

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

bendrai apdiskusavę 
išvados, kad 

opozicijos 
darbo klasės

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

NEKĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y 
ir

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

BUCHAREST, Rumuni-

pilnateisiais ALDLD 
kaip kad ir pirmiau

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

cijų centralinės įstaigos atšau
kė bent kokius darytus užme
timus vienų ant kitų iš abiejij* niekas vietoj nestovi. Progre- 

o. r-, tm • rl viii n i >1 _ I

Kovo 
ALDLD 
k u r i n 
LDD 1
tarus šių abiejų kuopų vieny
bės reikalo svarbą ir susivie
nijimą abiejų kuopų į ALDL 
D 84 kp. Atėjo LDD 1 k p. 10 
draugų ir draugių, stojančių 
už susivienijimą su ALDLD 
84 kp. Užsimokėjo jie duok
les į ALDLD už 1936 metus ir 
patapo 
nariais, 
buvo.

Mes 
priėjome prie 
kadangi likusieji 
draugai yra 
žmonės, tad ir mūsų gyvenimo 
sąlygos bendros, todėl turėtų 
būti ir bendros kovos prieš iš
naudotojų klasę. Pasiskirsty- 

,mas ir vaidai mūsų tarpe neša 
naudą mūsų klasiniam prie
šam. Kadangi Kominterno 
VII Kongresas panaikino gin
čų pamatą ir abiejų organiza-

pusių, todėl susirinkimas ant 
vietos įsakė draugam liautis 
vartojus visokius tvirtus žo
džius ir vengti ginčų, kurie 
tankiausiai neturi nieko bend
ro su klasiniais reikalais. Drg. 
Leninas yra pasakęs“Tie, 
kurie vartoja stiprius žodžius 
ten kur nereikalinga, neturi 
jų ten, kur reikalinga.” Imant 
atydon, kas augščiau pasaky
ta, mes bendrai priėjom prie 
išvados, kad neužtenka 10-ties 
LDD 1 kuopos draugų pasisa
kymo už vienybę, yra būtina 
likusiems LDD 1 kuopos drau
gam rimtai apsvarstyti sekan
čiam jų susirinkime darbinin
kų klasės vienybės svarbą, be 
kurios mes negalim nugalėt 
klasinį priešą. Todėl mes sa
kom, kad lai nebūna Jankaus- 
ko-Strado - Steponavičiaus an- 
tidarbininkiška vadovybė už
tvara darbininkų klasės vieny
bei. Likusieji draugai, ‘grįž
kite į ALDLD ir bendrai dirb
sime su viso pasaulio darbi
ninkais delei galutino pasi- 
liuosavimo iš kapitalistinės si-

sas žengia pirmyn; darbinin
kų klasė pasaulyje vienijasi 
kovai už būtiniausius reikalus, 
tad ir mes, lietuviai darbinin
kai negalime būti išimtimi, ir 
mes turime eiti su progresu ir 
su susipratusia darbininkų 
klase. Jūs žinote, kad nėra 
sąmoninga susigyventi su se
novinės baudžiavinės, nupuo
lusios drąsos žmonėmis, kurie 
sako, kad prieš vėją nepapū
si. žuvimas Rusijos carizmo su 
visom kartuvėm ir kartu su 
kapitalistine 
kelti dvasia 
tančio darbo 
už galutinus 
lūs, už pasiliuosavimą iš ka
pitalistinės vergijos.

Todėl mes dar sykį kviečiame 
LDD 1 kp. draugus ateit į ALD 
LD 84 kp. susirinkimą, kuris 
įvyks trečią nedėldienį balan
džio mėn., antrą vai. po pietų, 
62 Lafayette St., Paterson, N. 
J. ir įstot į ALDLD ir pamiršę 
praeities nesutikimus, padavę 
vieni kitiems rankas, bendrai 
kovosime už bendrus savo rei-

vietų ir čechoslovakijos at
stovai pasirašė sutartį nau
jai oro linijai iš Maskvos į 
Rumunija ir Čechoslovaki- 
ja.

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

AA * JĮ

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys,. užėjimui su 
moterimis. Nędė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

Gaukite “Laisvei” Naujų
\

Skaitytojų

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedčlioj, 12 d. balandžio, 
10:30 vai. ryto, Darbininkų Centre, 
325 E. Market St. Visi kuopos, na
riai dalyvaukite. Taipgi kviečiame 
LDD 15 kuopos narius dalyvaut ir 
stot vienybėn su ALDLD kuopa, ir 
tęst savo naudingus darbus su mūsų 
organizacija. Taipgi čia bus drau
giškas pasikalbėjimas vienybės klau
simu ir draugijos svarbiais reika
lais.

Kp. Sekr. J. V. S.
(85-86)

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

svarbus susirinkimas atsibus nedč
lioj, 12 d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
Darbininkų Centre, 735 Fairmount 
Ave. Bus svarstoma “L.” bankietas, 
Pirmos Gegužes reikalai ir “L.” nau
dai pikniko parko reikalai. Tad visi 
kviečiami skaitlingai dalyvaut.

Komisija.
(85-86)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedčlioj, 12 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, Darbininkų Centro svetai
nėje, 325 E. Market St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi ne
pamirškite užsimokėt duokles, kad 
neliktumėte suspenduoti. Taipgi bus 
draugijos abelni reikalai svarstomi.

Fin. Sekr. J. V. S.
(85-86)

GRAND RAPIDS, MICH.
Svarbūs Susirinkimai, Kuriuose Kiek

vienas Turėtų Dalyvauti
Drg. V. Andrulis, grįždamas iš 

“L.” jubilejinio suvažiavimo, apsistos 
čia per dvi dienas, 11-12 balandžio. 
Subatos vakare, 11 balandžio, turėsi
me platų susirinkimą visų darbinin
kiškų organizacijų bei “Laisves” ir 
“Vilnies” skaitytojų, čia galėsime 
pasitart visais bėgamais reikalais.

Nedčlioj, 12 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, rengiamos prakalbos drg. 
Andruliui. Jis daug ką naujo mums 
turi pasakyt iš kovų lauko, kodėl 
šaukiamas visuotinas lietuvių kon
gresas, kodėl reikalinga Farmerių- 
Darbo Partija, ir daug kitų mūsų 
klasės reikalų. Virš minėti susirinki
mai atsibus LSD sve. Nors nedčlioj 
ir bus šventė, vistiek kiekvienas dar
bininkas privalo dalyvauti.

A. D.
(85-86)

MONTELLO, MASS.
I. L. D. kuopos susirinkimas atsi

bus nedčlioj, 12 d. balandžio, 10 v. 
ryto, Taut. Namo kambariuose. Visi 
nariai dalyvaukite ir nepamirškite 
užsimokėt duokles.

Org.
(84-85)

SO. BOSTON, MASS.
Komunistų kuopa rengia smagų 

vakarėlį “Irish Night,” subatoj, 11 
d. balandžio, prieš Velykas. Pradžia 
8 vai. vakare, Liet. Piliečių Kliubo 
kambariuose, 376 Broadway. Įžanga 
veltui. Programa bus maždaug seka
ma: “Irish Pipers,” prelekcija pa
minėjimui 20 metų Irish sukilimo 
prieš Angliją, orkestrą šokiams ir 
“Irish Punch”. Kviečiam visus da
lyvaut ir linksmai laiką praleist.

(84-85)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras stato scenoj 5 veiks

mų operetę, kuri įvyks nedčlioj, 12 
d. balandžio, Lietuvių svetainėje, 
6835 Superior Ave. Kviečiam visus 
vietinius ir apielinkes lietuvius 
skaitlingai dalyvaut ir išgirst gra
žių dainų ir pamatyt lošimą. Pra
džia 5 vai. vakare, įžanga 40c. iš- 
anksto; prie durų 50c.

Kviečia Lyros Choras.
(84-85)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedčlioj, 12 d. balandžio, 1:30 vai. 
po pietų, Easton Baking Co. svetai
nėj, 34-36 N. 7th St. Visi nariai ma
lonėkite pribūti laiku, nes turėsime 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Rast.
(84-85)

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

WILLIAMSBURGHE, 
ir randasi po sekamu antrašu:

522 Bedford Ave. Brooklyn,
arti Taylor St.

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

TcL StaRK 2-0783 NOTARU
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANBAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. V
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
PARDAVIMAI

New Yorko Žinios Saliūnininky Balius

jų prigimtoje čekų kalboj pa
liktu rašteliu, aiškinančiu mir
ties priežastį. Mergaite buvo 
mirus metai atgal.'

Iš APLA 49 Kuopos 
Susirinkimo

rengia atskirą gegužinę Sta- 
diume. Bus dedamos pastangos 
susitarti taip, kad vienas ap- 
vaikščiojimas nepakenktų ki
tam, kad jie būtų kiek galint 
subendrinti.

Po Tikybos Skraiste Lengva 
Apgaut Darbininkus

Susirinkimas įvyko 5 d. ba
landžio. Iš priežasties “Lais- 
Včš” šėrininkų suvažiavimo, 
narių dalyvavo nedaug, 
rimų galima pažymėti,rimų galima pažymėti, kad 
nutarta ir išrinkta delegatai į 
Saukiamą konferenciją 3 d. 
gegužės, Brooklyn, N. Y.,/pri
sirengimui prie pasiuntimo 
delegatų į Clevelande Įvyks
tantį kongresą prieš Lietuvos 
fašizmą. Kuopa turi delegatus 
į Gegužinės apvaikščiojimą.
L. SVEČIAS

Šį Vakarą ALDLD Pirmos 
Kuopos Susirinkimas

9
419 Lori-

Šiame susirinkime dalyvavo 
svečias, APLA centro sekreto
rius drg. J. Gasiūnas, kuris, 
pakviestas, apibudino organi
zacijos, kaip narių, taip ir fi
nansinę padėtį. Duota ir kele
tas paklausimų, į kuriuos tin
kamai atsakė. Tik gaila, kad 
nebuvo žinoma anksčiau, kad 
Jrg. Gasiūnas bus Brooklyne 
ir .galės dalyvauti mūsų kuo
pos susirinkime, žinant anks
čiau, būtų buvę galima su
šaukti visus narius į susirinki
mą, kurie būtų daug žingei
džių dalykų patyrę.

^LDD NARIAM

-•Draugai! Laikas būtų turė
ti LDD 11 kuopos susirinki- 
foi-' Susirinkimo svarba būtų 
tame, kad išdiskusuotume vie
nybės klausimą su ALDLD 23 
kuopa. Aišku, kad bus mūsų 
tarpe pasidalinimas ir gal ne
visi sutiks su vienybės sąlygo
mis, bet aš, kaipo vienybės ša
lininkas, reikalauju tokio sli

nkimo, kad tuos dalykus 
ugiškai išspręstume ir nie- 

negalėtų sakyti, kad ne-
■ie pabėgo iš LDD kuopos. 
;ų gerai, kad ir ALDLD 23 
>pa tą pačią dieną turėtų 
Įlinkimą, kad būtų galima 
•6ti vėliau bendras abiejų 

lopų narių susirinkimas.
PADARĖ OPERACIJĄ

Draugų Baleišių sūnui pa- 
operaciją galvoj. Jisai 

randasi ligonbuty Lexington 
fe. tarpe 126 ir 127 gatvių. 

JĮ aplankyti galima kiekvieną 
dieną nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro. Drg. Baleišių gy- 

mo vieta randasi 834 E.
6th St., Bronx.

Dzūkų Dėdė.

Ketvirtadienio vakarą, 
balandžio, 8 v. vak 
mer St., Brooklyne, įvyks Am. 
Liet. Darb. Literatūros Drau
gijos 1 kp. susirinkimas. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, 
taipgi pakvieskite su savim 
nepriklausančių kuopoj—pri
sirašyti ar bent susipažinti su 
kuopos veikimu, su jos na
riais.

Iš svarbiųjų šiam susirinki
mui darbų galima paminėti: 
moterų suvažiavimo raportas, 
rangimąsis gegližinei, rinki
mas delegatų į lietuvių konfe
renciją prisirengimui prie Am. 
Lietuvių Kongreso, ir kiti dar
bai. Visiem nariam svarbu 
dalyvauti.

Kp. Valdyba.

Su pirmadienio vakarų pra
sidėjo žydų Velykos,o žydų 
košernose valgyklose maistas 
pakilo daugiau, negu dvigu
bai. Prieš Velykas už tuos pat 
pietus reikėjo mokėt 35c., o 
dabar—75. Stiklas arbatos 
pašoko nuo 5 iki 10 c. Darbi
ninkai, negalėdami mokėti tas 
augštas kainas, eina valgyti į 
kitas pigesnes valgyklas, tai 
tūli tų valgyklų savininkai va
dina juos bolševikais.

• Su 12 balandžio prasidės 
katalikų Velykos, tai bus kuni
gams rugiapjūtė. Doleriai risis 
į kišenius, kaip grybai į ka- 
šes. O kokia nauda bus iš to 
darbininkui? Jokios: kaip jis 
badavo prieš velykaS, taip ba
daus ir toliau. Darbininkai ne 
Velykomis, bet tik iškovoję so- 
cialę apdraudą apsigins nuo 
bado.

United Retail Liquor Dea
lers Ass’n rengia taip vadina- 

Havana Night” nedėlioj, 
balandžio, St. George 
Brooklyn, N. Y.
bus vienas iš didžiausių 
ką saliūnų ir užeigų or-

mą 
19 d. 
Hotel,

Tai 
balių,
ganizacija yra surengus. Įžan
ga $5 už tikietą/ bet prie jo 
bus duodama brangios dova
nos, visokių gėrimų ir užkan
džių ikęvaliai. Taipgi bus iš
kilminga programa. Tikietai 
galima gaut Centraliniame 
ofise—303 Washington St., 
Brooklyn, N. Y. Taipgi galima' 
gauti pa^s užeigų savininkus, 
kurie priklauso prie šios orga
nizacijos. A. Kasmočius, 49 
Ten Eyck St., kuris turi savo 
gražią užeigą po tuo numerių, 
irgi su mielu noru jums pri
statys tikietus.

Parsiduoda restaurantas su alum, 
arBtVxkas nori gali ehi i partnerius. 
Virš 6 metai, kaip dirbamas šis biz
nis, ir galima geras pragyvenimas 
padaryti. Virš $400, pelno įplaukų 
kas savaitę. Vieta atdara dieną ir 
naktį. Jeigu nori įeiti kaipo part
neris, tai turi žinoti restauranto biz
nį ir kaip valgius sutaisyti. Del kitų 
informacijų kreipkitės asmeniškai 
arba per laišką sekamai: C. Frankus 
(Franckevičius) 216 Broadway, Bro-1 
oklyn, N. Y., Paramount Coffee 
Shoppe.

AIDIECIV ATYDAI!
' Visi choristai malonėkite 

susirinkt į pamokas šį penk
tadienį anksti, kaip 7 vai. va
karo, nes mes apsiėmėm da- 
lyvaut “Novy Mir” 25-kių me
tų minėjimo koncerte tą patį 
vakarą. Parengimas bus Man
hattan Lyceum, 66 E. 4th St., 
New Yorke. Tai, aidiečiai, ne- 
sivėluokite šį penktadienį.

Choro Valdyba.“

EXTRA!

Gelbėkim Nuo Deportavimo!

Rep.

bus 
pa-

LDS 1-mos kumpos vakarė
lis, kuris turėjo įvykti balan
džio 12 d., yra nukeltas. Prie- 

yražastis—“Laisvės” namas 
taisomas. Kaip greit bus 
mas pataisytas, taip greit 
LDS vakarėlis. Diena bus 
skelbta spaudoj.

Kurie turite pasipirkę tikie
tus, laikykite juos. Tie patys 
tikietai bus naudojami, kuo
met vakarėlis įvyks vėlesnę 
dieną. y

LD6» 1 Kp. Vakarėlio Ko- 
pmisija ir Valdyba.

rarado Važiuotės Leidimus
'New Yorko mieste ir apie- 
kėj 41 asmeniui visai atim- 

*jĮraiverių leidimai, o 173 su
duota. Visoj New Yorko 
ijoj atimta 407 leidimai, 
rodo, New Yorko gyven- 

savo neįstatymiškumu 
Juotėje pripildo didesnę 

visos valstijos baudžia- 
Nemažas skaičius nu- 

tų yra už važiavimą gir- 
esant. a Šiame skyriuje, 
velgus vardus, randi ne- 
i ir lietuvių. Kituose va- 
s prasižengėlių skyriuo- 

mažai lietuvių.

Bus Istorinė Gegužinė
Šį metą Pirma Gegužės 
W Yorke bus istorinė, kaip 

lingumu, taip ir tuo at- 
tfu, kad . jos surengimui 

adrai veikia socialistai ir 
nunistai. Bendromis spėko- 
—Bendros Gegužinės Ko- 

sušaukta k o nferenci- 
pereitą penktadienį šu
kė 1,010 delegatų iš įvai- 
organizacijų.
o n f e r encijos išrinktasis 

tuĄ komitetas veda derybas 
tūlų unijų komitetu, kuris

Piliečiu Kliubas Išrinko 
Didelę Delegaciją

Rep.

Trumpos Žinutės
Mr. ir Mrs. J. Podborsek 

61-45 Linden St., Glendale, 
negalėjo pergyventi neteki
mą 8 metų dukrelės Emos. 
Susiedai juos rado viens kito 
glėbyje užtroškusius gasu, su

Pereitą antradienį įvyko 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo narių bertaininis susi
rinkimas. Be kitų dalykų, bu
vo skaitytas laiškas nuo laiki
no komiteto, kuris šaukia kon
ferenciją gegužės mėn. 3 die
ną prisiruošimui prie Ameri
kos Lietuvių Kongreso.

Be laiško, buvo atsilankęs 
minėto komiteto narys, d. Ži
linskas, žodžiu paaiškinti mi
nėtos konferencijos ir projek
tuojamo kongreso reikšmę.

Po neilgų diskusijų, nutar
ta dalyvauti konferencijoj ir 
išrinkta 15-ta delegatų.

Taigi Piliečių Kliubo nariai 
pasirodė suprantančiais daly
kų padėties nepaprastumą 
Lietuvoj ir stojo pagelbon sa
vo broliams anapus jūros, 
-spaudžiamiems žiauraus fa
šizmo. Mes padėsime Lietu
vos žmonėms nusikratyti fa
šizmo ir atsteigti demokratinę 
santvarką.

Jungtinių Valstijų buržua
zinės demokratijos valdžia, su 
prez. Rooseveltu priešakyje, 
sumanė užnerti virve ant Am
erikoj gyvenančių ateivių kak
lo. Jie planuoja paskelbti ma
sinį areštą ir deportavimą iš 
Amerikos. Daug areštuoja ir 
dabar, kol dar nėra masiniam 
areštui įstatymo.

Vienu tokių areštuotų de
portacijai yra Alfred Miller. 
Jis gimė Vokietijoj 1903 m. 
Atvykęs į J. V. 1929 m. Nuo 
to laiko redagavo farmerių 
leidžiamą savaitraštį Monta
noj. Kovojo prieš išlicitavimą 
farmerių namelių ir farmų iš 
varžytinių ir už socialę farme
rių apdraudą. Areštuotas sau
sio 22 d. šitų metų, kaltinant 
komunistiniu veikimu. Ateivių 
Gynimo Komitetas laikinai su
stabdė jo deportavimą.

Gynimo deportuojamų atei
vių reikalams yra rengiamos 
prakalbos ir teatras šį penkta
dienį, 10 balandžio, 8:30 va
karo, Webster Hall, 119 E. 
11th St., New Yorke. Kalbės 
labai žymūs kalbėtojai: Mari- 
quita Villard, D. C. Morgan ir 
kongresmanas M a rcantonio. 
Bus suvaidintas aktas iš atei
vių deportavimo nuotikių. 
Įžanga tik 25 c.

N arys.

Plės Scottsboro Gynimą
šeštadienį įvyko Scottsboro 

reikalais konferencija, kurioj 
dalyvavo 291 delegatas nuo 
įvairių organizacijų, tame 
skaičiuje 19 nuo AF of L Uni
jų ir 11 nuo bažnytinių orga
nizacijų. Nutarta, kad sek- 
mingesniam darbui reikia pra
plėsti komitetą, įtraukiant į jį 
daugiau unijų. Ant vietos iš
rinkta į komitetą po vieną iš 
dalyvaujančių unijų, taipgi 
nutarta, kad susitvėrusių gy
nimo komitetų ar grupių iš
rinkti delegatai automatiškai 
tampa New Yorko Scottsboro 
Komiteto nariais.

Darbe Žuvo Jaunuolis
Jaunas darbininkas Martin 

Sherman, 17 m., gyvenęs 1667 
E. 7th St., Brooklyne, tapo už
muštas darbe prie liodavimo 
geležinių balkių City Iron 
Works, 1543 60th St., Brook
lyne. Kitas jaunuolis Isadore 
Terlin, 1748 E. 32nd Street, 
Brooklyn, susižeidė, šokdamas 
nuo liodavimo platformos, 
kad išvengti užgavimo geleži
niu balkiu, kuris užmušė jo 
draugą.

Kad išgelbėti firmą nuo at
sakomybės už jaunuolio mirtį, 
kapitalistinė spauda rašo, būk 
Sherman “netekęs balanso” ir 
del to gavęs galvon 
Bet neišaiškina, ko 
šoko nuo platformos, 
nebuvo pavojaus, tik 
klausimas.

balkiu, 
antrasis 
jei ten 
balanso

SUSIRINKIMAI
MASPETH, NEW YORK

ALDLD 138 kuopos susirinkamas 
įvyks ketvirtadienį, 9 d. balandžio 
(April), 8 vai. vakare, pas W. Za- 
belskį, 61-38 56th Rd. (Clinton Ave.). 
Maspethe.

Visi nariai kviečiami dalyvauti, 
nes turime keletą svarbių dalykų 
aptarimui.

j (84-85)

Amerikos Komisija del Su-

perstatys
Theatrecraft Lošėjus

kurie sulos

“Haven of Refuge”
Veikalas Apie Deportaciją 

parašytas
Mariquita Villard ir Dwight 

C. Morgan

Kalbėtojas bus
VITO MARCANTONIO

Įvyks Penktadienį

10 d. Balandžio (April)
8:30 vai. vakare.

WEBSTER HALL
119 E. 11th St., New York 
Įžanga 25c; Prie durų 35c.

Tikietus galima gauti:
American Committee for Protec

tion of Foreign Born
100 Fifth Ave., N.Y.C. Room 1410

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate ' užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulim i 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit 3 

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 ^aktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
jKENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

SSR!

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

gertuve ir restauracija

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

BAR and GRILL

J

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINES 
Taipgi patarnaujame gerais valgiais. 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 
Svetainės, kur būna “Laisvės” Konvencijos.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Parsiduoda restaurantas arba gali 
įeiti į partnerius. Atdara dieną, ir 
naktį. Del kitų informacijų kreip-1 
kites į: The New Bedford Coffee 
Pot & Restaurant, 178 Bedford Ave.,' 
M. Sukauskas, sav. Brooklyn, N. Y.

(79-85) |

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.SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parčm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O C p

KIRPIMAS

etvirtadienis, Bal. 9, 1936

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

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe l«th ir 18th St«., N.Y.C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8; Sekmad.: 11-1 dieną
Tel.t Algonquin 4-8294

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

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

ŽOLYNU ARBATA

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

. įsitėmyti mūsų antrašą:

BAR, GRILL & RESTAURANT
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

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. Bok 186, Brooklyn, N. Y. 

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus , ir krajavus 
sudarau su 

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

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečių

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

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

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

□--------------------------------------------------------------------------------- ------

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Stalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
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.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureau 

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

Rooms 405-6-7 
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA 
Susisiekimo ir Ištyrimo 

įstaiga

Sergančių Vyrą ir Moterų 
? Chroniškos ir Staigios ligos 
i gydomos naujoviškais būdais 
I Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
’ Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau- 
> jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų 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. L ZINS- x
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

I MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

iii.




