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KRISLAI
Lietuva ir Danija.
Dvejopos Dūšios.
Radio ir Laikraščiai.
Potvinių Aukos.

Rašo L. Prūseika
Už Vokietijos rubežių lei

džiamas “Die Deutsche Revo
lution” skelbia įdomių infor
macijų apie hitlerininkų kari
nius planus.

Generolas Goering 
smulkmeniškų planų, 
būdu užėmus ne tik 
bet ir Daniją, kai tik 
karas. Abidvi šalys
Vokietijai, kaipo maisto aruo
dai. Danijos provincija šlezvi- 
gas seniau prigulėjo Vokieti
jai, kaip ir Klaipėdos kraštas.

patiekęs 
kokiuo

Lietuvą, 
prasidės 
svarbios

Užpuolimas ant Danijos iš
rodo neįtikėtinas, bet šiais lai
kais viskas galima. Juk net 
Šveicarija labai prisibijo del 
išsaugojimo savo neutraliteto ir 
smarkiai pradeda ginkluotis.

Pasirodo, kad ir Danijoj uo
liai veikia Hitlerio agentai. 
Vyriausias jų vadas nesenai iš
siuntinėjo užklausimus visiems 
žinomiems fašizmo šalinin
kams: ar turite automobilių? 
Ar turite trokų? Kiek asmenų 
galėtumėt transportuoti?

Episkopalų vyskūpas Ste
ward (Chicago) juodai ant bal
to išvedė, kad vienų žmonių dū
šios yra nemirtinos, • o kitos 
miršta sykiu su kūnu. Taigi, ir 
dūšios padalintos į klases.

Gaila, kad vyskūpas nieko 
nepasako, per kokį televizijos 
aparatą jisai sužinos, kuri dū
šia mirė, o kuri išlėkė per ka
miną.

Per kelius metus laikraščiai 
vedė griežčiausią kovą su ra
dio kompanijomis, nes jos ati
ma laikraščiams skelbimų ir 
įsiveržia į jų teritoriją, skelb
damos žinias.

Kai pasirodė, kad radio kom
panijas sunku apgalėti, tai lai
kraščių savininkai pradėjo 
steigti savo stotis ar pirkti se
nas. Iš 632 radio stočių šioj 
šalyj 143 jau valdo laikraščių 
leidėjai.

Drg. A. Palutis praneša 
“Tiesai” iš Wheeling, W. Va.: 
“Namas, kuriame aš gyvenau, 

. buvo vandens apsemtas nuo 17 
iki 24 d. kovo. Mano viskas 
paskendo, ką turėjau.”

Drg. Palutis pažymi, kad nu
kentėjo ir kiti Liet. Darbinin
kų Susivienijimo nariai.

O iš to didelių nuostolių su
sidaro ir mūsų spaudai. Nuken
tėjusiose vietose sunku gauti 
aukų ir prenumeratų.

Už tai nelaimės nepaliesti 
draugai tuo labiau turėtų rem
ti “Laisvę” ir “Vilnį”.

(Kielos) 
sarkas-

Del sumanyto trečio transat
lantinio skridimo 
kauniškis “Kuntaplis 
tiškai juokiasi iš “transatlanti
nės epidemijos”, apėmusios 
Amerikos lietuvius.

Atsiprašom, toli gražu ne vi
sus lietuvius ir net ne jų di
džiumą. Ta liga ir pirmiau 
sirgo tik mažuma, o dabar te
beserga tik tautiška sekta.

Tennessee švietimo Associa- 
cijos ' konvencijoj profesorius 
Edmonton sušuko: “Jokia ša
lis negali saugiai žiūrėti atei- 
tin, jeigu 5,000,000 jos jaunų 
piliečių neturi darbo ir slan
kioja pakampiais.’/

Profesorius pripažino, kad 
tokia padėtis darosi chroniška. 
Bet ir jis nenurodo, kame iš
eitis.

Na, matot, o Sovietų Sąjun
goj tos problemos visai nėra. 
Ten jaunimui yra užtektinai 
darbo mokyklose ir dirbtuvėse.

IŠ Meksikos išgrūstas Plutar- 
co Calles, buvęs jos preziden
tas it bosas. į Jis mokėjo pasi
naudoti revoliucija ir susikro-

• vė milžiniškų turtų.
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IN TWO PARTS

PART ONE

Kruvinas Lenkų Policijos 
Susikirtimas su Bedarbiais

LEMBERG, Lenkija, bal. 
14.—Policija užpuolė de
monstraciją bedarbių, rei
kalaujančių duonos ar dar
bo. Demonstrantai pasiprie
šino. Kovoj vienas asmuo 
užmuštas ir 7 pavojingai 
sužeisti.

Ispanijos Fašistai 
įsiuto Žudyt Liau

dies Frontiečius
MADRID, bal. 14.—Ap

vaikščiojant penkerių metų 
sukaktuves nuo respubli
kos įsteigimo Ispanijoj, fa
šistai pasmarkino terorą 
prieš Liaudies Frontą. Jie 
nužudė vieną liaud. teisėją 
M. Pedregalį; metė bombą į 
platformą, ‘ant kurios buvo 
šalies prezidentas Martinez- 
Barrio ir ministeris pirmi
ninkas Azana. Bomba nu
nešė platformos papuošalus, 
bet ant jos buvusių žmonių 
nekliudė. Kai kur fašistai 
net iš kulkasvaidžių šaudė 
i komunistus ir socialistus. 
Per dieną šitaip jie nužudė 
kelis Liaudies Fronto drau
gus.

Lėktuvas Iškilo 27,950 
Pėdą Augštyn

STRATFORD, Conn., bal. 
14.—Ruso inžinieriaus Si
korskio pastatytas lėktuvas 
S-43 iškilo 27.950 pėdu aug- 
štyn. Jį vairavo lakūnas 
Boris Sergijevski. Lėktuvas 
turi pritaisytas valteles, 
kad gali ir vandeniu plauk
ti. Jis sumušęs pasaulinį 
augščio rekordą tokios rū
šies lėktuvams.

Japonai Zuja Visai Už
grobt Šiaurinę Chiniją

NANKING, bal. 14.—Ka
riški Japonijos agentai pa
smarkino savo veiklą, kad 
iš šiaurinių Chinijos pro
vincijų sudaryti naują 
“valstybę”, visiškai nepri
klausomą nuo Chinijos. Bet 
ta “valstybė” tuomet pilnai 
priklausytų nuo Japonijos.

Veteranai Gaus Bony 
Čekius Birželio 15 d.
WASHINGTON, bal. 14. 

—Amerikos pinigyno minis- 
teris Morgenthau praneša, 
iog š. m. birželio 15 d. bus 
išsiuntinėta visiems vetera
nams bonų čekiai. Juos gau
sią 2,700,000 ex-kareivių, 
tarnavusių laike pasaulinio 
karo.

Dabar, sykiu su vyskupais, 
jis burnos apie “komunizmą 
Meksikoje” ir reikalaus Ameri
kos intervencijos.

Bet pešti jis nieko nepeš.

RYT VAKARE, NEW YORKE, PASITIKIM DRG 
KRUMBEINĄ, SUGRĮŽTANTĮ IŠ KALĖJIMO

N*EW YORK. — Tūks- 
tančiai darbininkų pasitiks 
drg. Charlesą Krumbeiną, 
Pennsylvanijos g e 1 ž k elio 
stotyje, šį penktadienį 5 
vai. vakare. Drg. Krumbein 
sugrįžta iš federalio Lewis
burg, Pa, kalėjimo. Ten jis 
buvo išvargintas 14 mėne
sių del tos priekabės, kad, 
važiuodamas andai į Chini
ją, jis netikru vardu pas- 
porte pasidavęs. Chinijos 
fašistai gal būtų jį nužudę, 
jeigu būtų žinoję draugo 
Krumbeino tikrą vardą. 
Bet Amerikos kapitalistinis 
teismas nekreipė domės į šį 
“mažmožį”.

Drg. Krumbein buvo įka-

lintas ne tiek del pasporto, 
kiek del to, kad jis buvo 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto narys, jos new- 
yorkinio distrikto organiza
torius ir vienas iš labiausia 
pasišventusių ir gabiausių 
kovotojų už darbininkų rei
kalus.

Lietuviai darbininkai ur
mu važiuokite pasitikti tą 
mūsų kovotoją!

Iš Pennsylvanijos stoties 
darbininkai demonstruoda
mi trauks į Madison Sq. 
Paskui įvyks didžiulis ma
sinis mitingas Bronx Coli- 
seume, kur, be kitų, kalbės 
ir pats drg. Krumbein.

Mainierių Streikas prieš 
Kompanijos Gengsterį
BUTTE, MONT. — Su

streikavo visi Belmont ka
syklos mainieriai, reikalau
dami pavaryt iš darbo vie
ną išmestą iš unijos gaiva
lą, kuris kompanijai tarna
vo kaip ginkluotas gengste- 
ris.

Šnipams ir Skebams 
Išmoka $80,000,000 
per Metus Amerikoj

Paskelbta Lokautas Ko
vingai Jūrininkų Unijai 

San Francisco, Cal.
SAN FRANCISCO, Cal., 

bal. 14.—Laivų ir prieplau
kų kompanijos čia suspen
davo nuo darbo visus na
rius Tarptautinės Laiva- 
krovių Unijos lokalo, ku
riam vadovauja garsus jū
rininkų ir laivakrovių kovo
tojas Harry Bridges. Vadi
nasi, paskelbė prieš juos lo
kautą. Kodėl? Svarbiausia 
todėl, kad Bridges vadovau
jami darbininkai atsisako 
iškrauti laivus, atvykstan
čius iš užstreikuotų prie
plaukų.

Kelia Taksus N. Jersey
TRENTON, N. J, bal. 14.-- 

—New Jersey seimelio at
stovų rūmas priėmė bilių, 
reikalaujantį imt 2 centų 
taksų ant kiekvieno perka
mo pakelio cigaretų ir ant 
kiekvieno 20 centų vertės 
pirkinio miltelių, tepalų ir 
kitų veido gražylų. Teatrų 
ir kitų pasilinksminimų 
įplaukos taksuojamos 4 
nuošimčiais, išskiriant to
kius pasilinksminimus, kur 
įžanga yra 10 centų ar ma
žiau. Šių taksų pinigai ei
sią bedarbių šelpimui.

Reikalauja Fašizmo prieš 
Revoliuciją Brazilijoje

RIO DE JANEIRO, bal. 
14.—Brazilijos fašistų orga
nizacija “Integralistai” rei
kalauja, kad prezidentas 
Vargas įvestų atvirą fašis
tinę diktatūrą. Sako, kad 
jeigu to nepadarys,
“raudonieji” galį vėl sukilti 
ir jau laimėti revoliuciją.

JUG O SLAVUOS STU
DENTŲ STREIKAS DEL 
KOMUNISTO UŽMUŠIMO

BELGRAD, Jugoslavija, 
bal. 14.—Sustreikavo uni
versiteto studentų didžiu
ma, reikalaudami, kad val
džia ištirtų ir nubaustų fa
šistus, kurie užmušė vieną 

..komunistą studentą.

SSRS Pašiepia Japoir 
Išmistus Apie “Sovietu 

Šnipus” Manchukuo
MASKVA, bal. 14.—So

vietų vyriausybės organas 
“Izviestija” įgiliančiai pa
šiepia japonų prasimanymą, 
būk Lin Sheng, Manchu
kuo vienos provincijos gu
bernatorius, jos policijos 
viršininkas ir kt, buvę “So
vietų šnipai;” tai būk todėl 
japonų armijos komandie- 
riai juos ir areštavę.

“Izviestija” nurodo, kad 
šie ir daugelis kitų vietinių 
Manchukuo valdininkų yra 
priešingi Japonijai, kaip jų 
krašto pavergėjai. Tie val
dininkai bent dalinai išreiš
kia 30,000,000 Manchukuo 
žmonių priešingumą Japo
nijos imperialistams.

Francija Reikalauja
Anglijos Gint Belgus

LONDON, bal. 14.—Fran
ci j a reikalauja, kad Angli
ja užtikrintų karišką pagel
tą Belgijai prieš galimą už
puolimą iš Vokietijos pusės. 
Kas liečia Francijos, tai ji 
pati sugebėsianti apgint sa
vo rubežių nuo Hitlerio.

Dinamitu Pagreitino Arklį
MONTREAL, Canada.— 

J. S. Jacques arklys turėjo 
dusulį. Kas tai patarė duot 
arkliui dinamito. Jacques 
pradėjo primaišyti susmul
kinto dinamito į šeriamas 
avižas. Nuo to sumažėjo 
arklio dusulys, ir jis dabar 
gali daug greičiau bėgti 
negu pirma.

tai1 -------------
ALKOHOLIS PAGERINA 

AUTO. GAZOLINĄ
KANSAS CITY, Mo.— 

Chemikas L. M. Christen
sen ištyrė, kad prie gazoli
no galima primaišyti 25 
nuošimčius alkoholio, ir del 
to automobilis dar geriau 
eina.

Gerai įsitėmykim, kad tikrai
siais autoriais bendro fronto ir 
liaudies fronto buvo ne socia
listai, bet komunistai.

ML

Žymūs Inteligentai 
Remia Frazier Bedar
bių Apdraudos Bilių
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“PRISVILO” LAIVAS SU 
CHINŲ SENOVĖS BRAN
GIAIS MENO DARBAIS

SOČI ALĖ APDRAUDA 
LĖŠOMIS KAPITALISTŲ 

IR VALDŽIOS

WASHINGTON, bal. 14. 
—Valdžios Darbo Komisi
jos ekspertas Heber Blank- 
enborn liudijo senatorių ty
rinėjančioj komisijoj, kad 
šioj šalyj yra laikoma 40,- 
000 šnipų ir profesionalių 
skebų streikam laužyti ir 
unijoms ardyti. Tiems ša
šams per metus išmokama 
apie $80,000,000.

Fašistinė Liberty Lyga 
vaidina labai žymią rolę toj 
šnipijadoj ir kovoj prieš 
darbo unijas.

GIBRALTAR, bal. 14.— 
Čia užlajoj smarkus vėjas 
užvarė ant seklumos anglų 
laivą “Ranpura,” kuriuo 
vežama atgal į Chiniją se
noviški chinų meno- kūri
niai, kainuojami $50,000,- 
000. Chinijos valdžia buvo 
juos paskolinus parodai An
glijoj. Laivo dugnas stan
džiai įsitrigęs smėlyje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Was hington. — Vyriau

sias valdžios sveikatos biu
ras apskaitliuoja, kad Jung
tinėse Valstijose yra 12,000,- 
000 sergančių sifiliu; reiš
kia,
gyventojų aplamai 
po vieną sifilitiką.

WASHINGTON, bal. 14. 
—Senato komisijoj eina 
svarstymai Frazier-Lunde
en bedarbių ir socialės dar
bininkų apdraudos biliaus.

Tas bilius reikalauja žmo
niškos pensijos visiems be
darbiams, taipgi nusenu- 
siems ir negalintiems dirb
ti, ir siūlo, kad jie būtų ap
rūpinti lėšomis vien kapita
listų ir valdžios.

Kalbėdami komisijoj, 
šiam sumanymui karštai 
pritarė profesorius Broa
dus Mitchell, Profesionalų 
Sąjungos atstovas H. L. Lų- 
rie ir kiti žymūs inteligen
tai.

K
•ir

kiekvienam desėtkui 
išeina Detroit Auto Darbiniu 

kai už Darbo Partiją
V

Nieko Gero Neišeisią 
Iš Taikos Derybų

GENEVA, bal. 15.—Ethi- 
opijos atstovai reikalauja, 
kad Mussolinio pasiuntiniai 
iš anksto pasakytų, kokio
mis sąlygomis Italija sutik
tų taikytis su Ethiopiją. 
Ethiopai pabrėžia, kad tai
kos derybos turės būt veda
mos per Tautų Lygą. Fašis
tai nesutinka su tais reika
lavimais. Jie nori, kad Et- 
hiopija tiesioginiai derėtųsi 
apie taiką su Italija.

Manoma, kad nieko gero 
neišeis iš Tautų Lygos try
likos narių komisijos da
bartinio bandymo suvesti į 
taiką Italiją su Ethiopiją.

Kiek Lėšuoja Fašistam 
Karas Ethiopijoje?
LONDON, bal. 14.—Skai- 

tliuoja, ;* 
savaitė lėšuoja $22.500,000 
karas prieš Ethiopiją.

Nuo pernai gruodžio 
mėn. iki šiol Italija apie 28 
nuošimčiais padidino savo 
aliejaus sandėlius. Skubiai 
jo prisigabeno iš Anglijos 
ir Amerikos.

Penn-
Kom-

Pittsburgh, Pa. — 
sylvanijos Gelžkelio 
panija atranda, kad pasta
rieji potviniai padarė jai 
$12,500,000 nuostolių.

‘ Manila, Filipinai. — Mo
rai gyventojai šimtais bėga 
į miškus, slapstydamiesi 
nuo verstinos tarnybos ka
riuomenėj. Išsigandę kalbų 
apie gręsiantį Amerikos ka
rą su Japonija.

Syracuse, Kansas. — Gė
lių augintojai padovanojo 
400 krūmų rožių apsodint 
paskutinę mylią vieškelio į 
miestelį.

Washington, bal. 14. — 
Jungtinių Valstijų kongre
so atstovų rūmas užgyrė 
$50,000,000 paskolą pramo
nėms, nukentėjusioms nuo 
potvinių.

Wise, N. Carolina. — At
simušęs į troką automobilis

jog. Italijai kas..ekSp]ocĮavo jr jame sudegė

Haupimannienė Padėjus Vy
rui Pagrobt Lindberghutj
TRENTON, N. J., bal. 14. 

Farmerys Ųavid Moore ir 
jo sūnus liudija grand džiū- 
rėj, kad jiedu matė Haupt- 
mannienę ties Lindbergho 
dvaru už dviejų savaičių 
pirm Lindberghučio pagro
bimo.

Dar nežinia, ar jinai bus 
traukiama teisman, kaip 
Hauptmanno talkini nkė 
Lindbergho vaiko išvogime 
ir nužudyme. Jos vyras, 
kaip žinoma, už tai jau nu- 

..marintas elektros kėdėj.

keturi jaunuoliai; penktas 
pavojingai apsvilo.

Paryžius, bal. 14. — Po
piežius ragina . Francijos 
valdžią greičiau taikyti Ita
liją su Ethiopiją, žinoma, 
Ethiopijos lėšomis.

Huntsville, Texas, bal. 14. 
Sargybiniai nušovė du jau
nus negrus, kalinius, C. Pee- 
lą ir R. Childsą, bėgusius iš 
kalėjimo farmos.

Monte Alban griuvėsiuo
se Meksikoj atrado perlų 
tokio dydžio kaip balandžio 
kiaušinis.

New Yorke yra 1 50,000 
bedarbių jaunuolių, Jkaip 
skaitliuoįa L. M. Marks, 
pirmininkas Piliečiu Labda
rybės Komiteto. Bijo, kad 
iš jų neišeitų revoliucionie
riai.

DETROIT, Mich, bal. 14. 
—Automobilių darbininkų 
unijos taryba, atstovaujan
ti 22 lokalus, išrinko 5 sa
vo delegatus į konferenciją 
kūrimui Farmerių-Darbo 
Partijos. K o n f e r e n ei ja 
ivyks ateinantį sekmadienį, 
St. Andrew’s svetainėj.

20,000,000 Beduonių 
Jungtinėse Valstijose

WASHINGTON. — Vy- 
riausias federalių pašalpų 
administratorius H. L. Hop
kins sako, jog dabar Jung
tinėse Valstijose 20,000,000 
žmonių gyvena vien iš pą- 
šalpų. Tame skaičiuje yrą 
5.000,000 jaunuolių bedar
bių.

Kukluksai Teisme Užgina 
“Raudonąją” Teriojimą

BARTOW, Fla, bal. 14. 
—Prasidėjo teismas prieš 
septynis policininkus, pa
gal kurių sumoksią su kuk- 
luksais buvo pagrobtas ir 
budeliškai nuplaktas socia
listas Poulnot. Kukluksų 
advokatai argumentuoja, 
kad “raudonieji”, komunis
tai ir socialistai, esą “pik
tadariai.” Kukluksų išvada 
tokia, kad juos turėtu būt 
leista terorizuot ir žudyt.

Anglų Ministers Nesutiki
mai del Italijos Karo

LONDON, bal. 14.—Ang- 
Ii jos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin su savo šalinin
kais reikalauja švelnios po
litikos prieš Italijos karą 
Ethiopijoį. Užsieninis mi- 
nisteris Eden norėtų griež
tesnių žingsnių prieš Mus- ’ 
solinį, šiuo tarpu valdžioj 
viršų ima Mussolinio patai
kūnai.
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Bendras Frontas—Kelias prie 
Organinės Vienybės

Nepaprastai linksma žinia atėjo iš Au
strijos. Pranešta, kad formaliai tapo 
sudalyta ir pasirašyta bendro fronto su
tartis tarp Austrijos Socialistų Partijos 
ir Komunistų Partijos. O kas svarbiau
sia, kad abi pusės sutiko, jog šitas ben
dras frontas turi būti tiktai laikinas da
lykas, tiktai kelias prie abiejų partijų 
organinės vienybės. Vadinasi, jeigu ko
kios netikėtos audros neužeis, tai Aust
rijoje susilauksime vieningos revoliuci
nės proletariato partijos.

Šio Austrijos draugų žygio reikšmė 
pereina Austrijos rubežius ir virsta tarp
tautinio pobūdžio faktorium. Jeigu Au
strijoj įvyktų komunistų ir socialistų or
ganinė vienybė, tai tas obalsis nepasilik
tų be atgarsio kitose šalyse. Iš teorijos 
apie organinę vienybę būtų einama prie 
praktikos. Labai skaudus smūgis būtų 
užduotas dešiniajam socialdemokratijos 
sparnui, kuris taip atkakliai priešingas 
ne tik organinei vienybei, bet netgi ben
dram frontui su komunistais.

Lai Austrija pralauš pirmuosius ledus 
linkui tarptautinės komunistų ir socia
listų vienybės prieš karą, prieš fašizmą, 
už nuvertimą kapitalizmo ir įsteigimą 
socializmo!

Chiniška Poterių Siena prieš 
•Komunizmą

Komunizmas virto jau tikrai stebėtina 
pajėga. Jo buvimo ir augimo pasaulyje 
nebegali niekas užginčyti. Jo baisiai bi
jo kaip kapitalistai, taip kunigai, kurie 
iki šiol gyveno tikram rojuje. Jie labai 
norėtų, kad katalikai darbininkai neuž
sikrėstų komunizmu. Komunizmas, mat, 
neša darbininkams tikrą išganymą, nau
ją ir smagų gyvenimą. Komunizmas 
reiškia galą prietarams ir nežinei.

Tas faktas neduoda ramybės mūsų lie
tuviams kunigams. Kaip smagu ir lai
minga jiems buvo, kol mūsų broliai lie
tuviai darbo žmonės tik dirbti ir mels
tis temokėjo. Dabar tie mūsų broliai 
pradeda galvoti apie save, apie savo rei
kalus, apie savo gyvenimą. Jiems nusi
bodo vargti kitų labui. Jie nebenori alkį 
kentėti. Jie jau garsiai svajoja apie iš
eitį iš tos padėties. O kas svarbiausia, 
kad tą savo išeitį jie pradeda įmatyti 
komunizme.

Kaip tam pastoti kelią? Štai viską 
nulemiantis klausimas prieš mūsų kuni
gus. Ir jie galvoja ir planuoja. Laiko 
susirinkimus ir daro tarimus. Štai vasa
rio 22 d., 1936 m., So. Bostone įvyko 
“Naujosios Anglijos Rymo Katalikų Sei
melis,” kurio protokolą randame “Darbi
ninke” balandžio 10 d. Vienas iš “seime
lio” svarbiausių tarimų buvo sekamas:

Kadangi komunizmas yra laiko epidemi
ja, palietusi netik pavienis asmenis, bet ir 
ištisas tautas ir veda prie ! moralinio bei 
medžiaginio chaoso, todėl:

(1) Kiekvieno kataliko šventa priedermė 
budėti ir melstis, kad neužsikrėtus mirtin
gomis komunizmo bakterijomis.

(2) Nesusidėti ir nesibičiuliuoti su ko
munistais ir neremti jų nei moraliniai, nei 
materialiniai t. y. pinigiškai.

(3) Antidotai — dėti visas pastangas 
Katalikiškoje akcijoje, būtent, per:

(a) Draugijas,
(b) Spaudą, (c) Auklėjimą įstaigų.

Mes nemanome, kad chiniška poterių 
siena sulaikys mūsų brolius katalikus 
nuo užsikrėtimo “komunizmo bakterijo
mis.” Komunizmas nėra jokia liga. 
Priešingai, jisai yra geriausias gydyto
jas. Aprūpindamas žmones geru valgiu, 
gražiu gyvenimu, apšvieta, poilsiu, ly
gybe ir brolybe, komunizmas išgydo vi
suomenę nuo tų baisių socialių ligų, nuo 
kurių be laiko žūsta milionai.

Sparnuotų Žmonių Gent karte
Maskvoj dabar eina suvažiavimas Ko- 

mun. Jaunimo Sąjungos. Į tą suvažiavi
mą didelės domės kreipia ir šios šalies 
kapitalistinė spauda. Ir ji supranta, kad 
jauna po revoliucijos užaugusi gentkartė 
jau lošia milžinišką rolę Sovietų Sąjun
gos gyvenime.

Iš drg. Kosarevo, generalio sekreto
riaus, raporto patiriame, kad beveik pu
sė (46 nuoš.) SSRS gyventojų gimė po 
Spalio revoliucijos. Tai vis žaliuojantis 
jaunimas, pilnas energijos ir didžių pa
siryžimų. Tas jaunimas nebevaržomas 
religinių prietarų.

Smagiai pagerėjo jaunimo sveikata; 
jaunimas vis labiau mokslinasi; didėja 
jo svoris kultūriniame, valstybiniame ir 
ekonominiame gyvenime. Apie 315,000 
narių kaimų sovietuose sudaro jauni 
žmonės, iki 25 metų amžiaus.

New Yorko “Times’o” korespondentas - 
pažymi: “Sovietų Sąjunga skubiai virs
ta jaunimo šalim, jaunimo, giliau persi- 
ėmusio bolševistine filosofija.”

O bolševistine filosofija daro sovietinį 
jaunimą giliai tarptautiniu. Jaunimo 
vadovybė ir patsai jaunimas supranta, 
kad gynimas sovietinės tėvynės, tuo pa
čiu sykiu, yra tarptautinė priedermė, ku
rios reikalauja interesai tarptautinio 
proletariato.

Drg. Kosarevas pasakė: “Iki paskuti
nio lašo kraujo mes turime būti lojalūs 
tarptautinumui. Savo eilėse’mes turi
me išauginti drąsius, nieko nesibijan
čius, pasišventusius, kantrius žmones.”

7 milionai jaunų vyrų ir moterų, už
imtų socialistinėse industrijose,-nesigai
lės palydėti savo gyvastį, ginant Socia
listinę Tėvynę, jeigu ją užpuls imperia
listiniai banditai. Ir ginsis ne tik ant že
mės, o ir padangėse.

Drg. Kosarevas gerai pažymėjo: “Mes 
turim pasidaryti sparnuotų žmonių gent
kartė. Mes turime būti geriausi pasau
ly lakūnai.0

Dar šiais metais 8,000 Jaunųjų Komu
nistų išeis aviatorių mokslus.

Ernst Thaelmann
Nepalaužiamas Revoliu

cionierius
16 d. balandžio sueina ly

giai 50 metų, kaip Hambur
ge, vienam iš stambiausių 
Vokietijos didmiesčių, gimė 
E. Thaelmann, dabartinis 
vadas tos šalies proletaria
to.

Jau trys su virš metai su
ėjo, kaip drg. E. Thaelmann 
užmūrytas Moabito kalėji- 
me-kazemate, šiauri nėję 
Berlyno dalyje. Per tris su- 
virš metus Vokietijos ko
mu n i s tų vadas laikomas 
stipriausioj izoliacijoj. Tik 
vieną kartą per dieną jį, vi
sai trumpam laikui, išveda 
iš kameros ar tai pasi-

Nepamirškime “Vilnies”
Chicagos dienraščio “Vilnies“ šėrinin- 

kų suvažiavimas įvyks gegužės 10 dieną. 
Chicagiečiai rengiasi turėti didelį, entu
ziastišką ir vaisingą suvažiavimą. Bet 
tai priklausys nuo visos Amerikos klasi
niai sąmoningų darbininkų. Mes drau
gų chicagiečių nesuvilkime.

Čia nekalbėsime apie svarbą ir vaidme- 
Inį Chicagos dienraščio. Tai žino kiek

vienas klasiniai sąmoningas darbininkas. 
Rėmimas ir palaikymas “Vilnies” yra to
kia pat pareiga viso mūsų darbininkiško 
judėjimo, kaip ir rėmimas ir palaikymas

I “Laisvės.”
“Laisvės” šėrininkų suvažiavimas pra

ėjo gražiai ir suteikė dienraščiui gerą 
medžiaginę ir moralę paramą. Ypatin
gai gražiai mūsų dienraščio suvažiavime 
pasirodė draugai chicagiečiai.

Mes norime, kad rytinių valstijų drau
gai ir organizacijos neužmirštų “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimo. Labai būtų gra
žu, jeigu kiekviena mūsų darbininkiška 
otganizacija bei kuopa pasiųstų “Vil
nies” suvažiavimui pasveikinimą ir do
lerį kitą aukų. Savo susirinkimuose, 
draugai, pakelkite šį klausimą ir parem- 

1'0kite nūsų Chicagos dienraštį “Vilnį.”
Aukas ir pasveikinimus siųskite seka

mai: “Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chi- 
cage, Ill.

į į Da Dideli Įvykiai del “Laisvės”
1 Šį sekmadienį, balandžio 19 d., dviejose 
; didelėse lietuvių kolonijose įvyks paren-
i girnai dienraščio “Laisvės” naudai. Tai
. bus koncertas ir balius Philadelphijoj ir 

į'Montello j. Iš Brooklyno, iš “Laisvės” 
štabo Montellos parengime dalyvaus 
draugai Mizara ir Buknys, o Philadelphi-

- joj bus drg. Bimba. Tačiaus, žinoma, šių 
Į parengimų pasisekimas priklausys nuo 
Į darbo ir pastangų vietos draugų veikėjų 
| •• ir visų “Laisvės” skaitytojų. Todėl pra- 
l šome draugus ir drauges nepasigailėti 

energijos del sutraukimo kuodaugiausia
į ; lietuvių į parengimus.

’ “Laisvei” medžiaginė parama reika- 
» - linga. Žinote, kad dabar “Laisvės” na- 

siena išgriauta ir būdavo j ama nau- 
t ja. Tai kaštuos gerokai virš dvylikos 
V į. šimtų dolerių. Be to, tuojaus užeis va

sara, kuri visados “suėda0 žieminį rezer- 
1 vą, nes karštais orais biznis susimažina.

Drg. Ernst Thaelmann
vaikščioti ar tai tardymui 
pas žvalgybininkus.

Ir nors viso pasaulio dar
bininkai ir visa progresyvė 
visuomenė nesiliauja nei 
vienai dienai kėlus audrin
gus protestus, reikalaujant 
paliuosūoti d. Thaelmanną, 
bazių kruvinieji nagai kie
tai tebelaiko jį savo vergi
joje.

Per tuos visus metus d. 
Thaelmann nesusvyravo. Jis 
kietas, kaip plienas. Gimęs 
ir augęs skurde, jis atsime
na, kad ir jo tėvas Jan, sa
vo laiku, buvo įkalintas už 
socialistinį veikimą. Revo
liucinis drąsumas Thael- 
mannų šeimos tradicija.

Štai, keli bruožai iš d. 
Thaelmanno gyvenimo. Mo
kykloje mokinosi gerai, bet 
jam lemta buvo baigti tik 
pradinę mokyklą. Tėvai ne
turėjo išteklių. Nesuaugęs 
dar vaikinas gauna darbą 
ant garlaivio, plaukiojančio 
tarp Hamburgo ir New 
Yorko. Vėliau mes matome 
tą jaunuolį dirbant, kaipo 
darbininką, Hamburgo uos
te.

Socialistas
Šešiolikos metų vaikinas 

E. Thaelmann jau Socialis
tų Partijos narys. Dar už 
dviejų metų jis jau veikia 
t r a n s p orto darb. unijoj. 
Apie tą pat laiką jis jau šį- 
tą rašinėja ir į laikraščius.

Partijos nariai Hamburge 
tuoj pastebėjo, kad Thael- 
marinas veiklus, turi daug 
iniciatyvos, o ne tik taip sau 
duokles mokantis narys.

1906-7 m. jisai atitarnau
ja savo terminą kariuome
nėj, o iš kariuomenės išėjęs, 
jis metasi į dar smarkesnį 
veikimą. Jis pasidaro mili- 
tarizmo priešu, pradeda 
skleisti slaptą literatūrą. 
Tuo pačiu sykiu tęsiasi jo 
energinga veikla darbo uni
jose. Jauną dar Thaelman
ną jau renka į visos Vokie
tijos darbo unijų suvažiavi
mą. Partijos eilėse jis sto
vi opozicijoj prieš dešiniuo
sius vadus. Prieš pat karą 
Hamburgo darbdavių asoci
acija įtraukia jį į juodąjį są
rašą, kaip socialistų agita

torių.

Karo Metu
Beveik keturis metus d. 

Thaelmann turėjo išbūti 
karo fronte. Bet šovinizmas 
jį nesužavėjo. Ir tranšėjose 
jisai mokėjo vesti revoliuci
nę propagandą. Jis griež
tai nusistato prieš socialde
mokratus, balsavusius už 
karą. Jam atatinka Liebk- 
nechto nusistatymas.

Kai karo metu skyla so
cialdemokratija ir susikuria 
nepriklausomoji Socialistų 
Partija, d. Thaelmann su ja. 
Kiek vėliau, jis susiartina 
su spartakiečiais, kuriems 
vadovauja Liebknechtas ir 
Rožė Luxemburg.

Komunistas
F

1920 m. mes matome d. 
Thaelmanną smarkiai vei
kiant Komunistų Partijos 
eilėse. Jis—jau subrendęs 
revoliucionierius, užsigrūdi
nęs kovose. Hamburgo pro
letary ai skaito jį savo my
limiausiu vadu. 1922 metais 
pranokėjai dabartinių fašis
tų kėsinasi jį nužudyti. Jie 
pakiša pragarišką mašiną 
ties jo namo langu, Ham
burge. Eksplozija išdraskė 
namą, tik laimė, kad d. 
Thaelmann nebuvo tuomet 
namie.

1924 metais d. Thaelmann 
jau stovi vadovaujančiose 
eilėse Vokietijos Komunistų 
Partijos. Juo labiau jį ger
bia ir myli darbininkai, tuo 
labiau jį neapkenčia reak
cionieriai. 1925 m. partija 
jį stato savo kandidatu į 
prezidentus. Drg. Thael- 
mannas išgarsėja ne tik Vo
kietijoj, bet ir už jos ribų. 
Mes girdime jo energišką 
šauksmą Franci jos Komu
nistų Partijos suvažiavime, 
Šauksmą už taiką, šauksmą 
kovoti prieš fašizmą; Vykti 
į Franci ją jam tenka slap-

Lietuvos Inteligentų 
Bedarbių Būklė

kus, bet ir jie nori valgyti, juo(Tąsa)
Drąsiai galima tvirtinti, kad 
įsiregistravusieji į “Inteligen
tus Remti Draugiją” užsira
šė biržoj, o be to iš afišuo
tos 60 tūkstančių litų paskyri
mas pritraukė desėtkus naujų, 
anksčiau niekur nesiregistravu- 
Sių inteligentų bedarbių. Tokiu 
būdu neapsiriksime sakydami, 
joę inteligentų bedarbių skai
čius išaugo iki 300-350 žmonių. 
Aišku, kad tokios armijos iš 
esamų lėšų darbu neaprūpinsi, 
Štai ir tenka biržai visaip išsi
sukinėti, kad atitolinti darbo 
paskirstymą. žmonės mėne
siais laiko vaikščioja pas bir
žos vedėją, bet darbo vis ne
gauna. Greta vedėjo kabineto 
buvo liuosas kambaris, dabar 
pavadintas “inteligentų pala
ta”. Ten susirenka inteligen
tai bedarbiai, vedėjo laukdami. 
Gerai, kad gauni atsisėst ant 
lango arba dėžės, o ne tai pa
stovėsi 5—6 valandas. Publika 
susirenka marga. .. Dauguma 
smulkių tarnautojų dėl įvai
rių priežasčių netekusių tarny
bos, antrą grupę sudaro stu
dentai ir moksleiviai, kurie an
ksčiau tarnybų neturėjo ir da
bar negali gaut, jie galvoja 
per biržą gaut darbą, kad to
liau tęst mokslą. Trečią grupę 
sudaro įvairūs amatininkai ir 
kt. profesijų žmonės su 4 kla
sių mokslo cenzu, kuriuos gal 
sunku prie inteligentų bedar
bių priskirti, nes birža inteli
gentais vadina proto darbinin- 

tais keliais, nes fašistiniai 
teroristai tykojo jį nudai
goti dar tuomet, kai Hitle
ris dar nebebuvo Vokietijos 
budelių vadu.

Prieš nazių įsigalėjimą 
Vokietijoje d. Thaelmann 
karščiausia kvietė Vokieti
jos darbininkus prie bendro 
fronto. Jo pareiškimuose 
jau skambėjo ir liaudies 
fronto obalsiai. Bet social
demokratų vadovybė tuo
met nepaisė nei argumen
tų, nei įspėjimų. Mat. tuo
met tūli socialdemokratų 
vadai dar sėdėjo ministerių 
kedėse.

Kaip tik hitlerininkai pa
sigrobė valdžią, Thaelman- 
nas buvo jiems reikalin
giausias žmogus.... ant 
kartuvių. Visa jo “kaltė” 
buvo tame, kad d. E. Thael
mann buvo vadas revoliuci
nės Komunistų Partijos.

Tris metus d. Thaelmann 
kankinamas fašistų kaze
mate, Moabito kalėjimo ge
ležinėj kameroj. Bet nukirst 
jam galvą fašistiniai bude
liai dar neišdrįso.

Milžiniškų protestų ban
ga, kuri apėmė visas šalis, 
vis plačiau išsilieja. New 
Yorke ir Paryžiuj, Tokio ir 
Madride, Maskvoj ir Bue
nos Aires prole tari jai ir vi
si laisvę mylinti žmonės, vi
si, kurie nusistatę prieš fa
šizmą, vis griežčiau, vis au
dringiau kelia balsą: Pa- 
liuosuokit Thaelmanną, pa- 
liuosuokit visus politinius 
kalinius! Romain Rolland 
gerai pasakė: “Jis yra em
blema mūsų tarptautinės 
kovos.”

50 metų gyvenimo! 35 me
tai kovų darbininkų eilėse 
ūž jų paliuosavimą! Trys 
suvirš metai kalėjimo! Ket
virtas gimtadienis kalėji
me!

Tegyvuoja d. Thaelmann! 
Teauga spėkos, kurios jį 
išlaisvins iš kruvinų hitle- 
rizmo replių.

L. P.

labiau, kad su duodamu inteli
gentams darbu ir jie apsidirbs. 
Nuo pat ryto “inteligentų pa
lata” pilna žmonių. Nuo devy
nių iki 14 valandos, o kar
tais iki 16 v. žmonės laukia ve
dėjo’, kalbasi, politikuoja, kei
kia valdžią, dairydamiesi ar ne
stovi greta šnipukas ir po 5—6 
stovėjimo išklausę vedėjo “atei
kit rytoj”, traukiasi namo į 
Šančius, Aleksotą, Vilijampolę, 
kad rytoj vėl ateit ir vėl iš
klausyt tą patį monotonišką at-( 
sakymą “ateikit rytoj”. O bir
ža prie gusarų kareivinių, rei
kia kasdien veltui daryt 10-12 
kilometrų.

Pirmoj eilėj darbą gauna 
žmonės turintieji protekcijas. 
Panelės ir vedusieji gauna dar
bą antroj eilėj ir viengungiai— 
trečioj. Įstaigoj labai žiūrima 
į rekomendacijas ir žmogaus 
korektiškumą. Rekomendacijų 
retai kas turi ir bedarbiai ve
dėją stengiasi sužavėt savo ko
rektiškumu. Mandagumas nepa
deda. Valgyt reikia, 6 valan
dos (Stpvėjimo prie vedėjo durų 
įkiri. Bedarbio kantrybei atei
na galas. Savaitę pavaikščio
jęs, inteligentas tampa “etati- 
tiniu” bedarbiu, įdubusiom, niū
riai žiūrinčiom į pasaulį aki
mis. Išblyškę veidai, kliegūs 
balsai sako, kad tai pavargę ir 
nuskriausti žmonės. Senų jų tar
pe maža. Tai sveiko kūno ir 
stiprių rankų jauni žmonės. 
Prakeiktos kapitalistinės siste
mos dėka, išmesti gatvėn, jie 

negali gėrėtis pasaulio grožy
bėmis. Neapykanta liepsnoja 
jų širdyse. Tai greit susijau
diną žmonės, vedėjui daug dar
bo juos raminti. “Inteligentų 
palatoj” eina karšti ginčai po
litinėmis temomis. Dauguma 
reiškia neapykantą šiam rėži
mui ir pasisako už seimą, kuris 
turi pagerinti socialį draudimą. 
Kartais kai kurie išsitaria, jog 
Lietuvai reikia Hitlerio, bet 
dauguma su panieka atmeta 
tuos pasiūlymus, prieš pastaty
dami demokratiją. Politinė 
branda inteligentų bedarbių 
tarpe diena iš dienos auga. Mė- 
nesis tam atgal inteligentų be
darbiai ramiai šnekučiavo apie 
valdžios pastangas suteikti 
jiems darbą. Atydžiai sekė 
korektiškumą. Su panieka atsi
liepdavo apie gretimoj salėj 
triukšmaujančius d a rbininkus. 
Šiandien tos mintys išgaravo ir 
jeigu ne visi išdrįsta vedėjui 
tiesą pasakyti, tai už jo akių 
aiškiai pasisako, kad valdžia jų 
reikalais nesirūpina. Jie pama
žu pradeda suprasti klasinį bir
žos veidą ir kad geruoju darbo 
negausią.

Nesenai į vykusis skandalas 
visiškai tai liudija. Kaip ir pa
prastai, grupei inteligentų be
darbių biržos vedėjas norėjo 
užraukti darbo paskyrimą. Kai 
kurie užprotest^Vb. Įvyko triuk
šmingas pasikalbėjimas. Tarp 
kitko vedėju/fpasakius, kad jie 
pradeda Įrūiksmaut, kaip dar
bininkai, studentas jam atsakė, 
kad tas, girdi, jiems gėdos ne
sudaro, anaiptol jie su didžiau
sia pagarba žiūri į jų vieningu
mą, tai, girdi, jiems pavyzdis, 
iš kurio galima pasimokyt. 20- 
30 žmonių, stovėjusių už jo nu
garos aiškiai jo žodžius palai
kė. O kitas inteligentų bedar
bis į vedėjo žodžius, kad jį gali 
išlaikyt tėvai ir jis darbo ne
gausiąs, didžiausiam kitų be
darbių pritarimui, pakeltu bal
su metė vedėjui, kad jis val
džiai mokėjęs pajamų mokestį, 
o ne tėveliams ir kad vedėjas 
privaląs priimt jo kortelę. Ve
dėjas kortelę priėmė. Bet tai 
yra pavieniai atsitikimai. Vis 
dėl to savo masėj inteligentų 
bedarbiai pasilieka žmonėmis, 
kurie iš kailio neriasi patikt ve
dėjui, asmeniškai į jį paveikt. 
Kelių savaičių neužtenka išgy
venimui metais įgyto batlaižia- 
vimo papročio. Inteligentų be
darbiai yra neorganizuota ir 
sunkiai pasiduodanti organiza
vimui masė.

Pabaigoj sausio, prie vedėjo 
durų matosi koks desėtkas inte
ligentų naujai įregistravusių ir 
atkaklių “etatinių” bedarbių, 
kurie" dar nenustojo vilties gaut 
per biržą darbą. Spauda skel
bia, jog birža suteikė 150 žm. 
darbą. O kur likusieji? Vienus 
vedėjas įkalbėjo, kad gaus dar
bo už kokio mėnesio, nes nese
nai įsiregistravo ir kad po bir
žą nesitrankytų; kiti numojo 
ranka ir landžioja po įstaigas. 
Valdžiai pasisekė išblaškyt pa
sidariusį kamštį, bet bedarbių 
inteligentų klausimas pasiliko 
atviras. Už kokio mėnesio bir
žoj vėl bus inteligentų antplū
dis ir jie tada griežčiau kalbės.

A. Sprindis.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
“Baisi” Bausme

Kalė j imo viršininkas: 
“Pereitą naktį mano sau
gioji šėpa buvo atidaryta ir 
viskas joje išknista. Tai jū
sų kurio nors darbas, kali
niai. Jeigu aš kaltininką 
pagausiu, tai be pasigailėji
mo, kai šunį, lauk išmesiu!”

Biskis Geriau, Negu Nieko
Minyška (bausdama savo 

nekaltybę kančiuku) dūsau
ja: “Geriau būtų buvę nors 
menką vyruką mylėti, negu 
visai meilės neragavus 
kankintis!”

Surinko Juodvarnis.
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(Special to “Laisve” Youth Section)
CHICAGO, Ill.—The first conference aiming to unite 

the Lithuanian Youth of Chicago, with its afternoon 
of reports, speeches and resolutions came to pass a 
few weeks back. It’s records, its minutes, must be 
sometimes fully publicized in all journals. But its 
final accounts will be recorded and related when the 

• program is executed, when the Lithuanian Youth real
ize that they have accomplished the fulfillment of 
their long felt needs.

What are the points that this con-' 
ference with delegates from the Li
thuanian University Club, thę Lithua
nian Youth Society, Lithuanian Alli
ance of America, the Mid-west Youth 
Committee of the LDS and the Kul
tūros Ratelis has developed? What 
is the program that these represen
tatives pledged to. bring back to 
their groups for approval ? Here 
they are: ?

1. The indorsement of the Ame
rican Youth Act!

2. Arrangement of a Common Ca- 
■ lendar.

3. Development of a Lithuanian 
Sports Movement.

4. Support of the Lithuanian Uni
versity Club’s scholarship drive.

5. Introduction of a study of the 
Lithuanian language in at least one 
high school where there are enough 
students demanding it.

6. Demand that Civil Liberties be 
restored to the people of Lithuania.

As heated as the conference was 
in the the drafting of these propos
als most of the action and discus
sion centered on the American Youth 
Act and its importance. John Marks, 
a speaker from the Executive Com
mittee of the American Youth Con
gress, outlined the role that the 
American Youth Act would play in 
providing for the needs of all Youth. 
He also pointed out that we as 
youth on the one hand and as youth 
of Lithuanian descent on the other 
should study and consider the im
portance of the Act. While we now 
exist under an economic strain, the 
American Youth Act, when passed,

(Continued on Page Two)

SCHOOL TEACHERS AP
PROVE STUDENTS 

STRIKE
NEW YORK—Despite the Board 

of Education’s ban on the Student 
Peace Strike scheduled for April 22, 
the faculty of Abraham Lincoln High 
School is cooperating with students 
in preparing for the strike. A faculty 
—student committee at the school 
has worked out plans through which 
the studtent body, numbering 8,000, 
will participate in the anti-war de
monstration.

Newark Conference Urges Acceptance of 
American Youth Act; LoDeStars Represented

BUDGET SLASHED BY 
CUTTING TEACHERS’ 

SALARIES

TRENTON, N. J.—Citing reduc
tions in school expenditures from’ 
$118,552,016 in 1931-32 to $94,734,- 
433 in 1934-35. Governor Hoffman 
answered charges made by political 
oppoifents that the cost of govern
ment could be still further reduced.

School costs have been slashed at 
the expense of teachers’ salaries. 
Total salaries decreased from. $63,- 
117,356 in 1931-32 to $51,449,520 in 
1934-35. The average annual salary 
of full-time teachers fell from $2,- 
155 in 1932-32 to $1,813 in 1934-35. 
Cost of each pupil to the state fell 
from $124.57 to $103.57, a reduction 
of $21 for

Impatient at the indifferent ef
forts to alleviate pressing youth 
needs, incensed at the stupid and vi
cious legislation to. compel loyalty, 
the united youth of Essex County of 
Ntew Jersey met in a Conference 
called by the American Youth Con
gress, Sunday, March 29, in the. City 
Hall of Newark. The conference 
favored the acceptance of the Ame
rican Youth Act, now' in committee 
in the Senate, denounced war, and! 
elected an Executive Committee to 
work out a program for immediate 
needs.

86 delegates took part, represent
ing 48 organizations having a total 
membership of 7,699 youth. Of these 
48, eight were church organizations, 
seven, trade organizations and va
rious YM and YWCA’s, YM and 
YWHA’s, fraternal, student and po
litical 
Stars 
gates.

The
L. Hamilton Garner of the Univer- 
salist Church. The "keynote of the 
speech was the need for youth to 
take a definite and uncompromising 
stand against war, capitalism and 
to achieve these ends through the 
use of pure democratic means. He 
was sadly discouraged at the fail
ure of the youth to realize their 
problems and to make a definite 
stand. At one time, he said, he had 
unbounded faith in the youth; to
day he approached the youth with 
only a wistful hope that perhaps, 
by some miracle, they would become 
conscious of what is going on. Many 
of the statements he made about the 
lack of any definite youth program, 
of concrete aims, of uninspired! and 
unenthusiastic leadership, Show the 
;ype of reasoning indulged in by li
berals who are still vague as to the 
path they must choose. He had 
great faith in the efficacy of de
mocratic instruments, forgetting that 
such instruments are calously re
moved by an organized minority, ie.,

It’s Up to You to Give It a Name.
.Check one of the names suggested below for the united youth 

paper, or write in your own suggestion.
.. YOUTH TIMES______________
.. ACTION________________
_ YOUTH WEEKLY___________
_ THE BEACON ______________

the capitalists, when their interests 
are threatened.

The Conference then divided itself 
into four sections. Discussions were 
held on War, Peace and Fascism; 
Industrial Problems; ' Inter-Racial 
Problems; and Youth and Educa
tion. Your correspondent attended 
the session on Youth and Education 
where three YPSL’ers tried to keep 
the session from discussing practi
cal problems that pertain to youth 
engaged in education, that is, the 
need for a new high school in New
ark, the establishment of a four 
year free college in New Jersey, ac
tion against fascist compulsory flag 
saluting bills but insisted in keeping 
the discusions limited tcf a theoreti
cal comparison of the Nat’l Youth 
Administration and the American 
Youth Act. The session wasn’t, 
therefore, as successful as it might 
have been, although resolutions were 
accepted to support a bill advocat
ing the continuance of free country 
schools, the student strike on April 
22, and opposing the McSwain Bill 
providing for the establishment of a 
reserve air-corps.

In the general discussion that fol
lowed the reconvening of the dele
gates a snag was struck when the 
question of the AYC issuing a pam
phlet against war was raised. The 
YPSL delegation is against it, al
though a majority of the delegates 
approved of such a pamphlet. There
fore, after the Executive Commit- 
te was elected, a deliberate attempt 
to break up the Essex County 
was institutted by the YPSL’s 
the introduction of a motion 
if 25 percent of the delegates 
against any recommendation of the 
Executive Committee such recom
mendation would become automati
cally shelved until the next Confer
ence. There is no need to discuss 
the constitutionality of such a pro
posal.

Spring’s here... and according to all the rules a 
young man’s fancy turns to love.

But this ■ spring our fancy has taken a turn to 
something else. Something different. Something. that 
will hold for spring, winter, summer, autumn- and 
what have you.

Something that will turn your fancy too.
It all started from a proposal made in the columns 

* of the “Young Worker” a few weeks 
————— Ta go. A plain, simple proposal, but

did it hit the spot!
In brief, the proposal was that all 

of us that want Eoconomic Securi
ty... all of us that are out to 
fight the war makers and to keep 
America out of War by keeping out 
of the world... all of us that want 
to Stamp out the Seeds of Fascism 
that are being sown by the big shot 
bankers and industrialists,... all of 
(us that want to build a new kind of 
society, a socialist society, in which- 
exploitation of man by man will be 
impossible... that we get together 
and speak up!

Speak up and let the world know 
what we want!

Speak up and pass our ideas on 
to the millions of young Americans 
that are just hungry for them.

And the proposals went on to sug
gest that we get together and build 
a voice for ourselves, a voice that 
will be heard. Concretely, that all 
of us pitch in and launch a fighting 
weekly, youth paper that will help 
unite our forces that will help clari
fy and put across our ideas, that will 
give leadership to America’s lost ge
neration.

(Continued on Page 4)

STUDENTS FORM 
YOUTH RADIO 

THEATRE

NEW YORK—Fifteen college stu
dents from Columbia and New York 
Universities and other colleges here 
have formed the Youth Theatre of 
the Air, broadcasting weekly over 
Station WEVD on “Young America 
Speaks”, 
program, 
Service, 
the cast.

NEW 
right of 
an .occasional peace demonstration 
was upheld by Lewis Mumford, mem
ber of the Board of Higher Educa
tion.

NAZIS CHARGE YOUTH 
WITH TREASON

STUTTGART, Germany—After a 
year in prison 25 young Germans 
ranging from 17 to 21 years of age 
have been harged with “high trea
son” and placed on trial before a 
star chamber court.

Not even parents of the accused 
will be permitted to attend the 
trial sessions. They will be per
mitted into the court only to hear 
sentence passed on their children. 
The accused are defended by five of
ficial state lawyers and two lawyers 
hired by relatives. ;
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Beatrice playing the strains of 
the “Bumble Bee” bn her fiUle., 

Beansie refusing another drink. 
JAkie Thomas with a “Russian Hair 

Cut”.

chorus—one happy family—

the
his

dozen boy

passionate

her offer-

Migratory Workers in Need!

LoDeStars’ April Fools’ Party

It

long awaited and much dis- 
Johnny Ofman finally comes

By BILL CHIZAUSKI 
tragic problem of the unem

an- 
held

had too much enthusiasrik. It 
a Simple game: teams of two 
and one girl, forming a triangle 
all facing one direction, and

Ben Jegela with an old man’s com
plex.

The

youth will be 
WOLFF.

On Organizing A Successful Indoor 
Baseball Tournament

By BEN MEDLEY
Baseball once more moves in on 

the sports world, and again the Li
thuanian National Sports Committee 
is faced with another task. The task 
or organizing constructively a suc
cessful indoor basball tournament. 
Already many youth branhes are 
planning their own campaign in an 
effort to outdistance time in build
ing strong teams. Some are even 
well advanced in the organization of 
leagues both city and district.' All 
in all, there is a slight wave of ac
tivity in this field, but yet not pro
nounced enough to warrant any
one the felings that this years Na
tional Tournament will be better 
than last year’s. There is a tremen
dous amount of work to be done in 
all communities, and much national 
contact to be made before any esti
mate can be made on the success 
or failure of this year’s tournament.

The present National Sports Com
mittee is well equipped with a capa
ble head. Supplied with last year’s 
shortcomings and contradictions, work 
through this office should progress 
with greater ease and acceleration. 
It should not falter on the more 
trivial matters that proved such a 
hinderance last year. Yet there 
looms in the path of a successful 'in
door baseball program a new stumb
ling block. The coming Olympiad 
which is also being planned by the 
National Sports Committee, will un
questionably require much attention 
and work by’ the Sport committee, 
and it is easy to see that full time 
cannot be devoted to Indoor Base
ball Tournament if the Olympiad is 
to be a success. Right here we can 
see that this year’s tournament 
might prove to be more difficult to 
organize than last year’s. Branches 

^will have to prepare track and field 
teams if they will be. represented at 
the Olympiad and this is bound to 
take some interest away from the 
baseball sport. But then there is 
no reason why all sport committees 
cannot organize their work so that, 
both can be taken care of complete
ly. Careful division of wbrk could 
easily make it possible to have both 
sports successfully participated in if 
those participating actively would do 
their share of work completely. It 
truly remains up to the youth them
selves.

Yes—the LoDeStars ran an April 
Fool’s Party, and on April 1st too— 
but I suspect very few people care 
to be reminded of it. Least of all, 
the carėtrikėr of the hall where the 
party took place. Not that nobody 
came—on the contrary, the Commit
tee was surprised at the number that 
did show up. But somehow, most 
of them were afraid to join in the 
games—well, you know how it is, 
April the first, and at an April 
Fdol’s Party—no telling to what 
channels some Machiavellian - mind 
may resort to.

Grimes were played, true, but with
out the ’necessary poie-de-vivre. One 
game, however, (it was the last, 
too) 
was 
men 
with 
clasping hands; the object of the 
game : to race down the length of 
the room, turn around, and run back 
to the starting point, without letting 
go of the hands. Simple? Surely,— 
but not the reulting consequences. 
One team was so fired with fervor 
that when it came time to reverse 
direction the speed at which they 
were travelling made that impossi
ble and propelled them through a 
door, Wrecking their Chances to win 
the prize,/without mentioning what 
it did' to the door. Luckily, no one 
was hurt, except, as I mentioned be
fore, ’ the caretaker’s 
to be platitudinous,

| youth.

In lifting the burden a bit, the 
National Sports Committee could 
broaden their committee in handling 
the baseball tournament and distri
bute the responsibility so that there 
is a maximum participation by all 
districts, i.e., instead of having one 
main body in N^ Y., responsible for 
the tournament ,distribute the re
sponsibility so that it falls on one 
member from each district that par
ticipates. This one member, and he 
must be the best in the district, will 
represent his district on a national 
committee constantly communicating 
with the main'body getting all in
formation and progress as it comes. 
Then he can instruct to his league 
counicl just what procedeures are be* 
ing made, and progress can be made 
accordingly. It was clearly evident 
that last years work was too widely 
scattered and no close contact Wa$ 
really made with all teams and lea
gues thus resulted the poor and dis
couraging outcome.

This years sport work by the LDS 
will require all the initiative it can 
get from its members therefore I 
thought its importance so great that 
I purposely omitted my original co
lumn to stress the dire need of 
every sports committee’s cooperation 
in order that both undertakings of 
the Nat’l Sport Committee may be 
successfully completed.

The 
ployed ragged individuals of the box
cars, 'enroute for the seasonal and 
sectional work that is sometimes 
found, is appaling. The relief set-, 
up nowadays treats the migratory' 
workers—a dominant quality in the1 
make-up of pioneers and immigrants 
who made this country what it is 
industrially—as outcasts. The ad
ministrators , of measly relief fol
low the line of least resistance, and 
since this class of workers enjoy the 
least rights (the soldiers, sailors and 
merchant marine seamen included) 
they are subjected to the most vi
cious discrimination and ostracism.

The stoppage of federal aid for 
the transients is the most cruel .and 
callous measure devised. The blue
nosed busybodies of certain pri
vate societies draw the conclusion 
that this is the way to discourage the 
transiency of youth. The CCC is 
supposed to be a stop-gap for the 
homeless wanderers of this category 
But for the migrating workers ol 
the harvest fields and lumber camps, 
etc., is a beggardy institution with 
many deprivations—loss of legal re
sidence, right to vote and denied re
lief for the barest necessities, food 
and shelter. To save a twig, the 
trunk is sacrificed and it is the re
sult of unsound reasoning of those 
who purport to be interested in this 
problem. If the workers did not 
search for these peculiar jobs volun-' 
tarily ,then we would have more of 
such instances as the following: In 
Miami, Fla., deputies recently forcib
ly rounded*up colored workers and 
sent them out to the truck farms 
and orange groves. Last February 
this writer spent two weks in New 
Orleans. The miserable conditions 
of the homeles youth and adults, in 
“the city that care forgot” beggars 
description. The only source of re* 
venue of thousands of these starving 
people is panhandling, “putting the 
bee (bum) on the local sęissc^r- 
bills. To alleviate this eye > sofe 
temporarily, 'during the Mardi Gras 
Carnival, hundred's were clapped 'Inw 
jails indiscriminately. An eccentric 
hermit opened the doors of 'his ol$ 
mansion in the old French quarter 
and the place was filled to the raf
ters every night. It is khbwn as 
the Warrington house. Here in New 
York City there is • not even such 
“hospitality”, except one night in.

Pavasario Karštinės 
Balsas iš Waterburio

Lost Strayed or Stolen?
. Finally the would-be-weekly bulle

tin made its re-appearance after a 
long absence. Probably the victim of 
Spring-Fever. Looks like oUr edi
tors lost their printing plant—one 
typewriter—as the issue was hand 
printed. I must say it’s quite a nif-» 
ty job. But one thing puzzled even 
our brightest lads.

The item concerning the good-time 
party to be held from the proceeds 
of the raffle tickets, now on sale, 
stated! that each sale means another 
sandwich or d'rink under the belt. 
What puzzles our choristers is—what 
if you don’t wear a belt?

But, seriously speaking—the suc
cess of the goOd-time party depends 
on what we make on the raffle.

Would You Believe It? 
“Vincuk” at rehearsal on time. 
“Doc” 'with a heart throb.
Bokas with a pleasant smile 1 

entire rehearsal.
Nellie Burauskas without a book at 

rehearsal.,
Julia without a half 

friends around her.
Al Strauss without his 

socks.
Luck Žemaitis without 

ing to the hungry wolves.
“Rubin” dancing the shag.
“Burkie” playing with Guy Lom

bardo.

the municipal lodging house, or if 
ones clothes are presntable, probably 
the “Y” may shunt a few of them 
into some sort of a job or back 
again to their own devices.

A vigorous sections of the Ameri
can working class is treated today 
as the untouchables of the caste 
system ,of India—reduced to beggary. 
For the wrongs that need resistance, 
for the cause that needs assistance, 
let us protest and' fight.

Chicago Lithuanian Youth 
Work for Unity

(Continued from Page 1) 
would relieve that pressure and leave 
us free to pursue our cultural and 
social aims unhampered. Mr. Marks 
then answered all queries relating 
to the American Youth Act.

The conference closed with all de
legates enthusiastically asserting that 
they will do all in their power to 
see that the.movement to Unite all 
Lithuanian Youth gToups becomes a 
militant, vital reality. They realize 
and understand' that much must be 
accomplished in a short space of 
time as the forces of reaction surge 
on every day.

The growth and effectiveness of 
our individual organizations, the re
ality of a United Lithuanian Youth, 
will ultimately depend upon how se
riously we take just these simple, 
inevitable problems. It is necessary 
for all Lithuanian Youth to become 
aware of its responsibility in the 
development of this joint activity 
movement. There must be no lazi
ness, no inactivity. The program is 
outlined. Immdiate action will create 
results. It is time for us to realize 
that only by efficient execution of 
these tasks can we strengthen the 
backbone of our organizations and 
youth. It is frequently the measure 
of our understanding of our perspec
tive and fundamental problems.
f We have our wbrk cut out for 
us. This well formed plan imposes 
responsibility ,on all of us, which if 
we shirk, will leave a brand. There 
must be no lip-service to our mill* 
tant -notions.

; We Pow fight for a United Lithua
nian 'Youth Movement rind most of 
all :UNITEiD YOUTH OF AME
RICA., | ‘. .

The 
cussed 
to lecture in Waterbury. The date— 
April 19th. Time—2:00 p.m. Place— 
775 Bank Street, Waterbury, Conn.

A gala social event has been plan
ned throughout the entire day. Ad- 
mision only one dime—which of 
course includes refreshments!

Recently—Johnny Orman return
ed from Lithuania ahdi the Soviet 
Union. He has just finished tour
ing the U. S. Therefore—-his lecture 
should prove beneficial, enlightening 
and entertaining to both young and 
old.

Come one—come all.—A good time 
is in store for all!

I see that “Vic’s” famous accor- 
dian is for sale, whatever happened ? 
I wonder if the piano duets suit 'him 
better or is the expense of traveling 
to Hartford getting beyond 
means ? I wonder!

COMING EVENTS:
April 19th—Burke and Co. 

nounce a private party to be 
at 775 Bank Street. Admision 50c a 
couple.

April 19th—Lecture by Johnny Or
man at 775 'Bank St.,—Admission on
ly 10c with dancing and refresh
ments to follow.

April 26tK—Second presentation of 
the grand operetta “Tamyla” to be 
held at 103 Green Street. Admission 
only 35c with dancing following. 
(Don’t forget you Hartfordites we’re 
expecting you. That dinner still 
goes).

“JUST ME”.

Twin Cities Youth 
Club News

The meeting of Friday, April 10th 
was more of a success than any 
other that we have had so far as 
there were more topics taken up and 
each was discussed by most of the 
members.

Mr. A. Tetman suggested that we 
should put on a workers’ play. Most 
of us agreed to take part, but there 
were some objections as to what 
kind of a play we should have to 
attract the attention of the people, 
and interest them in our club. That 
question will be taken up again next 
week. ♦

We have scheduled for Wednesday, 
April 15th to attend the hearing of 
the Townsend Plan. A very noted 
speaker, comrade Phil Frartkfield, 
will speak on the old-age pension at 
the City Hall, Lewiston.

Remember that the meeting this 
Friday will take place at Mr. A. T., 
at 7:30, <and I don’t mean 8:30.

All members are overjoyed when 
the meeting is ^brought to an end 
and the refreshments served and 
games played. Just watch them 
reach for those cookies. They sim
ply melt in your mouth.

What was the trouble with our se
cretary last Friday, eh Nell? It’s 
an old saying, “Business before plea
sure”.

What was wrong with our peanut 
catchers? Were they storing their 
energy in case our new member 
“Bert” might start in wrestling—or 
is it boxing?

Phil and Steve must enjoy fight
ing in backyards. Steve had given 
Phil four or fiveinvitations that 
night. ”

Clayton -has already gone to the 
trouble bf trying to sell us a ticket 
to the Minstrel • Show. How about 
it, fellow Workers, 'let’s make it a 
go.

Ah, I’ve got you all guessing. You 
want to know who the “Queen of 
Hearts” is. You dbri’t -know who 
Scoop is yet,‘so figure that but first.

“Queen of Heart*”.

f

/
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Socialist Trade Schools
— By MAX WEISS —

t

Soviet America would be in a great need of 
all kinds of skilled workers, therefore a great 
deal of attention would he paid to teaching 
Soviet youth a trade. Trade schools would be 
attached to some big Socialist plant. There 
would be such a trade school attached, *for 
example, to what is now 1 the Republic Steel 
Mill in Youngstown. It would be a spacious, 
many-storied building with work shops, labo
ratories, and all necessary technical equipment. 
Here, the youth who wished to become skilled 
steel workers or technical experts in some 
branch of the steel industry would' receive a 
thorough training in all phases of the process 
of steel manufacture with special emphasis on 
particular desired trades.

Since such student youth would be per
forming actual work, and producing actual 
products, they would be paid at union rates of 
wages. In this way, they would earn while 
learning.

Similar trade schools would be attached to 
the big plants in the auto industry in Detroit, 
.Flint and Pontiac; to the big mines in the 
mining industry, etc. Thousands of youth in 
Soviet America would become qualified, skilled, 
Socialist workers, assured of a job at all times.

These trade schools would not be instru
mental for the exploitation of ydung workers as 
are those which exist today in capitalist Am
erica. The Ford Trade School, for example, is 
not a “humanitarian” gift of Henfy Ford to 
youth who wish to become skilled outo workers. 
In 1931, at the very mbment when tens of 
thousands of auto workers employed on produc
tion were being discharged, Ford put 12-16 
year old trade school boys in their places at a 
wage of from $11—$14. Skilled workers on tool
grinding, machine repair and milling machines 
were replaced by trade school bbys. Those boys 
who refused to do this skilled work for the 
miserably low trade school wage were fired.

. Our Socialist trade schools would be as 
different from the Ford 'Trade School as day 
is from night.

Worcester Aido Choras Dis
cusses Unity Question

By JOSEPH SACAL

The Aido Chorus of Worcester went on re
cord for unity of the once bpposition (Zvaigsdes) 

. chords and the Aido Chorus. Since the question 
of Unity has dome tip, there have been many 
hot discussions, since the proposed plan for 
unity by the Žvaigždes Chorus did not'seem to 
click with the members of the Aido Chorus. 
The proposition by the Zvaigsdes Chorus was 
as follows. First that they were giving up the 
name of their chorus, and were willing to adopt 
the name of the Aido Chorus, and because of 
this they felt that the music teacher of the 
Zvaigsdes Chorus should be placed in the posi
tion of the music teacher of the Aido Chorus. 
Thus the question of who is to be the music 
teacher of the chorus has kept the groups from 
uniting.

Since the proposed plan for unity by the 
Zvaisdes Chorus, the Aido Chorus has held 
two membership meetings toK work out a plan 
for uniting the Choruses. First of all the plan 
for 'unity has been centered about two indivi
duals iand not arourid the program of the Chorus 
'Which has as two main points on its program 
the fight against War and Fascism. Had the 
members of both choruses discussed the necessity 
of rallying around this program the 'question of 
teachers would have been a minor one. As far 
as voting to see who would be installed as 
teacher of the Aido Chorus is concerned, the 
Aido Chorus would have won by a huge majority 
as they have • twice as many Members as the 
Zvaigsdes Chorus and this would not have 
settled the question in the least bit, since the 
members of the Zvaigsdes Chorus have definetly 
decided not to unite, if the present teacher of 
the Aido Chorus remains. After wrangling over 
all these problems the Aido Chorus has comet to 
a decision which in my oppihion will unite 
both Choruses’and I 'hope that the members 
of the Zvai > ęhorus will see it in the same

light that I do. The point is if the teacher of the 
Zvaigsdes Chorus is installed, the members of 
the Aido Chorus'Would quit, and second if the 
present teacher of the Aido Chorus remains the 
Zvaigsdes Chords members will not unite. There
fore the Aido Chorus proposes that to avoid 
this split and unite the choruses we compromise 
by proposing a third person, who as yet is un
known, to be elected as teacher of the unified 
chorus. I only hope that the members of the 
Zvaigsdes Chorus will see the point, and will 
rally around the proposal of the Aido Chorus, 
and to build a unified working class Chorus to 
combat the menace to čtilture by *War and 
Fascism.■ ; . * * *

The party given by the girls last Satur
day, (March 28), according to both the boys 
•and the girls, all agree, that the boys party 
'was much better. Now there is talk of an
other party given by the boys.

Question... Do you read the rest of the 
youth section besides the article on Worcester 
activities ?

Don’t forget to remember that we have ac
cepted to sing May 1st at the Workers Center.

The New Singers Group is giving a Caba
ret ahd Dance at the Workers Center April 
24, all Aido Chorus members are asked to at
tend. This affair promises to be one of the 
most colorful affairs ever given by a working 
class organization. The best talent that is 
available in all the working class organisations 
in Worcester will participate at the affair. This 
of course 'includes Josephine Lattimer bf the 
Aido Chorus. So get your tickets 'in advance 
and' make sure ybu get in.
P. S. Eyen if you are not a choftis member come 
down anyway.

“Italy’s Bitter Stream’ff

“BITTER STREAM,” by Victor Wolfson, based 
on the novel, “Fbntamara” by Ignazio Si- 
lone, prfesehted by the Theatre Union at 
the New York Civic Repertory Theatre.

By W. M.

The presentation of the first revolutionary 
play on the black shirt brand of Fascism is an 
event of no little importance in the American 
theatre and deserving of wide attention. The 
newest Theatre Union production is convincing 
in its forth right enactment by a capable cast. 
It is a rich contribution to the heritage of effec
tive drame.

The action centers around Fontamara and 
its townpeople—peasants, dupes to the wile and 
victims to the terror of the Fascist gangs. In-, 
dicative of Fascism’s operation on the national 
arena, the play thus gives vivid insight to the 
working of the “corporative state.”

This latter is a very 'simple process. It

Here is a scene from the new anti-fascist play 
“Bitter Stream” produced by the N. Y. Theatre 
Union, which depicts the life of Workers arid 

farmers under Mussolini’s Italian Fascism.

seems that II Duče has proclaimed to the plaza
crowding multitudes that the land is to be given 
to those “who can best use it.” This category 
consists inevitably of those with capital, the 
peasants losing their holdings. Rebellious, the 
“ignorant Fontamarans” resist their removal to 
barren little plots and forced occupation as agri
cultural laborers on larid once’they owned.

When the play opens a hew scheme is Under 
foot to divert the stream that * irrigates the 
peasant holdings to the lands of the promoter, 
black shirt chief. This is sheer catastrophe of 
the Fontamarans. They rebel in the way 
peasants historically have reacted—guerrilla 
style :snipingback at the enemy through night

Page Three

The Camera Eye
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More reasons why II Duce can’t take it. 
The Film • Dinky starring Jackie Cdoper, which 
Mussolini Should have taken to his bosem, as it 
glorified the military academy and the minia
ture soldiers it turns out, was barred from1 Italy. 
An Italian comedian who provoked laughter by 
his love for spaghetti and misunderstanding of 
a football game, was the reason.

La Dietrich’s walk-out stunt on Para
mount’s Hotel Imperial cost that firm $900,000.

You have probably noticed Walt. Disney’s 
(He’ą the creator of Mickey Mouse) rids in the 
New York Times ’or other papers, and won
dered why. The long and short of it, the 
Hollywood News Bureau reports, is that Mr. 
Disney is working the old army game. He plans 
to sift through 4 ;500 artists to find 30 to 50 
would-be animators whom he will bring to Hol
lywood on contracts of $15 to $25 a week.

James Cagney, facing a boycott by major 
studios for ■ his defiance of Warner Brothers, 
may appear on the New York stage in a dra
matized version of James T. Farrell’s Studs 
Lbhigan.

Not only the extras out Hollywood way have 
their financial woes. Actors,-forced to apply 
to the Federal Theatre Project for relief, disco
vered that the Project furnishes their names To 
studio casting officials so that wage scales 
may be beaten down. One well-known Character 

^actor, • whose last job at Columbia Pictures net
ted him $200 per week, applied to the project 
for relief, after being unemployed for a 
period of months. Within a week, he was 
calle(d back to Columbia rind offered a job in 
the Studio Stock company at $35 a week.

If one were patient and painstaking enough 
to rummage through the movie sections of old 
newspaper and magazine files of the years im
mediately prior to and during the war of 1914- 
1918, I feel certain that he would be able to 
quite safely forecast the hew trend of films to 
come. With war • the Subject of almost every 
conversation, the films, as at the time of the 
last' war, are beginning to feature stoties and 

‘ themes about war. As time goes on, the tone 
will become more direct, more, decisive t in its 
finger-pointing. What more proof is necessary 
than the lines of a new spy film Till We Meet 
Again. You are given the thrill of adventure 
and so on. Thtis spying for one’s country is 
condoned as a great sport, a thrill for all 
adventurous souls.

Although fehe is Irish, Gail Patrick’s mail 
comes mainly from Italy and Spain.

Juist say Story of Louis Pasteur in my 
favorite neighborhood theatre and must say 
that I thouroughly enjoyed this genuinely mo
ving story and direction was a capable job. > 
Muni swell.

Dancing Pirate a new color comedy, required 
more than a year’s intensive preparation.

prowls smashing the bulbs of the electric com
pany and sawing in half the vines on the land
lord’s holdings.

The introduction of the “Underground 
Union”, secret revolutionary organization of 
rural and urban workers, giving new hope in a 

' desperate situation also lends impetus to dra
matic interest and momentum.

We see the power here of the*'proletarian 
bond, bperiirig peasant eyes to a remodeled world 
wherein he is not alone in the fight against 
oppression.

It is a new stage of the game for the 
peasant. He adopts new tactics. Whereas the 
Fascist! can afford to laugh at the childish 
backyard sniping, of Berardo Violą and his con
freres,, they froth “treason” at the discovery of 
the crude Union newspaper circulating the dan
gerous message 'dn ’ What Must be done. The 
opposing forces are liried' tip 'in the great third 
act in Which is portrayed the develojmient of 
theSe “ignorant’’ peasants into conscious revolu
tionaries. Played for all it is worth, it definitely 
puts the play “across.”

At the risk of being trite, thbugh Complimen
tary, it is to be said that the play retains a 
great‘deal of the 'dry, “native” ‘humor ^usually 
attributed'to tillers of the soil.

The “donkfey ahd politics” scdne'Whereby the 
peasants evade II DUCe’s proscription of all 
political discussions will be remembered as an 
example of this humor.

For alert theatre*goers this play might

i
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A NEW HAVENER WRITES-
I am an ardent reader of the 

Youth Section, and being a New Ha
vener, naturally, my first thought 
when I pick up the paper, is for 
news from my own town. But as 
ill luck would have it, I am disap
pointed, and find nothing at all. So, 
like the rest of the human race, I 
immediately begin placing the blame 
for this oversight upon somebody 
else’s shoulders.

Of course the fact that I, myself, 
am as much to blame for this as 
anybody else, never occurs to me. 
So I rave and rant, and vow that 
I’m not going to let the grass grow 
under my feet.

Right away, I begin formulating 
ideas as to what I should write and 
what I shouldn’t write. I hunt up a 
pencil and some paper and begin to 
write, only to find that the ideas 
which were once so clear and vivid 
before me, have suddenly grown dull 
and uninteresting when put down 
on paper. The result is a waste bas
ket full of paper and a little stub 
of pencil in my hand and, of course, 
xio correspondence to send in.

But inwardly,—mind you, I say 
inwardly because I am not the type 
who gives' vent to his feelings in 
public,—I say, that the first chance 
I get, I am going to send in some
thing no matter what it may be.

And then out of chaos comes the 
opportunity to do my part. At our 
monthly meeting, the L.D.S. decid
ed to sponsor a dinner—dance, and 
selected me aš a member of the com
mittee in charge of plans. I was 
told to make some sort of an an
nouncement in the paper and say 
that the New Haven L.D.S. is giv
ing a dinner—dance to be held on 
May 23, 1936 at the Rainbow Inn, 
West Haven. /

Not being much of a writer, I 
don’t know just exactly how to ge- 
gin to write it. I think I will let 
somebody else make a formal an
nouncement of the affair. After all, 
that’s what they all say—let some
body else do it. And again the lit
tle bit I wanted1 to write will not be 
written.

All I’m going to say is that I hope 
that the youth of other Connecticut 
communities will attend our affair. 
I am quite sure that they will have 
an enjoyable time. Just ask any 
member for a bid and they’ll tell 
you all about it.

•No doubt you may think this is 
quite a lengthy tirade upon so short 
a subject, but after all, it’s my first 
contribution to the paper and I 
want to write as much as I possibly 
can, even though I dont’ say any
thing.

“Jaunas”.

Shenandoah Žiežirbos
After all, we did have a nice 

crowd at our Easter dance. Every
body had a great time. We had a 
good orchestra (Zeiks’ orchestra). 
They certainly do deserve a great 
deal of credit, as the music was 
wonderful. Besides the modem danc
es, we also had polkas and every
thing that goes with it. The crowd1 
certainly did enjoy themselves. Hope 
our next dance will be another suc
cess as this passed one was.

No,.James, not home but to 'Cho
rus rehearsal this coming Sunday 
evening. What say all of you vo
calists ? 109% attendance! Let’s
see if we can’t please our professor 
once in a while. Don’t forget, I’ll 
see you all at Lyros Chorus re
hearsal Sunday evening, 7:30 p.m.

Hurrah, hurrah, Waterbury, you’re 
certainly going places these days, 
aren’t you ? Cheerio, keep up the 
good work. All our comrades look 
forward to your column. (I think 
some of our choristers have some
thing to do with some of the cho
risters in Waterbury. From reports 
I hear, they have relatives in Conn.)

I hope some day all of the Cho
risters from Conn., will pay us a 
visit and come up to Shenandoah to 
some of our affairs.

Oh don’t get angry, the rest of 
you choristers from Brooklyn, New
ark, Philadelphia and other parts of 
the country. You are invited! to vi
sit the “heart of the Anthracite”, 
which happens to be Shenandoah, 
Pa., anytime and enjoy some of'our 
affairs. Don’t forget anytime you’re 
ready please come.

Extra, Extra, calling all Lithua
nian Youth organizations, calling all 
Lithuanian Youth organizations and 
others. The Youth Literary Club 
of Shenandoah, is looking around 
these days for donations of any kind 
of Literature available (proletarian 
preferred). The club would appre
ciate such donations. In case there 
is anyone who wishes to send litera
ture kindly address all mail to: Al
dona H. Stanisky, (Secretary of Y. 
L.C.), 5 N. ChestnUt Street, Shenan
doah, Pa.,

In about two or three weeks, mem
bers of the Lyros Chorus will see 
the first edition of a small paper 
known aš “Lyros Chorus Tattler”, 
The paper is just for chorus mem
bers and will be out every two 
weeks. (If every thing works cor
rectly).

“TOOTS”.

Philadelphijos Žarijos
The “Laisve’s” Silver Jubilee af

fair tvhich is to be held on Sun
day, April 19th at Girard Manor 
Hall is a long awaited event. To the 
Lyros Chorus it means plenty of 
work and an extra rehearsal Thurs
day nite, April 16. All those who 
want their admission tickets to the 
banquet had better be there—or else.

Friday nite is a big time also. 
Come 4 on time to rehearsal because 
we’re leaving early for the ILD ba
zaar. All donations are to be given 
to Little Mary, who will take care 
of them. Do your share.

And speaking of the bazaar, my 
orchid of the week goes to Little 
Mary for working on the bazaar 
committee. She’s showing up some 
of you older members. By the way, 
Alec T., are you on the committee ? 
It is said that “action speaks louder 
than words”.

Chorus rehearsals seemed a bit 
more quite last Friday. I wonder if 
it’s because a certain member in 
the tenor section was missing. 
While on the subject of noise, it 
seems that many of us haven’t out
grown our youthful exuberance and 
are inclined to display it in the most 
childish ways.

Red Herrings to the Griciunas 

brothers—one to Eddie for not re
joining the chorus ,the other to 
Freddie for not coming to rehearsals 
often enough.

The big ones to Ann S. for falling 
asleep during rehearsal while the 
amatuer leader was attempting to 
lead.

A little one to Joan S. for not 
being present when good sopranos 
are needed.

A date to be remembered— Mon
day, April 20. Time—8 p. m. The 
joint organizations of the Lithua
nians, Russians and Ukrainians are 
meeting to discuss various organi
zational matters. As an added at
traction a very educational talk will 
be given by one of our Philadelphia 
doctors. The topic is “Sex and Its 
Relationship to Youth.” Is it a 
date? r

A Little Red.

United Youth Paper to 
be Issued by May 30

(Continued from page 1)
What a paper that could be! What 

a thorn in the side of the fascist's 
and war-makers!

No wonder the idea has spread 
like wild fire. No wonder it’s be
ing talked about in factories, in 
schools, in all the centers where 
youth congregate. No wonder youth 
organizations all over the counrty 
are anxious to adopt it as their of
ficial organ.

The committee of sponsors, made 
up of representatives of youth or
ganizations has been hard at work. 
And already we have a pretty good 
idea of what it will be like.

It really won’t be a paper. It 
will be more of a weekly magazine, 
done in two colors.

It will contain everything of in
terest to a young American man or 
woman, from Politics to Sports; from 
Science to Comic Strips ;from How 
To Fight Against War to How To 
Keep Physically Fit.

Short stories, articles, cartoons, 
exposes, humor, feature columns, 
news of the week, news about youth 
organizations... anything and every
thing that goes to make up a REAL 
magazine.

One final thing.
The magazine is going to have a 

name that won’t be beat. A name 
with punch, with snap, with class.

How do we know?
Because you are going to give it a 

name! You and you and you!
Here’s the idea. At the bottom of 

page 1 you will find a ballot with 
eight proposed names. These nam
es have been suggested by various 
youth leaders and organizations. 
Every reader is inviteci to either 
vote for one of those names or to 
propose any other. All branches of 
organizations are urged to discuss 
and vote on the proposed names at 
their next meeting and to inform 
the committee of judges of the re
sult of the vote. The winning name 
will be announced on May Day, and 
you’ll read about the person who 
proposed the winnnig name in the 
first issue of the magazine.

Now go to it!
Give the magazine the widest pub

licity. Talk it up in your shop, in 
your organization. Line up your 
friends for subs. Get ready to cir
culate the first issue, which will be 
printed in 300,000 copies and will 
be off the press a week before Unit
ed Youth Day, May 30th.

And...
Give it a name!

Mary: Mother, I- don’t think the 
man upstairs likes Tommy to play 
on his drum.

Mother: Why?
‘ Mary: Well, he just gave Tommy 

a penknife and then asked him if 
he ever wondered what was inside 
the drum.

Teacher: James, give a sentence 
with the word “analysis” in it.

Jim (After deep thought): The 
teacher asked me to give her a sen- 

J_tence with the word “analysis” in it.
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Lietuva Prieš 75 Metus PRANEŠIMAI IŠ KITUR
FREEHOLD, N. J.

ST. MATULAITIS

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

(Tąsa) į
Dvarininkų Bjauri Sauvalė

Apskritai carų leidžiamieji įstatymai 
būdavo taip suredaguoti, kad nors iš vie
nos pusės jie neva gina baudžiauninkų 
teises, iš kitos pusės duoda dvarininkui 
galimybės nepildyti įstatymo, arba bent 
be galo jį susiaurinti. Taip štai parag
rafas 1032 draudžia dvarininkui privers
ti baudžiauninką vesti pačią, kurios jis 
nenori, ar moterį tekėti už nenorimo vy
ro; bet paragrafas 1038 draudžia duoti 
šliūbą baudžiauninkėms našlėms ir mer
gaitėms be pono leidimo. Aišku, kad ši
tas paragrafas beveik panaikina reikš
mę to paragrafo, kuris draudžia prie
varta parinkti pačią ar vyrą. Apie tai, 
kad dvarininkai turėjo savo rankose ne 
tik teismo ir baudimo funkcijas, bet ga
lėjo net išsiųsti į Sibirą, arba, kas mažai 
kuom skyrėsi nuo išsiuntimo Sibiran, ati
duoti į rekrūtus, jau aukščiaus kalbėjo
me. Atidavimas į rekrūtus buvo baisi 
nelaimė. Imdavo 25 metams: nuskusda
vo galvą, išvarydavo kur į tolimas šalis, 
paprastai į Kaukazą, ar kur kitur į ry
tinę Rusiją. Disciplina kariuomenėj bu
vo baisi; už mažiausią nusikaltimą baus
davo lazdomis, kurių duodavo šimtais ar 
net tūkstančiais. Vidutiniškai imant, iš 
Kauno gubernijos kas metai paimdavo 
2301 rekrūtą.

f

Įvestieji inventoriai neikiek nepaleng
vino baudžiauninkų padėties. Invento
riai buvo įvesti Lietuvoj tarp 1845 ir 
1847 m., iš pradžių 6 metams. 1851 me
tais manoma buvo juos peržiūrėti, bet 
dalykas užsitęsė iki baudžiavos panaiki
nimo. Inventoriai arba vadinama liust- 
racija valstybiniuose dvaruose buvo da
roma tam tikrų valdininkų, neužintere-

suotų, kad juo sunkesnes priedermes 
valstiečiams primesti, privačiuose gi 
dvaruose šitai buvo pavesta daryti pa
tiems dvarininkams; valdžia pasiliko sau 
tiktai anų patikrinimą. Tam reikalui 
kiekvienoj gubernijoj buvo įsteigti tam 
tikri “gubernijos inventorių komitetai,” 
kurie ir vedė inventorių sustatymo rei
kalą. Inventoriuose privalė būti sura
šyta ir valstiečių turima žemė ir jų prie
dermės. Sulig inventorių taisyklių vals
tiečių naudojama žeme inventorių susta
tymo metu privalo visa pasilikti sodie
čiams. Be to nustatytas lažos kiekis: la
žine šeima savaitei privalė eiti tris die-, 
nas vyriškas su pakinktų ir vieną dieną . 
moterišką; puslažinė—dvi pėkščias die
nas ir vieną moterišką kas savaitę. Svar
biausia pareiga—atlyginimas už žemę; 
be to eina priedermės pareigos už kurą, 
ganyklas ir t.t. Daugelis priedinių dar
bų panaikinta: šarvarkai, padvados, mo
terų darbai, duokles, tvėrimai, talkos, do
vani darbai, išskyrus sargybą, moterų 
darbus daržuose ir kūtėse. Taip buvo 
ant popieros, bet gyvenime kąip matom 
iš pavienių dvarų sąrašų tos taisyklės to
li gražu nebuvo pildomos. Be lažos va
saromis ponas turėjo teisę skirti 12 pa- 
varymo dienų, su užmokesniu sulyg tak
sos general-gubernatoriaus nustatytos ir

Grintelninkai (daržininkai) paprastai 
mokėjo činšą ir ėjo uždarbiauti pas dva
rininkus ir turtinguosius ūkininkus. 
Kartais ponas reikalavo iš jų tūlą pava- 
rymo dienų kiekį. Bobeliai paprastai 
mokėjo činšą 8 nuošimčius gaunamosios 
algos; arba atidirbdavo 24 dienas. Jie 
sudarė samdomųjų darbininkų kontin-

(paugiau

Montello, Mass
Matydami, jog Jungtinių 

Valstijų didesniuose lietuviais 
apgyventuose centruose pra
dedama smarkiau darbuotis 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
reikalu, mes, ALDLD 6-tos 
kuopos nariai, laikytame sa
vo susirinkime 6 d. balandžio, 
š. m., Liet. Taut. Name, Mon
tello, Mass., nusprendėme at
sišaukti į visą lietuvių organi
zuotą visuomenę Bostone ir 
apielinkėj, kad tuojau sušau
kus konferenciją Amerikos 
Lietuvių Kongreso - reikalu —

kad stambesnės organizacijos 
pasistengtų išrinkti delegatus 
ir padarytų iniciatyvą šiame 
klausime.

S. Baronas,
ALDLD 6 Kp. Rast.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. S. Jasilioniui.—Draugo 

“Kova su sifiliu Sovietų Są
jungoj” ir “Oi, ta kalba kal
belė” paliekame gegužės mė
nesio padidintom laidom. La
bai ačiū!

Drg. Sakatauskui, Paterson, 
N. J.—Draugo paminėtas da
lykas su “L.” laida už balan-

LINDEN, N. J. LINDEN, N. J.
+————.---- —----- ----------------- ---- -------- -------- ■+

i Teatras ir Balius!
—•——•—-—————-—«—-——.j. 

Bendrai Rengia Trys Draugijos:
L. S. P. DRAUGIJA, ALDLD 165 KP. ir LDS 135 KP-

TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

"Žemės Rojus”
PIRMU KARTU BUS SUVAIDINTA LINDYNE

šią komediją suvaidins gabiausi vietiniai aktoriai.
Įvyks Subatoj

Balandžio 18 April, 1936
LINDEN HALL

Wood Ave., ir 16th St., Linden, N. J.
Durys atdaros 5 vai. vakare; lošimas prasidės lygiai 

6 valandą vakare.
PO VAIDINIMUI BUS ŠOKIAI

Prie Visiems Mylimos A. Gurskio Orkestras
Gerbiama Lindeno ir apielinkės visuomene! Būti

nai matykite šią labai juokingą komediją, nes linde- 
niečiai tokio veikalo dar niekad nėra matę. Tad visi 
būkite laiku, nes lošimas prasidės kaip garsinta.

Įžanga 40c; vien tik šokiams 25c; vaikams 15c.

jMgį-
z hmm!

džio 10 d., be abejo, buvo 
priepuolio dalykas. Kai kada 
tokių kopijų pasitaiko, bet re
tai. šiuo tarpu jų buvo tik 
kelios ar keliolika, žinoma, tai 
bloga, bet tas paėjo iš pres- 
mano neapsižiūrėjimo.

Elizabeth, N. J
Svarbu visiems darbininkams 

žinot, kad gelžkelių kompani
ja C. R. R. of New Jersey su 
pirma diena balandžio, šių 
metų, patikrino visų darbinin
kų anglišką skaitymą ir rašy
bą. Kurie nemokėjo §kaityt- 
rašyt—vienus paleido iš dar
bo, o kitus, kurie buvo amat- 
ninkai ir dirbo per kelis de- 
sėtkus metų, paliko papras
tais darbininkai (laborers), 
ši kompanija taipgi atitraukia 
iš darbininkų algų 3 V2 % 
algų tris ir pusę nuošimčius 
neva jų senatvės pensijom. 
Ar kas tas pensijas kada gaus 
ar ne, o šiandien darbininkų 
algos trimis ir puse nuošimčių 
numažintos. Ukrinas.

Shenandoah, Pa
Tarptautinis veikimas juda, 

bet .negana gerai. Tiesa, vei
kime turime kelis jaunuolius, 
bet jie negana užinteresuoti 
veikimu. Turim ir kelis se
nus draugus Kom. Partijoj. 
Tiesa, tie turi gerą patyrimą, 
bet negali lošt svarbios roles.

Lietuviškas veikimas taiso
si gana gerai. Kaip matosi, 
Shenandoahrio lietuviško vei
kimo draugai, kurie buvo pa- 
siliuosavę nuo atsakomingų 
darbų, jau patys grįžta atgal 
be jokio prašymo, be jokios 
prievartos. Labai linksma 
matyt senus veikėjus po ilgų 
vakacijų grįžtant į veikimą— 
tai draugai Motuzai, Naravai 
ir Stagniūnas. J. Facauskas.

. Pataisymas Klaidos
Per korespondenciją buvo 

pranešta, kad bus svarbios dis
kusijos surengtos 19 d. balan
džio, 
įvyks 
džio, 
South

Tai klaida. Diskusijos 
nedėlioj, 26 d. balan- 
Rusų kambariuose, 30 
St., Freehold, N. J., 2

vai. po pietų, 
tėmykit dieną 
lyvaukite, nes 
suojama bent 

(91-92)

Draugai, įsi- 
ir laiką ir da- 
čia bus disku- 

trimis temomis.
Komisija.

“Mes vėl norime
Tai ir vėl Sie-

NEWARK, N. J.
Visas Newarkas ir apielinkė per 

ilgą laiką rėkė: 
JUOKŲ VAKARO!”
tyno Choras stebins visus su savo 
įvairiais talentais ir gabumais. Juo
kų Vakaras gabiai ir gyvai susideda j

THE TALK OF 
THE TOWN ••

Nesakyk alaus—sakyk RUPPERT’S

’Švelnus, gerai-išsistovėjęs, Ruppert’s 
J alus ir šviežiai padarytas “club 
sandwitis”—tobulas užbaigimas to
bulo vakaro.

iš puikiausiu choro dainų, trumpų pasišokt. Nepraleiskite šios puikios, 
juokų, čigoniškų šokių, duetų, solo, progos, bet skaitlingai dalyvaukite. I 
įdomių veikalėlių, ir tt. Bet čia vis- (90-91) Kompartija,
ko negalima suminėti. Tad, kurie ko negalima suminėti. Tad,
praleidote Juokų Vakarą pereitą ru
denį, ateikite į’ Lietuviu Salę, 180 
New York Avė., balandžio 26 d., Lietuvių vaikučių žiburėlio draugi- 
8-tą valandą vakare, ir pamatykite joje/engia puikų bankieta su mu- 
stebūklus. Po lošimo bus šokiai.

(91-92) Sietyno Choras.

WORCESTER, MASS.

jzikale programa, nedėlioj, 19 d. ba
landžio, 6 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Įžanga tik- 
50c. Muzikalų programą išpildys pa
ltys jaunuoliai, vadovybėj K. Vaite- 
liūtės.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro susirinkimas atsi

bus penktadienį, 17 d. balandžio, L. 
D. P. Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
vakare. Visi choristai malonėkite 
dalyvaut, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Vasaros sezo
nas jau prasideda ir reikia rūpintis 
sudaryt ir vasarines programas.

(90-91) Org.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

•*4

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Motoru Socialia Kliubas liūt5s- Kviečiame tėvus ateit ir kar- 

rengia linksmą vakarą—Lošimą Kor-,tu atsivest vaikučius, nes jiems ne- 
tom, J. Naruse svetainėj, 695 Sum- bus įžangos, ir taipgi kviečiame jus 
mer St., Elizabeth, N. J., penktadie- ! Prašyt savo vaikučius prie draugi
nį, 17 d. balandžio (April). Pradžia Jelcs> kur he galės išmokt lietuvių 
8 vai. vakare. Po lošimo bus šokiai rašybos ir meno. Gaspadinės rūpi- 
prie geros orkestros. Įžanga tik 35c. 
Kviečiam elizabethiečius ir apielin- 
kės lietuvius atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti ir laimėti dovanas.

Moterų Kliubas.

'naši su skaniais valgiais ir gėri
mais. Komitetas.

(90-91)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas atsi

bus subatoj, 18 d. balandžio, 7:30 
vai. vakare, Draugijų svetainėj, 
4097 Porter St. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite, nes turim keletą labai 
svarbių dalykų apsvarstymui. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivest, nes 
vajus jau tuoj baigsis, o mes dar 
nepasirodėm su skaitlinga rokunda 
gavime naujų narių.

(91-92) Rast. M. Ginaiticnė.

CLEVELAND, OHIO
. Margučių vakaras įvyks subatoj,

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. bendrai su 

tom darbininkiškom organizacijom 
stato scenoj juokingą 3-jų aktų ko
mediją “Audra Giedroje.” Jvyks 
nedėlioj, 19 d. balandžio, Tarptauti
niam Darbininkų Name, 3014 Ye- 
mans St. Įžanga perkant išanksto 
30c, prie durų 35c, vien šokiams 20c. 
Durys bus atdaros 5 vai. po pietų, 
lošimas prasidės 6 vai. vakare. 
Kviečiam lietuvių visuomenę skait
lingai dalyvaut. Galėsite gerai pa
sijuokt ir linksmai pasišokt.

(90-91) Komisija.

ki-

Tol. Stafcg 2-0783 NOTAKV
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

* Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA ;
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LAWRENCE, MASS.
Maple Park Bendrovės nariai,

balandžio (April) 18 d., pas < augus'ALDLD 37 kp. ir LDS 125 kp. ir 
A. A. Josiūnius, 13309 Benwood Ave.'Liaudies Choras — visi „malonėkite

Rengėjai — ALDLD 57 kuopa ir pribūt nedėlioj, 19 d. balandžio, 10 
LDS Corleto moterų nauja kuopa, i vai. ryto, ant Maple Parko, kad už- 
Taigi, brangūs draugai ir draugės baigus apdirbimą parko. Tą pat die- 
corletieČiai, clevelandiečiai ii’ collin-'ną bus ir susirinkimas apsvarstymui 
woodieciai, prašome visus atsilanky
ti, nes šiame parengime bus daug 
naujo. Bus duodama ir dovanos 
tiem, kurie turės dvūčiausį bei gra
žinusį kiaušinį. Turėsime skanių 
valgių ir gėrimų, prie to bus gera 
muzika. Įžanga veltui, tik už 25c 
barčekių turės nusipirkt kiekviena 
ypata. Pradžia 8 vai. vakare.

(91-92) Reng. Komitetas.

keleto labai svarbių dalykų. Jeigu 
tą dieną lytų, arba šiaip negražus 
oras pasitaikytu, tai susirinkimas at
sibus L. U. Kliube, 41 Berkeley St., 

vai. vakare. Komisija.
(90-91)

o

PATERSON, N. J.
LDS 123 kuopa rengia linksmą 

balių, subatoj, 18 d. balandžio, 7 vai. 
vakare, po No. 62 Lafayette St. 
Šis balius bus nepaprastas, nes Sie
tyno choras pasižadėjo perstatyt 
juokingą komediją. Tad yra gera 
proga pamatyt komediją ir linksmai 
pasišokt tik už 25 centus įžangos. 
Šokiams grieš jaunuolių’ orkestrą iš 
Brooklyno. Kviečiam visus dalyvaut.

(90-91) Komisija.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas Įvyks ^aTUį 20c. 

nedėlioj, 19 d. balandžio, po No. 
62 Lafayette St., 2 vai. po pietų.__
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
keletą svarbių dalykų apsvarstymui.

(90-91) S. Vilkas.

PHILADELPHIA, PA.
TDA kuopa rengia didelį bazarą, 

kuris tęsis per dvi dienas, praside
dant penktadienį, 17 d. balandžio, ir 

I baigiant subatoj, 18 d. bal. Atsi
bus ant Broad St. Plaza, ant Broad 
ir Girard Sts. Bazaro tikslas yra 
sukelt finansų del gelbėjimo politi
nių kalinių. Šiam bazarui darbuo
jasi plati visų tautų komisija, kad 
sutraukus visų tautų darbininkus ir 
simpatikus. Už žemą kainą bus 
parduodami šalti ir karšti pietūs. 
Šokiams grieš geriausia Philadelphi- 
joc orkestrą. Prie lietuvių stalo bus 
art sienos iškaba su aukotojų var
dais, tad kurie dar neturėjote progos 
pirmiau aukot, galėsite čia aukot ir 
jūsų vardas bus paskelbtas. Įžanga 
del abiejų vakarų 35c, vienam va- 

_ ___ Kviečiam visus dalyvaut. 
(90-91) B. Ramanauskiene.

BINGHAMTON, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 V

A. Radzevičius |
GRABORIUS % 

(Undertaker) (K
Vedu šermenis ir palaidoji! tin- W 
karnai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, Ar 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam. jH

402 Metropolitan Avė. į 
(Arti Marcy Avenue) W

Brooklyn, N. Y. yt

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Dewey 513fi 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios- ir greitos pasekmes. 
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 
Del! skausmo ir nesmagumo priežasčių. 

, 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 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Komunistų Partija rengia vėd'rų 
vakarėlį, subatoj, 18 d. baland i.o, 
pas drg. Klimą, 315 Clinton St., 7 
valandą vakare. Draugės partijie- 
tčs deda visas pastangas, kad pada
rius sėkmingu šį vakarėlį. Jos ga
mina skanią vakarienę, apart vaka
rienės bus ir vėdarų virtinių. 
visko įžanga tik 35c. Taipgi bus mu-1 Gydoma Strėnų Gėlimas, 
zika ir kurie norės galės linksmai

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštą.
Turim puikiai įtaisytą Kop'yčią 
ir salę del po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai veliausos 

mados autohiobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

Iš- 
ir

TRU- EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



Puslapis šeštas. Ketvirtadieri., Bal. 16, 1936

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmnd.: 11-1 dieną
Te!.: Algonquin 4-8294

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Tamusionio Byla Su 
Kunigą Laikraščiu 
“Amerika”

Liet. Alummj ir Studentų 
Kliubo Smagi Pramoga

ir

jfl

t

%

Dalykas buvo toks:
Tamusionis pastaraisiais 

kais dirbo virš minėtoj spaus
tuvėj už zecerį, gaudamas al
gos $10 į savaitę, 
dangi Tamusionis yra 
katalikas, taipgi ir 
kos” redaktorius K. 
su klebonu Pakalniu 
yra vienu iš didelių 
vaitraščio “Amerikos 
katalikai, tai vieni kitiems už- 
sitikėjo ir Tamusioniui bedir
bant užsiliko jam nemokėtos 
algos net $193.

Kada Tamusionis pareikala
vo užsilikusios algos, tai K. 
Vilniškis atsisakė jam algą at
mokėti. Tada Tamusionis 
kreipėsi pas kleboną Pakalnį, 
sakydamas, kad jam reikalingi 

' tie pinigai, nes jis neturi ką 
valgyti. Pakalnis jam pata
ręs atsisaukt į šv. Jėzaus 
Draugijėlę, tai ji duosianti pa
valgyti.
Tamusionis nėjo pas J. Drau

gijėlę, bet pasisamdė advoka
tą Rosenson ir patraukė “A- 
meriką” į teismą. O “Ame
rikos” redaktorius K. Vilniš
kis pasamdė advokatą An
dziulaitį “Ameriką” ginti. Ad
vokatas Rosenson pareikala
vo, kad Vilniškis tuojau at
mokėtų Tamusioniui užsiliku
sią algą. Vilniškis, matyda
mas, kad jis bylą praloš, pra
dėjo ant Tamusionio mesti bė
dą, būk jis sugadinęs linoti- 
pą, tad už tai jis Tamusioniui 
algą užlaikęs. Bet Tamusio
nis ten pat su savim turėjo 
ir .liudininką, jauną vyruką, 
kuris pripažino, kad pats Vil
niškis, o ne Tamusionis maši
ną sugadino. Tada teisėjas 
priteisė Vilniškį atmokėt Ta
musioniui $193 užlaikytos al
gos ir jo advokato išlaidas.

Teismas įvyko 13 balandžio, 
Lee Avenue teismabutyje.

Reporteris.

lai-

Bet ka- 
geras 

“Ameri- 
Vilniškis 
— kuris 
bosų sa- 
’ — yra

Nauja Ataka ant WPA 
Darbininkų Tarybos

Rid-.WPA administratorius 
der paleido naują, kanuolę 
prieš WPA darbininkus, ku
riem gręsia netekimas darbų. 
Prirengimui darbininkų pri
imti be protesto bedarbių-be- 
duonių likimą, paskelbė tūlo 
Lucas 
“tirti 
WPA

Tas
pilnas kontradikcijų ir aiškiai 
atsuktas prieš WPA Projektų 
Tarybą ir kitas organizacijas, 
kurios gina WPA darbininkų 
reikalus.

“raportą,” kuris siūlo 
raudonųjų veikimą 

projektuose.” 
vadinamasis “raportas”

Naziai Pralaimi Yorkvillę

lai-

Buvusi New Yorko nazių 
tvirtovė Yorkvillė pamaži 
pradeda slysti iš nazių rankų 
dėka tos kolonijos priešfašis- 
tų neatlaidžiai veiklai.

Vėliausiu priešfašistų
mojimu yra Bohemian Hall at
sisakymas įsileisti nazių mitin- 
g& kuris buvo ten užregistruo
tas po vardu National Labor 
Party. Tas atsiekta pasidar
bavus vietos Bendro Veikimo 
Komitetui.

Brooklyno Bergen Beach 
sekcijoj ir Flušinge išduoda
ma sklypeliai žemės daržams, 
Šelpiamųjų šeimynoms. Dar
žus gaus 4,000 šeimynų. Tuo 
žaislu bandys nukreipt nuo 
kovos už tinkamą pašalpą.

Balandžio 24 Brooklyno 
priemiesčių Lietuvių Alumnų 
ir Studentų Kliubas turės sma
gią pramogėlę Barry Shalins 
(šalinsko) įstaigoje, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven,

Vakaro programoje yra kor
tų ir “bunco” lošiai su dova
nomis, taipgi bus šokiai ir už
kandžiai. Tikietai — 50c, 
gaunami pas kliubiečius ir 
prie durų. Kviečiam visus. 
Smagus laiko praleidimas už
tikrintas. P. M. B.

Apie Aido Choro 
Dramos Grupę

Aido Choro Dramos Grupė 
yra užkviesta South Brookly
ne sulošti vieną iš gražesnių, 
taipgi ir vieną iš seniausių, 
komedijų — “Amerika Pirty
je-
10 dieną gegužės, naujoje 
Darbininkų Svetainėje.

Lošėjai smarkiai ruošiasi, 
šiam perstatymui, o south- 
brooklyniečiai jų laukia; jie 
neapsiriks jų laukdami. Pa
tartina southbrooklyniečiams 
nepadaryt jokių sutarčių, bet 
turėt mintyj tą juokingą ko
mediją—“Amerika Pirtyje.”

Lukošius.

Unijos Viršininkai 
Pas Roperį Prašys 
Laužyt Streiką

17 d., šv. Trejybės kapinėse.
Laidotuvių apeigomis rūpi

nasi graborius J. Garšva.

Trys jūrininkų unijų N. Y. 
Distrikto viršininkai antradie
nį išdūmė Washingtonan pas 
komercijos sekretorių Roperį, 
kad paraginti jį talkon kriu- 
šinti tų unijų eilinių narių ve
damą streiką. Viršininkai 
yra: Gus Brown, jūrininkų; 
Oscar Carlson, jūrininkų peč- 
kurių; ir David Grange, stew
ard ų unijos.

Kokiomis dejonėmis nešini 
jie nuvyko pas Roperį, dalinai 
išreiškė vieno iš tų skyrių iž
dininko, Ernest Misland, pa
reiškimas :

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 185 Kp. Nariam ir Narėm
ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
16 Balandžio (April), Marten’s Bar 
& Grill svetainėj, 2456 Pitkin Ave., 
įėjimas iš Essex St., Brooklyn (East 
New York). Pradžia 8-tą vai. va
kare.

Kviečiame visus narius dalyvaut, 
o labiausiai tuos, kurie dar nėra 
perėję iš opozicijos į mūsų kuopą.

Sekr. Daugėlienė.

BAR and GRILL

“Jeigu jie nesustabdys Rau
donuosius, tai mes turėsime 
Vakarų Pajūrio 1934 m. tru- 
belį bile dieną. Padėtis Ry

ją grupiečiai suvaidins tuose yra gana pavojinga.”

Šiandien vakare, (16 bal.) 
lygiai 8 vai 
rika 
kite

vaidylos “Ame- 
komedijos, bū- 

“Laisvės” raštinėje. 
Petras.

Būk Gegužinės Pasitarime
Draugijų delegatai, kurie 

yra išrinkti dalyvauti Brook- 
lyno ir Apielinkės Bendro 
Veikimo Komiteto posėdžiuo
se, taipgi apart delegatų iš 
kožnos draugijos bent pora 
viršininkų ar šiaip narių turė
tų dalyvauti specialiame pa
sitarime Pirmos Gegužės rei
kalais. Jis bus sekmadienį, 
19 balandžio, 3 vai. po pie
tų, 419 Lorimer St., Brooklyne.

Važiuot ės Informacijos
Trafiko stotis dėka 

šiam laikraščiui, suteikia jums 
sekamas informacijas:

Aštuonių pėdų atstumo įsta
tymas yra labai reikalingas ir, 
be abejo, yra daugelį išgelbė
jęs nuo pavojingų nelaimių. 
Peržengimas to įstatymo reiš
kia jieškojimą bėdos. Teis
mam yra leista bausti ma
žiausia $25 už pirmą peržen
gimą.

Straipsnis II, sekcija 9, pa
ragrafas B, N. Y. miesto poli
cijos departmento trafiko tai
syklių sako: “Vežimas pasi
vijęs gatvekarį, sustojusį pa
imti ar išleisti keleivius, netu
ri lenkti ar privažiuoti gatve
karį iš kairės ar dešinės ar
čiau 8 pėdų nuo bile kurios 
gatvekario dalies.

Nėra išimčių “vienpusinėm” 
gatvėm, neigi “saugiojom zo
nom,” tad visur reikia prisi
laikyti 8 p. taisyklės.

Šiandien Krutami Paveikslai
Šiandien, balandžio 16 d., 

Lietuvių Piliečių Kliube bus 
rodomi nauji garsiniai kruta
mi paveikslai iš Lietuvos.

Rengia patsai Piliečių Kliu- 
bas. Pradžia . 7:30 vakare. 
Įžanga 35 centai.

TArp kitko, pamatysite Vil
niaus krašto vaizdus, Žemaiti
jos gyvenimą, Šunskų geguži
nę ir tt.

Kliubietis.

Kaip tik prieš tų ĮSU virši
ninkų išvykimą Washingto- 
nan jų advokatas Benjamin I. 
Sperling pareiškė per Hearsto 
spaudą, kad viršininkai per
duos “komunistų lapelius” įro
dymui, būk “raudonieji yra 
priežastimi streiko.” Tuojau 
po jo pareiškimo klastuotas 
žalingas lapelis buvo paskleis
tas visu pajūriu.

Komunistų Partija 
kė, kad ji su minimu 
neturi nieko bendro, 
smerkė jį.

Streiko komitetas taipgi pa
skelbė lapelį sukčių darbu.

NEW JERSEY IR BROOKLY- 
NO APSKRIČIAMS
Trijų i Apskričiu Posėdis

ALDLD 2, LDS 3"ir ALPMS 3 
apskričių atstovai jsitėmykit, kad po
sėdis įvyks penktadienį, 17 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
name, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Turime apsvarstyt keletą svarbių da
lykų, tad visi malonėkite pribūti lai
ku. Meno apskričio komiteto antra
šų neturiu, tai per spaudą prašau 
visus apskričio komiteto narius da- 
lyvaut — Nalivaiiką, Kvedarą ir Pa
kalniškį ir eilę kitų draugų. Patėmi- 
ję šį pranešimą praneškite kitiems 
draugams ir patys dalyvaukite.

2 Apskričio Sekr. G. A. Jamison.
(91-92)

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

pareiš- 
lapeliiu 
ir pa-

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 

Veikimo Komiteto susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 19 d. balandžio, 3 vai. po 
pietų, “Laisvės” name, 419 Lorimer 
St. Visi komiteto nariai būtinai da
lyvaukite, nes, kaip pirmiau buvo 
rašyta, šis susirinkimas šaukiamas, 
kad praplėtus planus prisirengimui 
prie pirmos gegužės. Tad kviečiam 
organizacijas, draugijas ir kuopas 
atsiust savo atstovus į šį susirinki
mą.

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

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

i?

Kom. Sekr. G. Kuraitis.
(91-93)

Du Žuvo Darbe prie Tilto

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina prie lengvo 

namų darbo. Bus duodamas atski
ras kambarys ir geras atlyginimas. 
Šaukite telefonu: Windsor 8-0546.

(91-93)

John Melia, 28 m., gyvenęs 
202—11th St., ir Clem Hager
ty, 35, gyvenęs 315 So. 3rd 
St., Brooklyne, nukrito 50 pė
dų žemyn nuo statomo Tribo- 
ro tilto ir užsimušė. Priežasį- 
tis neaiškinama. Abu 
WPA darbininkai.

Reikalingi vyrai dirbt prie vyrų 
drabužių; turi būt patyrę kaipo 
“operators” ir “fitters.” Kreipkitės' 
po No. 552 W. Broadway, New York 
City, ant 8 augšto.

buvo

Reikalinga mergina prie namų 
darbo. Nėra vaikų, tik keturi su
augę žmonės. Del mokesčio susitaiky- 
sim. Šaukite telefonu: Mrs. Max 
Kaminsky arba Dr. M. Kaminsky— 
Evergreen 8-9841. (91-93)

Lyons Bilius Priimtas 
Aldermanų Taryboje ŽOLYNU ARBATA

Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir meniški; 
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.

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

Mūsų 
tad iš

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

įstaiga yra pačiame centre lietuvių apgyventos vietos, 
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

<•)
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Lyons Bilius, kuris tuojau 
prašalina iš darbų bent 382 
Šalpos biuro tarnautojus, 
įskaitant ir direktorę Char
lotte Carr, tapo pravestas an
tradienį 54 balsais prieš 5 ir 
1 susilaikiusį. Pravestas virš 
majoro veto.

Bilius reikalauja prašalinti 
iš tarnybos šalpos įstaigose vi
sus nepiliečius ir neišgyvenu
sius mieste bent 6 mėnesius ar 
metus prieš gavimą vietos.

Prieš balsavo Morris, Insel- 
buch, Falk, Curran ir Dench. 
Curran aktyviai išstojo prieš 
bilių. Prieš bilių organizaci
jos protestavo, bet ne 
gausiai, tad ir praėjo.

gana

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Kūnas pašarvotas

Karolis Markertis, 41 metų 
amžiaus, 212 Moore St., mirė 
balandžio 14 d., St. Catherine 
ligoninėj.
graboriaus Bieliausko koply
čioj. Bus palaidotas
džio 17 d., Alyvų kalno ka
pinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius M. P. Ballas (Bieliaus
kas).

balan-

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 paliuosaviinui, išvalymui ir su
tvarkymui pairusius vidurius. Pa
kelis arbatos kainuoja 50c., arba 3 
pakeliai už $1.25. Prisiųskite Mo
ney Order už vieną arba tris pa
kelius, o mes jums už tai pasiųsi
me per paštą NATURAL-LAX.— 
HERB TEA. Rašykite šiaip: ‘

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

Namų Antrašas
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Charles Velykis, 49 metų, 
130 N. 1st St., mirė bal. 14 d. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Garšvos koplyčioj. Laidos bal.

John Koester neteko kairės 
rankos piršto pakliuvus ran
kai subvės vagono durysna.

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

t

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčias duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

o-J

SKUTIMAS 15c
K
Prielankus Patarnavimas

1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 
KIRPIMAS

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

> 'u m 'L ■ k v? akI ii V.

Vaikas, Linksmas, jis' 
geria “Broncotone

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjn- 
te, keičiate nuo dusulio užgulim i 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

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

1 kimas, naudokite

“GASTRITONE"
D-RO L. GRYCZ

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

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko- 

•kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių 

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS k t
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. PĖAŠOME UŽEITI.

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

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

TEL. STAGG 2-5043

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




