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KRISLAI
Pirmoji Gegužės.
“Amerikai”.
Klausimas ir Atsakymas.
G. Lansbury.

Rašo L PRŪSEIKA

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS -

Mussolinis buvo nužymėjęs 
gegužės pirmą, kaipo fašistinę 
darbo šventę. Bet pasivogti tą 
dieną nuo tarptautinio proleta
riato jam nepasisekė ir jis trau
kiasi atgal. Dabar “darbo šven
tę” fašistai minėjo baland. 21 
d. žinoma, tai jau jųjų biznis.

Lietuvos valdžia irgi bandė 
konfiskuot saviems tikslams 
pirmąją gegužės. Nieko neišėjo.

Savo tarptautinę revoliucinę 
šventę proletariatas niekam ne
užleis.

SOVIETUOS NĖRA 
KLASIŲ; GAMYBA 

SOCIALINĖ

Bedarbiai Užėmė N. J. Valstijos Seimo Rū
mą; Neišeisią, iki Bus Užtikrinta Pašalpa
VALDŽIA KOL KAS NEDRĮSTA JŲ IŠMESTI; AT- 

MARŠUOJA VIS DAUGIAU ALKANŲJŲ

ITALAM REIKĖSIĄ
KELIU SAVAIČIŲ 
PRIEITI A ABABA

Brooklyno klerikališka “Ame
rika” jau klijuoja “komunistų- 
socialistų” lėbelj busimajam 
Amerikos lietuvių kongresui.

Ne vienas tik Hearstas spe
kuliuoja raudonuoju baubu. Jis 
turi ir savo lietuviškų pakali
kų.

O kas, pagaliaus, draudžia ir 
“Amerikos” žmonėms dalyvauti 
kongrese, jeigu jiems rūpi kova 
už demokratines laisves Lietu
voj ?

Kas kaltas, jeigu jie laižosi 
prie Smetonos?

Jaunieji Komunistai Lygiai 
Priima ir Ex-Ponu Vaikus c

MASKVA, bal. 21.—Da
bar Sovietų Sąjungoj jau 
98 nuošimčius pusę visų 
produktų pagamina socia
lizuota pramonė, ir tik pus
antro nuošimčio gamybos 
tenka maž iems privati
niams amatams, kaip kad 
čeverykų, moteriškų skry
bėlių ir panašiems. Taip ra
portavo Jaunųjų Komunis
tų Lygos konferencijai An
drei Andrejev, Sovietų Są-

Andai kalbėdamas Brooklyne 
P. Grigaitis sarkastiškai klau
sė, kur dabar yra tie 5,000 lie
tuvių komunistų, kurie 1919 
metais, su visa Lietuvių Sąjun
ga, prisidėjo prie Komunistų 
Partijos?

Jie yra arba partijoj, arba 
Literatūros Draugijoj, kuri tu
ri virš 5,000 narių. Tą turėtų 
žinot ir Grigaitis.

Bet kaip yra su naujieniečių 
ir keleiviečių Lietuvių Socialis
tų Sąjunga, kuri vargiai turi 
150 narių? Didžiojoj Chica- 
goj, savo centralinėj kuopoj, 
jie vargiai turi 20 narių.

Kas po nosia, to nemato.

sekretorius.
Į Jaunųjų Komunistų Ly

gą dabar yra priimami jau
nuoliai be skirtumų, nežiū
rint, ar jų tėvai buvo dar
bininkai, ar stambūs ūki
ninkai, ar caro valdininkai, 
ar kas kitas,—kaip pranešė 
Lygos sekretorius J. Fain- 
berg. Nes socializuota pra
monė ir lauko ūkis, sykiu 
su sovietine apšvieta fakti- 
nai jau panaikino klases ir 
jų skirtumus; galima sa
kyt, jau telieka tik darbo 
klasė.

TRENTON, N. J., bal. 21. 
—New Jersey valstijos sei
mo atstovų butas nubalsavo 
uždaryt savo posėdį iki pir
madienio; tada 20 bedarbiu 
delegatų tuoj aus nuėjo nuo 
galerijos ir susėdo į seimo 
atstovų vietas. Vakarop be
darbiai užėmė jau 50 atsto
vų kėdžių. Atvyksta jų ir 
daugiau. Bedarbių delega
tai, vadovaujami Amerikos 
Darbininką Sus ivienijimo, 
sako neisią iš seimo tol, kol 
jis paskirs pinigų bedar
biam šelpti.

Iš visų New Jersey valsti
jos kampų bedarbiai mar
guoja į jos sostinę Trentoną

kovot už pašalpą bedar
biams. Simpatingi mažieji 
biznieriai žada! jiem maisto.

Valstijos vyriausybė nu
tarė kol kas jų nemest prie
varta iš seimo rūmo.

Keletas dienų atgal New 
Jersey valdžia paskelbė, kad 
jau išsibaigę valstijiniai pi
nigai bedarbių šelpimui; to
dėl jais turės rūpintis patys 

--apskričiai ir miestai. Tuo 
būdu virš 270,000 bedarbių 
susidūrė akis akin su alkiu.

Seimui buvo įnešta pa
skirt $5,000,000 greitom pa
šalpom; bet jo senatas du 
sykiu atmetė įnešimą.

Greičiau Imt Ethiopų Sos
tinę Būtų Pavojinga

ROMA, bal. 21. — Fašis
tai sako, kad jie trokais ga
lėtų per kelias dienas pa
siekt ethiopų sostinę Addis 
Ababą, bet patys pripažįsta, 
jog toks greitumas būtų ita
lams pavojingas. Todėl rei
kėsią dar kelių savaičių, iki 
fašistai galėsią saugiai at- 
maršuoti į Addis Ababą ir 
ją užimti. Pirm darant tą 
žygį, vyriausias italų ko- 
mandierius Ethiopijoj gen. 
Badoglio norįs apsirūpinti 
amunicija ir visais karo 
reikmenimis bent vienam 
mėnesiui.

SAN FRANCISCO LAIVAKR0VIA1 LAIMĖJO
KOVA PRIEŠ PRIEPLAUKŲ KOMPANIJAS

 H—- --------------------------------------------

Sugrąžinta 27,000 Sergan
čių Italų Karių

Japonai Sušaudys 4 ris 
Manchukuo V aldinin- 
kus Būk Tai "Šnipus”
---------------------------------------------------------- E __________________

GUB. LEHMAN PRITA
RIA UŽDRAUDIMUI 

VAIKŲ DARBO

ALBANY, N. Y., bal. 21. 
—Gubernatorius Lehman 
ragino New Yorko valstijos 
seimą balsuot už šalies kon
stitucijos pataisymą, idant 
būtų uždrausta darban sam- 
dyt jaunesnius kaip 18 me
tų amžiaus.

Deportuos Moteris, Iš
tekėjusias, kad Atva
žiuot į Jungi. Valstijas

Šį nedėldienį man teks kal
bėti Haverhill (Mass.) Lietuvių 
Piliečių Kliubui, sykiu su “Ke
leivio” redaktorium.

Utarninke teks kalbėti Na
shua, N. H., “pačioj Dzūkijoj.” 
Tos dvi kolonijos smarkiai nu
kentėjo nuo potvinio. Tai žmo
nėm tuo labiau reikia susido
mėti politika. Politikieriai 
ko, kad tai “dievo rykštė,” 
juos tai ji neplaka.

Hitler - “Augščiausias 
Karo Viešpats”

sa- 
bet

va-Buvęs Anglijos darbiečių 
das George Lansbury atvyko 
Amerikon paagituoti už taiką.

O Anglijoj, kaip tik šiom die
nom, kelia taksus ant pajamij 
iki 23 nuošimčių ir kaip tik 
didesniam ginklavimuisi.

Ar jis mano, kad čia koks 
pacifizmo rojus?

Philadelphiečiai mano, kad 
sekantį rudenį jųjų mieste, 
“Laisvės” naudai, galima būtų 
suruošti puikus ir pasekmingas 
bazaras:

Gera idėja ir praktiška 
idėja. Ją tikrai bus galima 
įvykinti.

Sandariečiai irgi rengiasi 
seimavoti Clevelande, tuo pačiu 
laiku, kai eis Amerikos Lietu
vių Kongresas.
' Jie demonstruos savo politinį 
mizernumą, nes Sandara smar
kiai žygiuoja tuo keliu, kuriuo 
Tėvynės Mylėtojų Draugija nu
žygiavo į nebuvimą.

Hitleris buvo “Fuehrer” (va
das). Prie to titulo Goeringas 
jam prisegė dar vieną. “Vy
riausias karo viešpats.” Tuo ti
tulu dabinosi ir kaizeris Vi
lius. Ir su tuo titulu nuvažiavo 
Olandijon malkas kapoti. Hit
lerio karjera, tikėsimės, pasi
baigs daug prasčiau.

Ne tik Hillmanas, bet ir visa 
Amalgameitų Unijos vadovybė 
indorsavo Roosevelto kandida
tūrą. Iš visos Pild. Tarybos tik

BERLYNAS, bal. 21. ■— 
Gen. Goering, vyriausias. 
Vokietijos oro laivyno ko- 
mandierius, baigdamas savo 
kalbą laike karo lakūnų pa
rado, sušiko: “Valio, telai- 
mi pergales vadas (Hitle
ris), augščiausias karo vieš
pats!” Čia Goeringas prise
gė Hitleriui titulą buvusio 
kaizerio Viliaus.

Ethiopai Sudegino 19 
Fašistą Lėktuvą

San Francisco, bal. 21.— 
Prieplaukų bosų sąjunga 
priėmė streikavusių 38-79-to 
lokalo laivakrovių reikala
vimus kaipo pagrindą su
tarčiai. Taigi sutiko ir sam- 
dyt darbininkus vien iš uni
jos kontroliuojamų svetai
nių, o ne iš kompaniškų pa
talpų. Kompanijos prižadė
jo sugrąžint laivakroviams 
pirmiau iškovotas jų sąly
gas.

Prieplaukų bosai buvo 
suspendavę nuo darbo vi
sus to kovingo lokalo na
rius todėl, kad jie atsisakė 
iškrauti bei prikrauti lai
vus iš tų bei į tas priplau- 
kas, kur eina streikas.

Atsakydami i tai, laiva- 
kroviai paskelbė streiką; 
tad daugelis prekybinių lai
vų aplenkė San Francisco 
ir nuplaukė i kitus uostus. 
Del to San Francisco prie
plaukos turėjo $1,000,000 
nuostolių, bėgyje mažiau 
kaip vienos savaitės.

Bridgeport!) Valdyba Užgyre 
Bedarbių Pensijų Bilių

B R I D G EPORT, Conn., 
bal. 21.—Miesto valdžios ta
ryba vienbalsiai užgyre 
Frazier-Lundeen b edarbių 
ir darbininkų socialės ap- 
draudos bilių, sulig kurio 
turėtų būt mokama regu- 
liarės pensijos < visiems be
darbiams ir nusenusiems 
bei negalintiems vien tiktai 
lėšomis kapitalistų ir val
džios. Reikalauja, kad ir 
Connecticut valstijos sei
mas paremtų šį sumanymą, 
įteiktą šalies kongresui.

Port Said, Aigiptas, bal. 
22.—Nuo š. m. sausio iki da
bar buvo per Suezo kanalą 
pravežta 27,000 sergančių 
italų kareivių ir 22,000 dar
bininku iš Ethiopijos at-

Tuo tarpu Mussolini lai
vais persiuntė kanalu 98,000 
naujų kareivių ir 40,000 
darbininkų į Ethiopiją. Už 
tų Italijos laivu perleidimą 
kanalu fašistai sumokėjo 
$4,000,000.

WASHINGTON, bal. 20. 
—Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų būtas priėmė 
Dicksteino sumanymą de- 
portuot iš šios šalies tuos 
asmenis, kurie susituokė su 
Amerikos piliečiais bei pi
lietėmis vien tuo tikslu, kad 
galėtų lengviau 
mą atvažiuot į 
Valstijas.

Spėjama, kad
priims šį sumanymą. Pavo
jus ypač toms moterims, 
kurios Europoj apsivedė su 
parvažiavusiais A m e r ikos 
piliečiais, o paskui su jais 
pasimetė Amerikoje.

gaut leidi- 
Jungtines

ir senatas

TIE AUGŠTI VALDININ
KAI STOJO PRIEŠ 
JAPONIJOS JUNGĄ <

—
HSINKING, Manchukuo, 

bal. 21. — Japonų karo teis
mas nusmerkė sušaudyt Ljn 
Shengą, gubernatorių Man- 
chukuo šiaurinės Hsingan-
provincijos; Chengą Teh, 
tos provincijos policijos gal
vą; generolą Hu Lingą, 
augŠčiausią viršininką pro
vincijos gvardijos, ir Hua 
L i n g-Chingą, g u bernato- 
riaus Shengo sekretorių. 
O du žemesnius valdininkus 
nuteisė 12 iki 15 metų ka
lėjimo. » h

Japonai kaltino, būk šie 
valdininkai “šnipinėję” So
vietų Sąjungos naudai ir 
būk norėję prijungt Hsinga- 
no provinciją prie Išlauki
nės Mongolijos, Liaudies 
Respublikos.

Tie valdininkai' iš pra
džių buvo ištikimi Japoni
jai; todėl jie ir liko paskii 
į augštas vietas Mane 
kuo valdžioj. Bet tolii 
jie, patyrę žiaurią jaj)Oi 
priespaudą, patys prade 
pritart Manchukuo liau
džiai, kovojančiai už pasi- 
liuosavimą nuo Japonijos. 
Tai todėl japonų karininkai 
ir nusmerkė juosius.

AS "

21. 
už

ADDIS ABABA, bal. 
—Italų armija yra dar 
poros šimtų mylių nuo Ethi- 
opijos sostinės Addis Aba- 
bos, sako ethiopų valdžia.

Ethiopų pėstininkai neti
kėtai užklupo ir sudegino 19 
fašistų lėktuvų ir daug ga
zolino šiaurėj nuo Dessye. 
Spiečiasi didelės ethiopų jė
gos į pietus nuo Dessye.

Ethiopai įsidrūtina 12,000 
pėdų augščio kalne apie 60 
mylių į šiaurę nuo Addis 
Ababos. Čia jie pasiryžę į 
žūtbūtinį mūšį, idant nepra
leis! italų į Addis Ababą.

Moose River, Canada, bal. 
22.—Jau prakasė tunelį iš
gelbėjimui daktaro Robert- 
sono ir kito vyro iš užgriu
vusios aukso kasyklos.

Krizis Suardysiąs Dabartinę 
Lenku Valdžią

VARŽA V A, bal. 20.— 
Lenkijos armijos vadai ra
gina valdžią griežčiausiai 
tuoj nuslopinti komunistus 
ir kitus revoliucinius darbi
ninkus. Sako, kad jeigu ne
pasiskubins, tai pati kapita
listinė “tvarka” atsidurs pa
vojuje.

Lenkijos ministeris pir
mininkas Koscialkowski ati
dėjo savo važiavimą pas 
Vengrijos fašistinį ministe- 
rį pirmininką J. Goemboes. 
Išvažiuot neleidžia labai pa
aštrėjęs darbininkų judėji
mas ir gręsianti valdžios 
suirutė.

vienas J. Schlossbergis aiškiai 
pasisakė už Darbo Partiją.

Įdomu žinot, kur buvo Leo 
Kšycki, Soc. Partijos naciona- 
lis pirmininkas, kuris taip-pat 
sėdi Amalgameitų Pild. Tary-^ 
boj ?

Athenai, bal. 21. — Grai
kijos ministeris pirminin
kas t gen. Metaxas pareiškė, 
kad Graikija pritaria Tur
kijai leisti apsiginkluot 
Dardanellų peria ją.

Mussolinis Atnešiąs 
Ethiopam “Civilizaciją”

Kaip Kukluksai Plakė 
Socialistą Gydytoją
BARTOW, Florida, bal. 

20.—Kukluksai su policijos 
žinia ir talka ne tik mirti
nai užplakė bedarbių veikė
ją J. A. Shoemakerį ir bu
deliškai nuplakė socialistą 
Poulnotą 1935 m., lapkr. 30 
d. Jie taipgi geležiniais re
težiais ir guminiais vamz
džiais primušė socialistą 
daktarą S. J. Rogersą, kirs
dami kokius 50 smūgių.

Kukluksai juos įsi vyliojo 
į automobilius prie polici
jos stoties. Paskui prievar
ta juos nusivežė į mišką ir 
taip ten mėsinėjo, kaip 
bar teisme liudijo pats 
Rogers.

Roma, bal. 21. — Mussoli
ni, kalbėdamas 2,689 metų 
sukaktuvėse nuo Romos 
įsteigimo, deklamavo, būk 
italai atnešią į Ethiopiją 
romėnų “jėgą, tiesą ir civi
lizacija.”

Tą dieną fašistai pradėjo 
statyt du nauju šarvuotlai
viu po 8,000 tonų įtalpos. 
Fašistas išradėjas Marconi 
pranašavo, būk karas prieš 
Ethiopiją įkvėpsiąs italams 
naujos poezijos, piešybos ir 
skulptūros.

Naujas Karinis Japoną 
Gelžkelis prieš SSRS

da- 
dr.

Judžią Gamintojas kaip 
Rekordinis Lakūnas
NEW YORK, bal. 21. — 

Howard Hughes, judamųjų 
paveikslų gamintojas ir sy
kiu .lakūnas, atskrido 1,196 
mylias per 4 valandas 21 
minutę ir 32 sekundas iš Mi
ami, Fla., į New Yorką. Vi
dutiniai padarė po 276 my
lias per valandą. Tai toli
mo greitumo rekordas.

Washington, bal. 22. — 
Valdžia per varžytines par
duoda 12 vadinamų nusenu
sių karo laivų-draskūnų. 
Jų vietoj turi naujus.

Zmogžudiškiausis Ban
ditas Brazilijoje

{VAIRIOS žinios
$5,000 Už ALVINO KAR

PIO GALVĄ
WASHINGTON, bal. 22. 

—Amerikos valdžia paskyrė 
$5,000 dovanų tam, kas nu
rodys, kur yra lietuvis plė- 
šikas-žmogžudis A 1 v i nas 
Karpis, ir tuo būdu padės 
valdžios agentams jį areš
tuok Karpis yra laikomas 
pavojingiausiu palaidu pik
tadariu Amerikoj.

Pietinis Italų štabas, bal. 
21.—Ethiopai atakavo faši
stų generolo Grazianio ar
miją iš užpakalio. Priėjo 
prie smarkios durklų kovos. 
Italai sakosi atmušę juos at-

TOKIO, bal. 21.—Japoni
jos seimui valdžia įteikė su- 
manymą paskirt 100,- 
000,000 jenų pinigų pravest 
naują gelžkelį tarp Korėjos 
prieplaukos Fusano ir Keijo 
(Seoulo), vyriausio Korėjos ( 
miesto. Gelžkelis svarbiau-ybėti stengiasi sudaryt $3,0- 
siai yra taikomas greites
niam kareivių gabenimui į 
Manchukuo (besi rengiant 
karui prieš Sovietų Sąjun-

London, bal. 21. — Anglų 
Komitetas Ethiopijai. pagel-

00,000 paskolą ethiopų val
džiai. Tuo tikslu išleis bo
nus su 6 nuošimčiais palū
kanų. .

Baltimore, Md., bal. 21.— 
Miesto majoras Jackson su 
kitais ponais pagarbiai pa
sitiko atplaukusio šarvuot- 
laivo' “Emdeno” nazius ofi- 
cierius. Darbininkai protes
tavo.

MASKVA, bal. 21.—Pir
miau Jaunųjų Komunistų 
Lygos konstitucijoj buvo 
reikalaujama kovot prieš 
r e 1 i g i n i us prietarus su 
“griežtu pasiryžimu”; dabar 
to vietoj įdėta “kantriai ir 
nuodugniai.”

20 metų kaip Brazilijos 
valdžia stengiasi, bet nega
li suimti baisaus žmogžu
džio plėšiko Virgolino Lam- 
peao. Jis yra tiek žmonių 
nužudęs, kad “negalima esą 
nei suskaityt.” Lampeao, 
suprantama, veikia su š&i- 
ka. Jis ją aštriai valdo ir 
už nepaklusnumą bei melą
išpjauna nusikaltėliui liežu- x 
vį arba kruvinai nuplaka. 
Jis yra mažiukas, kreivas, u- .*__ ___
vį arba kruvinai nuplaka.
i • v • — — i vbjaurus pažiūrėt žmogiu
kas, su tamsiu riebaluotu 
veidu.

Amerikiečiai Plačiau 
Interesuojas Politika

NEW YORK, bal. 21.— 
Amerikos laikraščių leidėjų 
suvažiavime J. L. Stewart 
iš Pennsylvanijos pranešė, 
kad ir sodžių žmonės jau 
daugiau interesuojasi pla
tesne šalies politika ir nesi
tenkina tik vietinėmis žinio- 
mis.

Hamilton, N. Y.—Colgate 
Universiteto studentas F. 
W. Jaeger rado akmenų 
laužykloj liekanas “žvaigž- 
dėžuvies,” 1'”"; 
mokslininkai, ten gyvenusi 
100 tūkstančių metų a
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Tas Pats Pasiūlymas, Ta Pati 
Istorija

Varde United Mine Workers unijos 
John L. Lewis vėl pasiūlė Amerikos Dar
bo Federacijai $500,000 del suorganiza
vimo plieno darbininkų į industrinę uni
ją. Bet Federacijos prezidentas Green 
ir kiti šulai nenori nė klausyti. Jie jau 
kelinti metai kalba apie plieno darbi
ninkų organizavimą, bet kalbos kalbo
mis ir pasilieka. Tai didžiausia Ameri
kos darbininkų tragedija, kad Federaci
jos vedelės randasi tokiose reakcinėse 
rankose. Greenui, Woll ir kitiems ne
rūpi darbo žmonių gerovė. Jie paten
kinti, nes jie turi gerai apmokamas vie
tas ir gyvena, kaip stambūs kapitalistai.

Jie Gali Džiaugtis, nes Jiems 
Gerovė

International Nickel Co., kuri išdirba 
karinius daiktus, 1935 metais pasidarė 
$26,086,527 pelno, arba 13 nuoš. daugiau, 
negu 1929 metais. Climax Mollybdenum 
Co. raportuoja, kad jos pelnas 1934— 
1935 metais paaugo 99 nuošimčiais.

Aiškus dalykas, kad šių kompanijų šė- 
rininkai nejaučia depresijos ir nesiskun
džia savo bėdomis.i *

Detroitas ant Žemlapio
T ' Balandžio 20 d. Detroite susirinko at

stovai nuo 28,476 organizuotų darbo 
žmonių ir suorganizavo Farmerių-Darbo 

•Partiją. Tai bus tik vieno Wayne pavie
to organizacija. Nauja partija parem
ta darbo unijomis. Detroito automobi
lių pramonės darbo unijų taryba užgyrė 
Farmerių-Darbo Partijos steigimą.

Detroito komunistai labai nuoširdžiai 
darbavosi šiose pastangose. Farmerių- 
Darbo Partijai bujoti dirva plati. Tie
sa, Detroito Darbo Federacijos taryba, 
vadovaujama pono Martel, atsisako pri
sidėti, bet labai daug Federacijos loka
linių unijų aktyviai dalyvavo Farmerių- 
Darbo Partijos suorganizavime.

g į Gelžkeliai Sovietų Sąjungoj ir 
Amerikoj

“Sovietai nemoka ir išmokės sutvar
kyti savo gelžkelių sistemos,” šaukė So
vietų priešai šioj šaly. Buvo sakyta, 
kad bė Amerikos ekspertų pagelbos ir 
be Amerikos kapitalo Sovietų gelžkeli- 
nė sistema niekuomet nebus sutvarkyta 
ir visuomet duos didžiausius nuostolius.

Bet SSRS apsiėjo ir be Amerikos eks
pertų ir be Amerikos kapitalo. Štai Ha
rold Denny (N. Y. Times) ’ praneša, kad 
šiais metais visa eilė gelžkelių linijų jau 
duos pelno. Tuo tarpu reikia atsiminti, 
kad keli metai atgal sovietiniai gelžke
liai duodavo nuostolių apie pusę biliono

1 rublių.
Pasažieriniai traukiniai prisilaikyda

vo popierinio tvarkraščio ir nesvietiškai 
vėluodavos. Skaičius prikrautų trauki
nių (per parą) siekdavo tik 60,000. Gi 
katastrofų skaičius ant sovietinių gelž
kelių buvo nepaprastai didelis.

Bet bėgiu vienų metų gelžkelių siste
ma Sovietų Sąjungoj reorganizuota taip 
griežtai, kad pasekmės tiesiai džiuginan- 
čios. Didelį kreditą už tai tenka ati- 

I duoti d. Kaganovičiui, kuriam buvo pa- 
* vesta sutvarkyti gelžkeliai, ir visai dvi- 

jnilioninei gelžkelininkų armijai.

Skaičius priĮioduotų vagonų (per pa
rą) siekia jau Š0,000./ Stachanoviniu de- 
šimtdieniu, kaip rašo “Pravda”, prilio- 
duodavo net iki 98,000 vagonų. Sovie
tų gelžkelininkai yra tos nuomonės, kad 
greitu laiku jie dasivarys iki 100,000 va
gonų j parą. Iš tikrųjų yra kuo pasi
didžiuoti.•

Pasažieriniai traukiniai į laiką išeina 
ir ateina. Be to, visur įvesta pagirtina 
švara. Jeigu kuri gelžkelio linija tuo ar 
kitu atžvilgiu atsilieka, tuoj imamasi 
griežtų priemonių dalykus sutvarkyti.

Dabar jau ir priešai turi pripažinti, 
kad bolševikams pasisekė sutvarkyti ir 
reorganizuoti savo gelžkelius. Anglų 
“Financial News” pripažįsta, kad gelž- 
kelių reorganizacija buvo didžiausiu at- 
siekimu visam sovietiniam ūky.

O kaip su Amerikos gelžkeliais? J. 
Eastman, federalis gelžkelių koordinato
rius, konstatuoja, kad “gelžkelių pro
blema” Amerikoj darosi vis opesnė. Pri
vatiniai valdomi Amerikos gelžkeliai už
dirba tik pusę tiek, kiek jie uždirbdavo 
dešimts metų tam atgal. Iš vienos pusės 
tai įvyko del busų kompeticijos, o iš ki
tos pusės del bendros industrinės depre
sijos. Pabaigoje pereitų metų 88 linijos 
jau pateko į resyverių rankas ar suban
krutavo. Gelžkelių krizio pasekmes jų 
savininkai verčia ant darbininkų. Nuo 
1934 metų iki dabar skaičius gelžkelių 
darbininkų sumažėjo ant 800,000. Ir tas 

•skaičius dar labiau mažinamas. Be to, 
jiems ir jalgos nukapotos.

Tai taip išrodo dalykai šalyj, kur svar
biausios susisiekimo arterijos valdomos 
kapitalistų.

Dabar tai jau ne obalsis, bet praktiš
ka galimybė, kad socialistinis ūkis gali 
ne tik pasivyti, bet ir pralenkti kapita
listinį ūkį.

Geležinkeliečių Kaleina Jau 
Ateina

Du šimtai tūkstančių geležinkelio dar
bininkų neteks darbo! Šitokia baisi nau
jiena skamba ištisai visą kraštą. Gele
žinkelių kompanijos vienija geležinke
lius, plečia skubos sistemą, uždaro nena
šias linijas, daugiau vagonų kabina prie 
vieno lokomotyvo ir šluoja laukan darbi
ninkus. Roosevelto valdžia tam pritaria, 
net skatina kompanijas prie to.

“Vienybe’-“Amerikos lietuvių Gyvenimo 
Veidrodis”, Bet Koks?

Kurie galite suprasti an
gliškai, skaitykite draugo 
Browderio knygą “What is 
Communism?” L i e t u v ių 
talkoje turime išleidę “Ko

Kam Atidėlioti?
Socialistų Partijos organizacija New 

Yorko valstijoj pateko pilnon kontrolėn 
Norman Thomas’o šalininkų. Naujas 
valstijos komitetas jųjų rankose.

Nėra taip-pat abejonės, kad partijos 
Nacionalis Komitetas pripažins, kaipo 
teisėtą organizaciją, ne “senosios gvardi
jos” mašiną, bet Norman Thomas’o di
džiumą.

Kairesnieji socialistai visiškai neketi
na mesti iš partijos dešiniuosius. Bet la
bai galimas daiktas, kad patys dešinieji 
išsimes iš "partijos ir sudarys savystovę 
organizaciją.

Harry Laidler, naujas valstijos komi
teto pirmininkas, pasisakė apie naujus 
partijos planus. Tarp kitko, jisai apsi
stojo ant klausimo apie Farmerių-Darbo 
Partiją.

Jojo nuomonė yra tokia: ateinantį ru
denį Socialistų Partija turi dalyvauti 
rinkimuose ir statyti savo kandidatą į 
ofisą šalies prezidento. “Tik po rinkimų 
būsią galima suorganizuoti stiprią Far
merių-Darbo Partiją, kuri 1940 metais 
išstos prieš abidvi kapitalistines parti
jas.”

H. Laidler pripažįsta, kad sentimentas 
už Farmerių-Darbo Partiją auga visoj 
šaly. Tai kodėl jis atideda tokios parti
jos pasirodymą nacionalėj politikoj net 
iki 1940 jnetų? Nejaugi jis ir visi kiti 
Norman Thomas’o šalininkai nesupran
ta, kad tokia savo taktika jie sėja darbi
ninkų tarpe nepasitikėjimą savo spėko
mis ir, gal to ir nenorėdami, faktinai de
moralizuoja bendrą sutartingą darbinin
kų klasės ir jos talkininkų veikimą? Ne
jaugi jie nesupranta, kad tokia savo tak
tika jie tik padeda demokratų partijai?

Po šitokiu antgalviu dr. J. 
Šliupas duoda ilgoką straipsnį 
jubilėjinėj “Vienybės” laidoj, 
kaipo istorinį atvaizdą, kokį su
darė “Vienybė” per 50 metų 
tarpu J. V. Amerikos lietuvių.

šitas straipsnis turėtų atsa
kyti teigiamai ir labai teisin
gai, kaipo istorinis, be asmeniš
kų pasigyrimų ir be apsilenki- 
mo su tiesa, kad ateities istori
kai galėtų pilnai nušviesti lie
tuvių praeities gyvenimą ir pa
kilimą aukščiau kultūriniai, ypa
tingai lietuvių darbininkų, iš 
kurių tikėjosi laimingesnės atei
ties ir tas “skurdo pele,” kaip 
dr. J. šliupas pats save pasiva
dina. Bet, deja, jis toli gražu 
aplenkė tuos visus draugus, t. 
y. darbininkus, kurie tą “skurdo 
pelę” moraliai ir finansiniai 
stengėsi ištraukti iš to skurdo. 
Visai juos užmiršo, spjovė ant 
tų draugų, kurie kritiškam mo
mente pirma 50 metų gelbėjo 
iš savo sunkaus darbo. Kurie 
da randasi gyvi, jau juos šliu
pas nepažįsta; nenori sutikti, 
nė prisimint apie savo praeitį, 
nes jis dabar sėdi buržuazijos 
krėsle. Darbininkus neskaito 
tautiečiais, nė savo draugais. 
Tik tie jam didvyriai tautos, 
kurie laiko apkalę geležies re
težiais katorgose Lietuvos dar
bo žmonių vadus. Tų kančių, 
skausmo ir šauksmo laisvės, 
Lietuvos liaudžiai šliupas visai 
negirdi ir nemato. Tik savo raš
te šaukia,- kad per vienybę, ne
priklausomą ir laisvą Lietuvą 
mato!

Ir kur ją mato?! Smetonos 
kruvinoj fašistinėj diktatūroj, 
kuri šiandien maudo kraujuose 
Lietuvos sūnus ir dukteris, ku
rie už tą nepriklausomybę ko
vojo prieš Vokietijos okupan
tus, prieš Smetoną ir visą jo 
štabą su'klerikalizmo viršūnėm, 
kurie stengėsi parduoti vokie
čiam Lietuvos nepriklausomy
bę. Dr. J. šliupas su šituo fak
tu apsilenkia, nekelia jo , į vir
šų. Taip lengvai prašliaužia, 
kaip nieko nežinodamas, nieko 
nesuprasdamas, nė žodelio ne
pratardamas apie tuos Lietuvos 
sūnus ir dukteris, kurie savo 
kraują liejo, galvas guldė, gin
dami nepriklausomybę ir lais
vę Lietuvai.

Tai ką gi charakterizuoja šliu
pas? Lietuvos tautą, ar kruvi
nąjį fašizmą? šitas mums, ame
rikiečiams darbininkams, būti
nai reikia žinoti, kaipo istorinis 
faktas.

Ką gi nuveikė šliupas 
tuos 75 metus lietuviams 
bininkams naudingo?

Dvi savaitės atgal, atsilankė 
pas mane vienaš senelis anglia
kasys, vieno amžiaus su šliupu, 
kuris gyveno Shenandoah tais 
laikais, kada J. šliupas lei
do “Lietuviškąjį Balsą,” 1888- 
1889 m. Tdom laiku šliupai ra
dosi labai kritiškoj padėtyje 
finansiniai, šitas senelis tuo
met dirbo anglies kasykloj. Jis 
sako: “Savo uždarbį dalinausi 

't

per 
dar-

munistų Programa Prašali- 
nimui Karų ir Fašizmo’' ir 
“Kodėl Turės Įvykt Komu
nizmas?”

Rašinėk į “Laisvį” kores
pondencijas, buk jos nuola
tiniu bendradarbiu. Rašyk 
teisingai, be perdėjimų.

Hans Frank, Hitlerio valdžios 
teisingumo ministeris, atsižy
mėjęs revoliucinių darbininkų 

kankintojas.

' pusiau su šliupo šeima, bet 
kaip aš pereitą metą parvažia
vau aplankyti Lietuvą, tai dr. J. 
Šliupą taip pat teko susitikti 
Kaune, bet jis manęs jau neno
ri pažint, nė prisimint apie pra
eitį. Mat, jis šiandien ponas 
burmistras Palangos miestelio, 
jam tą tarnystą Smetonos val
džia suteikė, jis tuom didžiuo
jasi ir su darbininku perpras
ta susitikti. Nemyliu aš šliupo 
daugiau, jis niekai.”

Tai žodžiai paties darbinin
ko, kuris buvo didžiausias drau
gas ir rėmėjas šliupo šeimos 
tuo momentu, kada '‘Egle” šliu
po žmona užpykus sumaigė rai
des ir sustabdė leist ant to- 
liaus “L. B.” (mano pabraukta. 
—J. R.), tariant paties Šliupo 
žodžiais. Bet jis, J. š., neprisi
mena, kokie buvo jo geriausi 
draugai ir prieteliai, ir kam jis 
buvo p a s i ž a d ėjęs tarnauti ? 
Tiems skurdžiams, kuriems bu
vo pasižadėjęs tarnauti, su ku
rių parėmimu turėjo viltį išeiti 

riš to skurdo, ar tiems kruvi
niems teroristams, kurie šian
dien paskutinius syvus gyvybės 
baigia čiulpti iš “skurdo pelių”, 
kaip J. š. tuo laiku Vadino dar
bininkus?

Matomai, šliupo tirada, til- 
pus jubilėjinėj “Vienybėj,” pil
nai nušviečia, kur jis randasi 
šiandien tautos didvyris ir koks 
jis yra pasidaręs neregys žiū
rėt į tuos “skurdo peles”—Lie
tuvos darbininkus ir valstie
čius, kurie sudaro tautą ir iki 
šių dienų palaikė tautiškumą.

Bet J. Šliupui pribuvus į Am
eriką 1884 m., susitikus gyve
nimo vilnyse su skurdu, pir
miausia jieškojo išeities iš to 
skurdo pas tuos “vargo peles,” 
kurie pirma J. š. pribuvo ir da 
didesnį skurdą turėjo pergy
venti iki galėjo susirasti kokią 
prieglaudą ir darbą, kad užsi
dirbt duonos kąsnį gyvybės pa
laikymui! Būnant be žinojimo 
kalbos kitokios, kaip tik lietu
viška, su kuria negalėjo šioj 
šalyj susikalbėti, negalėjo įsi- 
prašyt darbo, nė prieglaudos, 
turėjo vaikščioti alkani ir lau
kuose gulėti iki kur gavo šiokį 
tokį darbą vien už gyvybės pa
laikymą. Tai tokia buvo pirmu
tinių lietuvių naujam pasaulyje 
laimė!

Šliupui gi pribuvus vėliau, su 
tomis visomis baisenybėmis ne
teko susitikti. Jis jau rado šir
dingą prieglaudą pas pirmtakū- 
nus tautiečius — darbininkus, 
kurie jį rėmė pagal savo išgalę, j 
kaipo mokytą žmogų. Bet šian
dien šliupas savo rašte apie tą 
didįjį skurdą pirmutinių savo 
tautiečių visai neprisimena, 
del to, kad jie buvo darbinin
kai, bemoksliai.

Užtai dr. J. šliupas visam sa
vo rašte apibudiną tik pats sa
ve, savo skurdą, steigiant “Lie
tuviškąjį Balsą”/ tveriant lie
tuviškas parapijas, parapijai 
Sekretoriaujant, renkant aukas 
parapijai po visus lietuvius, gy
venančius Jungt. Valstijose, 
statant bažnyčią New Yorke. 
Jieško kunigo lietuvio, su kuriuo 
galėtų abudu dirbti savo finan
sinei naudai del geresnio pasi- 
laikymo tarp savo tautiečių. 
“Surandu kun. A. Varnagirį 
(didžiausį ištvirkėlį, kaip pats 
Šliupas sako.) Independence, 
jVis., ir partraukiu newyorkie- 
čiams už kleboną, kuris betgi 
pasireiškė ne draugas mano de
mokratiškiems užsimojimams 
(reiškia Šliupo) ir todėl aš tuo
jau ėmiau laisvamanybę skelbti, 
metęs parapijai sekretoriavęs.”

Persikėlęs į Shenandoah šliu
pas su “L. B.” vėl tveria “Vie
nybės krautuvę,” agituoja She- 
nandoariečius parsitraukt iš 
Lietuvos kun. A. Burbą, nurody
damas, kad “ne visi Lietuvos 
kunigai del lietuvystės supuvę.” 
Pribuvus kun. A. Burbai į Ame
riką, per kiek laiko šliupas la
bai gerai sugyveno, bet vėliau 
susipyko. Už ką? Kitu kartu

aš plačiau paaiškinsiu.
Taip dr. J. šliupas apibudina 

jubilėjinėj “Vienybėj” visą savo 
karjeros jieškojimą iš darbinin
kų, kaip geriausia prieiti prie 
darbininkų, juos išnaudoti 
abiem pusėm lygiai: kunigams 
ir dr. J. šliupui.

Tai dėjos 1891 m. Plymouth, 
Pa., kun. Al. Burbos klebonijoj. 
Keturi lietuviški kunigai ir dr. 
šliupas gėrė per naktį ir darė 
planus. Padarė tokią sutartį: 
dr. J. šliupas nusileis žymiai 
skelbti “bedievybę,” o kunigai 
prisilaikys smerkę šliupą, kai
po bedievį, eis visi kartu, ben
dru frontu prie lietuvių darbi
ninkų masiniai budint iš tautinio 
apsnūdimo, šitam konkordatui 
užtikrint, kunigai, nemiegoję per 
naktį, girti nutarė eiti į baž
nyčią mišių ląikyti, ir kartu 
vestis J. Šliupą prie išpažinties 
ir priėmimo “komunijos,” kai
po užtikrinimui atsivertusio di
džiausio “bedievio.” šliupas su
tuom sumanymu kunigų pilnai1IV-13-36.

sutiko ir išpildė, tik, deja, tie 
jų diplomatiniai ryšiai neilgai 
tęsėsi, porą mėnesių ar mažiau, 
iki kunigai paskelbė savo para- 
pijonams, kad didžiausią žuvį, 
t. y. bedievį dr. J. šliupą, pa
gavo į savo tinklą politiniam 
kapitalui. Tai buvo 19 d. kovo, 
1891 m., Mahanoy City, Pa., per 
Šv. Juozapo atlaidus, kun. Bur
ba, sakydamas pamokslą, pa
skelbė : “Didžiausi bedieviai 
grįžta prie dievo ir dr. J. šliu
pas sugrįžo, priėjo išpažinties, 
šv. sakramentus priėmė.” šliu
pas, sužinojęs tą paskelbimą, 
pasidąrė da griežtesniu “bedie
viu,” ir draugiškumas žuvo 
tarp k. Burbos ir J. Šliupo. Bet 
šitą faktą užtyli savo rašte dr. 
šliupas. Nors seniau atkartoti- 
nai darbininkams pasakodavo, 
kokią sutartį su kunigais jis 
buvo padaręs. Darbininkų va
das jis niekuomet nebuvo ir nė
ra.

J. Raiwanauskas.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
APLA Centro Koncertas ir Ba
lius Nedėlioj. Dalyvaukim Ge
gužinėj Demonstracijoj. Lietu
vių Kongreso Reikalai. Nuo 
Tvano Nukentėjusieji Veikia.

Šerpenskio Teismas su 
Gazo Kompanija.

Visi domisi apie didžiulį 
koncertą ir balių, rengiamą 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj Centro Komi
teto. Tai bus skirtingas nuo 
kitų parengimų. Jame bus iš
duota didžiulės dovanos: ra
dio, $10 pinigais ir trečia do
vana knygomis.

šis parengimas bus nedė
lioj, bal. 26, Liberty svetainėj, 
1322 Reedsdale St., N. S. 
Pittsburgh, Pa. Pradžia 7 
vai. vakare.

Manoma turėt svečių ne
iš Pittsburgho apielinkes, bet 
ir net iš toliau. Bus progos 
visiems laiką praleisti didžiu
lėj APLA šeimynoj.

tik

kuriame kalbėjo West Home
stead majoras Lawry ir dakta
ras Valinskis.

Balandžio 19 konferencija 
buvo labai sėkminga. Atsto
vauta virš 250,000. Priimta 
plataus veikimo programa. 
Reikalaujama, kad valdžia at
lygintų visus laike potvinio 
padarytus nuostolius. Išrinkta 
veikimo komitetas. Bus siun
čiama atstovai Washingtonan 
ir Harrisburgan spirti valdi
ninkus išpildyt jų reikalavi
mus.

“Naujienų” Reporterio ap
rašymas apie tvano nukentė
jusių veikimą nepilnai atatin- 
ka abelnajai padėčiai. Kol kas 
North Sidėj darbininkai ir 
biznieriai veikia išvien. Tai 
kam Reporteriui agituoti, kad 
bjznieriai skirtųsi nuo darbi
ninkų. Juk tik vienybėj galy
bė. Jeigu visi bendrai veiks, 
tai ir laimės. “Naujienų” re
porteris taipgi turėtų prisidė
ti prie to labai svarbaus dar
bo, kad daugiau suvienijus vi
sus iškovojimui pilno atlygini
mo visų nuostolių.

kalboj lapely kviečia: 
dalyvaukime demonstra- 
ir bendrai kovokime 

karą ir fašizmą, už gy-

Lietuvių Draugijų Sąryšis, 
kuris atstovauja 44 prie jo 
prisidėjusias draugijas su virš 
3,000 narių, užgyrė bendro 
fronto rengiamą demonstęaci.- 
ją Gegužės Pirmą, West Park, 
N. S. Pittsburgh. Pradžia 6 
vai. vakare.

Sąryšis savo išleistame lie
tuvių 
“Visi 
ei joj 
prieš
nimą Lietuvos nepriklausomy
bės ir Sovietų Sąjungos, už be
darbių ir socialę apdraudą, už 
Farmerių-Darbo Partiją, už 
pilną atlyginimą nuo tvano 
nukentėjusiems darbininkams 
ir smulkiems biznieriams.”

šitą kvietimą turėtų kiek
vienas lietuvis priimti ir ben
drai visiems demonstracijoj 
dalyvauti. Kitos lietuvių orga
nizacijos, kaip ALDLD ir AP
LA, taipgi visus ir visas kvie
čia dalyvauti demonstracijoj.

Tas pats Draugijų Sąryšis 
taipgi ir kitą gražų darbą at
lieka. Bendrai su kitomis or
ganizacijomis, jis Šaukia kon
ferenciją prisirengimui prie 
Lietuvių Kongreso. Konferen
cija bus gegužės 17, M. D. 
name.

APLA Centro Komitetas už- 
gyrė konferenciją ir Kongresą 
ir išrinko delegatus. Lietuvių 
Mokslo Draugija taipgi užgy- 
rė ir išrinko tris delegatus. 
Kitos draugijos irgi renka de
legatus.

Būtų gerai, kad visos drau
gijos išrinktų atstovus. Juk 
svarbu visiems pasisakyti prieš 
Lietuvos Smetonos valdžią ir 
už demokratinę santvarką. 
Svarbu visiems paduoti broliš
ką ranką Lietuvos broliams.

J. šerpenskis turėjo teismą 
su gazo kompanija. Mat, jo 
namas, 1319 Reedsdale St., 
buvo eksplozijos suardytas vi
siškai. Pats šerpenskis buvo 
labai apdegintas ir aplaužy
tas. Ilgą laiką ligoninėj iš
gulėjo ir dabar darbo negali 
dirbti.

Surasta, kad eksplozija įvy
ko nuo sutrūkimo didžiosios 
gazo paipos. Kompanija už 
tai kalta. Ji pati žino, kad 
kalta, bet nieko nedarė, kad 
atlyginus nuostolius. Kuomet 
šerpenskis griežtai pareikala
vo nuostolius atlyginti, ,tai ji
nai sutiko tik kokius $10,000 
suteikti. Namas vienas dau
giau vertas negu $10,000.* O 
kaip su žmogaus kančiomis ir 
sveikata? Tas, mat, kompa
nijai visai nesvarbu, k

Pagalios, J. šerpenskis pa
traukė kompaniją teisman, 
šiomis dienomis teismas baig
tas. Teismas nutarė, kad kom
panija užmokėtų šerpensklui 
$11,800. Tai visai mažas at
lyginimas. Todėl šerpenskis 
išsireiškė esąs nepasitenkinęs 
ir apeliuosiąs į augštesnį teis
mą.

šerpenskis per ilgus metus 
yra “Laisvės” skaitytojas. Da
bar užlaiko gėrimų užeigą 
1107 Juniata St., N. S. Jo sū
nus tankiai grajina mūsų pa
rengimams.

Nuo tvano nukentėjusieji ir 
toliau veikia. Balandžio 14 d. 
turėjo sėkmingą susirinkimą,

Senas “Laisvės” skaitytojas 
P. Norkus, panešęs daug nuo
stolių pereitam tvane, rengia
si išnaujo atidaryt drabužių 
siuvimo ir valymo ■ vietą, 1318 
Reedsdale St., N. S.

Broliai šimkai irgi atremon
tavo ir gražiai ištaisė savo 
krautuves. Lukėnas savo krau-

(Tąsa 5 pusi.).
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BROOKLYN BUILDERS TO 
HOLD BUNCO AND DANCE

WOMEN HIT WAR 
RACKET

The Brooklyn BuiLDerS are again 
preparing for a Bunco Party and. 
dance. The last Bunco Party was 
very successful and those present 
had a jolly time and voiced their 
desire of another such evening soon. 
Therefore, the BuiLDerS decided to 
give another Bunco and) Dance on 
Saturday, May 23rd at 8 p. m
“Laisve” Hall, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y. Prizes will be 
awarded to those having the high
est scores.

at

We’re having a good peppy or
chestra for dancing. Come early 
because there will be dancing before 
Bunco begins.
at 8 p.m.; Bunco—at 10 p.m 
lowed 
ments 
of the

The 
affair 
dollars to help pay the expenses 
the delegates, who are being sent 
the LDS cenvention in July.

Kaunuk.

Dancing commences 
fol- 

Refresh- 
rear

by more dancing.
will be obtainable in the 
hall.
BuiLDerS are arranging 
in hopes of raising a

this 
few 

of 
to

NEW YORK—War is a 
That in effect was the 

some 500 women gathered

racket! 
opinion of 
at a meet

ing of the National Committee for 
Religion and Welfare Recovery in 
New^York as they decried the “ris
ing tide of militarism in this coun
try”.

In a strongly worded) resolution, 
the women’s organization declared 
that the young people and the wo
men have paid the heaviest price in 
every war and announced itself op
posed to the “futile warfare between 
nations”. It added that the world 
peace faces the “increasing menace” 
of huge armies, navies and air forc
es.

May Day—Working Class Holiday; 
Philadelphia Youth to Demonstrate

Watch Those Jagged Nerves, Dede!

Newark N. J. Youth Demand A Free University
By FRANK WITKUS

A Newark delegation consisting of representatives of the LDS LoDeStars, 
the American Students Union, the American Youth Congress and the Young 
Communist League arrived in Trenton, the State’s capitol early last Monday 
afternoon to testify in favor of Assembly Bill 109 which, if passed, would 
provide New Jersey with a free University.

STUDENTS STRIKE TO 
REINSTATE TEACHERS

HAZELTON, Pa.—Hazelton, right 
in the heart of Pennsylvania’s Alleg
heny coal district, has seen lots of 
strike, but right now it’s involved 
in a brand new kind.

For pupils of eigh schools, led by 
a “wash boiler” band and backed up 
by their parents and other sections 
of the outraged local citizenry, are 
out to get 12 of their teachers re
instated—and they’re letting the 
school board know where it gets off.

In ten school buildings already all 
classroom activity has ceased, and 
plans call for the shutting of every 
one of the 21 education plants in the 
school district. Town officials claim 
only two schools are closed, but 
strikers scoff at their estimates as 
altogether too low. Two hundred 
students were in one march that de
scended on one school alone, they 
pointed out. Pickets marched around 
other buildings at the same time.

School board officials, meanwhile 
were sticking by their guns on the 
dismissal of the 12 teachers and de
clared the strikers would be consi
dered truants. In answer parents 
and supporters of the youthful walk
out group refused to be rebuffed at 
the board’s refusal to consider a pe
tition to take back the fired teach
ers, have called for a meeting in the 
local baseball park to organize more 
fully their protest movement. Lead
ers said they would seek to oust the 
four Republicans on the school board 
who had voted to end the 12 tea
chers’ contracts.

By THE GRAF E.
At the very beginning of this article I must pen a few ex

planatory lines. The reading matter following this “preview” 
was composed while reading and reacting to a column pub
lished in the February number of “Vytis”, organ of the Knights 
of Lithuania.

It is a known fact that some individuals will probably mouth some quo
tation or other, on' the easy undertaking of criticizing another’s work. To 

this I reply beforehand, and do state, 
^that I am not attempting to criti
cize the author’s literary ability but 
am merely thrusting in the facts 
which the writer (knowingly or un
knowingly) neglected to enclose and 
am extending the interpretation of 
several of his explanatory sentences.

The said column appears on Page 
Two under the heading of “Dede 
Kastukas” and a number of lines be
low the heading he inserts a few 
lines concerning Kaunas. One sen
tence reads, “Office work starts at 
8 A. M. and stops at 2 P. M.”

I do compliment the author upon 
being able and remembering to in
sert the word “office” in order to 
define the type of work; but “Dėde” 
did omit to write a few more facts 
concerning the aforesaid office work.

Yes, “Dėde”, office workers in 
most all of the government services 
keep the hours stated. You also do 
write, “A short respite is granted 
for tea at 11 A. M. to refresh those 
jagged nerves”. I wonder jagged 
from what? Of biting fingernails?

But what of the office worker who 
works for some private firm and 
keeps an eight to five, six or even 
seven o’clock schedule; who works 
for a merger salary; receives no tea 
time usually; is threatened with dis
missal when protesting an injustice; 
and who is too often far more cap
able of filling identical positions oc
cupied in the governmental services 
by friends 
ing clan ? 
er did not 
proceedure 
as did the 
princesses.

Of course 
relation 

cases 
keeping

Meredith, advisor of the
^board of Regents and other oppo

nents of
cėption, represented one or another 
Association of Big Business, ex
pounded the “fallacies” and “absur
dities” of A. B. 109, but sensing 
the tremendous sympathy for, the 
Bill went on record as favoring the 
‘idea” but that now was not the 
time”.

The proponents of the Bill with' 
sickening politeness toward the op
position half heartedly presented its 
case. (The whole business had a de
caying smell of politics).

The Newark delegation of youth, 
however, boldly and without any 
drawbacks showed the apalling need 
of a free school fęr higher education, 
constructively criticized the weak, 
nesses of the Bill (especially in the 
methods of financing) and warned 
that the youth of New Jersey, yes 
of America, have many interests be
sides parties and football, and these 
interests are making them more and 
more critical of their “public ser
vants” in office.

the Bill who, without ex-

All youth and their organizations 
who are interested in . elevating New 
Jersey" from the rank of 46th as far 
as educational facilities are concern
ed, should send the Comm on Edu
cation, State Assembly, Trenton, New 
Jersey, a post card, telegram, let
ter or what have you demanding that 
AB 109 be passed. j

BRESLAV, Germany—Less 
one third of elementary school 
graduating this z semester will 
jobs. Work without wages will be 
the lot of over 2500 girls in the 

a young worker accused of having' class. These girls will be assigned 
conducted anti-war propoganda I to swerve a “land year” or a “house- 
among Catholic and Fascist youth, hold year” on the farms or in homes 
has been sentenced to 22 years im- of the rich as apprentices, without 
prisonment by the court at Turin. _wages.

Rome, Italy (YNS)—Louis Leris,

than 
girls 
find

By FELIX OLEKIS Jr.
Exactly one week from today the working class of Philadel

phia—disregarding creed, color, nationality, religion—will 
join ranks and march side by side to demonstrate on May Day, 
the workers’ holiday, at Reyburn Plaza.

Every Lithuanian youth in Philadelphia and in every city in 
the United States should ask himself this question. What does 
May Day mean to me? What does May Dlay mean to the youth?

Every youth, must realize that sooner or later he will have to face the 
problems that his father is facing today. The problems of unemployment, 
union organizations, political parties, peace and fascism.

„ In Pennsylvania there are 1,473,- 
m940 workers employed in productive 

industries. According to a survey 
made by the Penna.s State Emer- 
gency Rlief Administration, the aver
age wages of workers in this state 
employed full time was $20.10 week
ly for males and $13.27

Unemployment is one 
far reaching disasters 
the American working 
There are 12-15,000,000 
faced with the problem of how to ‘ 
live without wages. Youth graduat
ing from schools and colleges are 
faced with impossibility of finding 

, employment. I could go on giving 
, examples that would fill the entire 

page on unemployment, the need of 
unemployment relief and insurance, 
and especially the need for a Farmer 
-Labor Party. But it is not neces- 

i sary for today youth are befronted 
, with living examples.

Youth must understand that this 
country belpngs to the workers, for 
the workers made everything in it.. 
Our fathers created the wealth, made 
the machinery with which more 
wealth can be created, and yet our 
fathers do not receive enough in 
turn to buy food and clothing 
their wives and children.

and henchmen of the rul- 
The private office work- 

obtain his position by the 
of “ranka ranką prausė” 
governmental princes and

ffDėdč”, in an attemp- 
might dig up some 

of non - govemmen- 
the said hours . These

ted
few
tais
are very few and exist only in the
large corporations which are secret
ly affiliated with the government.

(Continued on Page Two)

BERLIN, Germany—Visitors 
participants in the Olympic Games 
at Berlin this summer will be under 
the ever watchful eye of Herr Goer
ings’ secret police. A new depart
ment was recently established for 
this purpose.

and

for females, 
of the most 
confronting 

class today, 
unemployed

re
fer

theIt was in Paris in 1889 at 
First Congress of the Second Inter
national meeting that May First was 
set aside as an international holiday 
for labor. It is on this day that we 
renew our pledge of solidarity. It 
is on May First that labor raises 
high the banner of unity and inter
nationalism. It is on this day that 
we honor the martyrs of labor who 
have died for the cause of labor and 
we gather new strength to carry on 
the fight for freedom of those now 
in capitalist dungeons, and for the 
final emancipation of the working 
class.

So youth, wherever you. are, find 
out the time of the demonstration 
and participate. In Philadelphia the 
demonstration will be held at 2 P.M. 
and the Mass Meeting April 20th, at 
8 P. M. at the Olympia Arena and 
the Academy of Music.

THAR’S GOLD IN THEM 
THAR CELLARS!

ANNAPOLIS, Md.—Two Baltimore 
boys have found the gold at the end 
of the rainbow.

Theodore Jones and Henry Grob, . 
sons of families on relief ,have been 
awarded ownership of $30,000 worth 
of gold coins they found in a Balti
more cellar two years ago by the 
Maryland Court of Appeals. The 
court refused to hear again pleas of 
the owner of the abandoned building 
that the money belonged to him.

They found the first pile of money, 
$20,000 in all, in August, 1934. Last 
September they unearthed another 
pile worth about $10,000,
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Shenandoah Žiežirbos ĘF

HF

Swing Along

many
out-of-town com-

Waterbury, Conn

Minstrel.

be important to 
you at rehearsal

a youngster, is always on hand 
we need any help—ever and 
doing everything that she 
to make our affairs success-

What happened to your column on 
personalities last week, Ben Med
ley? I hope you’re still alive after 
that last article.

Wanted: $100.00 for Yoath Work

4'

4 %

What a time, what a time we all 
had (don’t mind my day dreaming, 
I'm referring back to scenes of our 
Easter dance). The four corners of 
the Wprkers’ Center were filled. Gee 
whiz! Our choristers (especially the 
male sex) were generous and gave 
the female members of the chorus a 
break.

To Blanche and Nancy (two of our 
old members). We hope you enjoyed 
yourselves and when we have an
other affair please come to Shenan
doah, and) attend them, won’t you? 
Your presence certainly does give 
“Yours Truly” a great deal of plea
sure. Don’t forget girls come visit 
us again soon.

According to reports, (from those 
who attended the concert in Philadel
phia last Sunday) it sure was a suc
cess. I often wondered why we can
not hold concerts and attract large 
crowds as they do elsewhere. It 
wouldn’t be a bad idea to try it 
sometime. What say, professor.

After a period of about, four 
weeks without rehearsal, I just hope 
there aren’t anymore out of town af
fairs, so we can have a decent re
hearsal. Here’s hoping all our mem
bers return on Sunday. Rehearsal 
will be held for sure on Sunday 
evening, April 26th. Don’t any of 
you members dare be absent, after 
all, we only missed about four weeks.

- Rehearsals should 
all of you. See 
Sunday.

Talking about
radęs visiting Shenandoah, we have 
a very prominent woman from Min
ersville, Pa., who is frequently seen 
here and I am sure you all know 
who I mean, or shall I mention her 
name. It’s none other than our dear 
comrade, Mrs. Aldona Grabauskas, 
and she attends all of our affairs. 
Aldona, we certainly are glad to 
know you like our affairs so well. 
We hope we will see you again very 
soon. “TOOTS” *

* From Shenandoah I received a very 
flattering compliment last week for 
which I am very grateful—(and have 
hopes of going there sometime this 
summer to meet the miners). On 
the other hand, I can quote Johnnie 
Orman as saying that Waterbury 
writes too much. Ed, what do you 
think?

On behalf of the chorus and the 
adult members I wish to thank John 
Orman for coming here and giving 
us such a fine lecture last Sunday. 
My only regret is that the audience 
was so pitifully small.

Let’s see now—-1 may as well bring 
out the rest of our gang here and1 
introduce them. There’s our little 
Evelyn Kustas who is quite a re
cent addition to the chorus. EVelyn, 
altho 
when 
anon 
could 
ful.

Then,, we have two more charming 
femmes. Miss Julia Victor, a very 
rambunctious young lady who has 
been in the chorus only a short 
while but already distinguished her
self in more ways than one and has 
become very popular amongst our 
Conn, youth. Julia is quite a shark 
at cards and checkers so if any of 
you gamblers have anything to lose 
just come and play with Julia. And 
now—we have that which makes 
every male heart skip a beat when 
she walks into a room. At least 
that's the impression Josephine Rin
kus made on her brute choristers. 
Jo, a member of both chorus and) 
LDS is the gM with 20 years to hot 

but the appearance of sweet

The LDS National Youth Committee has already launch
ed a financial drive for the sum of $100.00 by June. _The pur
pose of this drive is to get enough money to start the preparations 
for the LDS Youth Convention which will be held in Rochester this 
coming July. At present our treasury is so bare that even one 
copper cent would be very conspicuous in our money box, -Prepar
ing for a large and successful conference requires much work and 
in order to carry out these preparations, finances is one of the ma
jor necessities. _We urge all youth branches to send in their bit 
to help the National Youth Committee to carry on this work. -So 
far only two branches have sent in donations: the BuiLDerS branch 
of Brooklyn—-$2.50, and the So. Boston youth branch-—$2.00. What's 
the matter with the rest of the branches? We hear that Easton 
and Binghamton have a tidy sum in their treasuries. -What’s 
delaying your contribution? If you are short of funds in the 
branch, pass a collection blank around and raise some money in 
this manner.

At the present time there is a demand for organizers to 
tour the various districts which need immediate assistance. Fi
nancial aid is also needed for this work. We hope to send out se
veral National Youth Committee members on tours as soon as we 
have the necessary funds, which can only be raised by donations. 
By helping the National Youth Committee financially, you are 
helping yourself organizationally, -Let’s try to raise the entire sum 
of $100 by June. -Send your contributions to Helen Kaunas) Treas
urer of the LDS National Youth Committee, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y. Remember, each branch should try to contribute 
something, no matter how small the sum may be. -Let’s not slip 
up on our financial assistance this time.

Treasurer LDS Nat’l You(h Comm. 
I Helen Kaunas.

with JAEf MIE
Ye worthy editor has issued 

calls for constructive criticism of the 
“Laisve” Youth Section. The calls 
have been loud, and urgent, the an
swers, but whispers. So the Newark 
(to the rescue) Reader’s Collective 
is calling a meeting of its intelligent 
members this Sunday to discuss ful
ly the youth section. The ; result 
might revolutionize the world, I mean 
the paper. At any rate, the meeting 
will be written up. In the mean
time a few pot-shots from Jae Mie 
might help.

The end of the Sunday Worker 
serial “The Death Ship” at last. 
Don’t tell me the girls aren’t sort- 
of-glad. Most of us don’t know the 
starboard from the watch, and we’ve 
wondered what kind of a conserve is 
plum jelly and why do you put it in 
grate-bars, whatever they are. Not 
that we don’t think much of B. 
Traven, what an imagination, but 
how about a mere romantic serial 
like “A stone Came Rolling” by 
Fielding Burke which is starting 
this month in “The Woman Today”?

I wonder when the Jersėy he-men 
are going to start talking baseball, 
or better yet—-playing ? Come-on, 
boys, show us that you aren’t such 
pussy-footers (as many of us are 
forced to believe) by forming a New 
Jersey Baseball League. And don’t 
forget too, that we want a showing 
at the Rochester Athletic Meet.

A very unromantic professor re- 
rently stated that a score or more of 
Connecticut barns and silos could' 
have been dyed a deep vermillion 
with the quantity of lipstick pur
chased by American women in 1935. 
Imagine, girls, our precious lipstick 
decorating the side of a musty old 
barn.

Here’s a good one for the “Why 
I Hate Hitler Contest” taken from 
the Sietyno Chorus 

Hitler, to a..ęlas$-room of german 
children: “Are you1 all fascists”?

sixteen—she’s the girl with the beau
tiful blonde hair and the magazine
cover smilė. Need I say more about 
our charming heartbreaker?

Speaking of the million-dollar 
smile girl, I might just as well men
tion our Clark Gable—Joe 'Thomas. 
Jakie has been taking the lead in 
most of our plays here—being an 
excellent performer and singer—and 
quite a man with the women. Late
ly Jakiė’s heart-interest has been in 
Hartford. What’s the matter with 
us Waturbury girlp? Eh, what?

. ' CHEERIO.

■0

All nod their heads in swift ap
proval but one little girl, who shakes 
her blond curls violently.

Hitler: “And what are you, little 
girl” ?

Little girl: “I am a communist, be
cause the people I live with are com
munists and I am one of them.

Hitler: “Well, if you lived in a 
house where all the people were rob
bers and murders, would you then be 
one of them” ?

Little girl: “No, then I would be a 
fascist”!

The big event of the week. Sie
tyno Chorus Mjinstrel will be given 
Sunday April 26th, 1936 by popular 
request at the St. George’s Hall, 180 
New York Ave,, Newark. Program 
will start at 6 P. M. Dancing will 
follow.

So. Bostono Menturis
We wish to thank Elizabeth and 

Mary Zurba for attending our meet
ing on Friday April 10th. The sug
gestions you made were indeed help
ful. I believe some of our chorus 
members will spruce up a bit and 
pay more attention after hearing 
Mary Zurba speak of the way the 
Norwood Chorus co-operates in their 
work.

I’m really on the war path this 
week and I’m going to start in by 
giving some of our members a stiff 
talking to. We have some very ta
lented people in our group but, as 
you all know, a mere eight or ten 
people cannot carry a whole Chorus 
so why don’t you other members at
tend) regularly and pay attention. 
Here it is merely three weeks 
our concert and some of you 
come to rehearsal and one 
think you were attending a 
oi* a 
learning songs. We also have 
good teacher, but the best of 
lose patience after a while.

Furthermore, this business 
fusing to be selected to work on a 
committee. Why can’t you accėpt 
gracefully instead of the old excuse 
“Oh, I’m tired,” or, “I worked hard 
all day.” Don’t we all work hard? 
Aren’t we all tired at times? If one 
lays down on zthe job, that particular 
assignment will be placed on someone 
else’s shoulders and make it twice as 
hard for that person. So come on, 
comrades, let’s get a little teamwork 
in and pull together.

I can- just imagine the reception 
I’ll get after this sermon of mine so 
I think I had better come prepared 
on Friday. By the way, isn’t it about 
time our bulletin board was dusted 
off and some gossip posted ori: it?

, , Putpeles Vaikas.

before 
people 
would 
debate 

gossiping circle instead of 
a very 
us can

pf r6-
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YOU SHOULD KNOW
By BEN MEDLEY

Before I begin to write about 
Bernice Didjun, I would like to men
tion that at present she is confined 
to the New Haven Hospital awaiting 
a serious throat operation. I wish, 
for a greater spirit of fratemalism 
in the Lithuanian Youth movement 
that you would' send her your mes
sage of condolence in an effort to 
lighten the burdened strain she now 
bears. I am sure that she will de
rive much pleasure in hearing from 
her distant friends and will be grate
ful to all those who do show their 
sympathy.

Bernice Didjun has been in the 
Lithuanian youth movement here in 
Connecticut for many years, and has 
earned for herself the distinction of 
being one of the few active girls. 
She has held position after position 
both in the New Haven LDS and 
chorus, as well as being a member 
on the district committee for a num
ber of years. Her services as Fi
nancial secretary in the New Haven 
LDS will be greatly missed, and I 
am sure until she recuperates, that 
position will not be capably filled.

Like many of the Connecticut girls, 
she can adapt herself to, almost any 
kind of activity. You can find her 
able to perform a good game of bas
ketball equally as well 
knit pink and yellow 
And then if you want 
on for a dance, you’d 
your extra damdness 
her. Bowling! You should see her 
bowl. She’ll pick off the pins like 
a pro, and that’s no lie. For the 
most part I have known her mostly 
as we worked together in the move
ment and it would be futile for me 
to try to say that she can not be 
a pleasing companion to work with. 
She has been an active worker in 
the movement, and will without 
doubt remain so.

At present to all of us in New 
Haven, our greatest concern for her 
is that she comes out alright after 
her operation. We wish that des
pite the seriousness of the malady, 
the final outcome be much in her 
favor. The rest of the comrades in 
Connecticut will also feel the same 
as soon as they heai’ she is not well, 
and I am sure they will let her 
know it by a card or a little note. 
Let’s not deny her that pleasure. 
Her home address: 247 Ashmun St., 
New Haven., or the Hospital: Ber
nice

as she can 
neck scarf, 
to take her 
have to do 
to outdance

Didjun, New Haven Hospital.

Watch Those Jagged 
Nerves, Dėde!

(Continued from page 1) 
“Dede” might even dig up a few 
cases of non-governmental working 
lesser hours at high salaries. But 
please do not omit to state that 
these are usually female ‘lap-secre-^ 
taries’ of corporation presidents and 
such.

Also what of the factory worker 
who works all day long for a mease- 
ly half dollar or so? How does he 
“soothe those jagged nerves”? Why 
doesn’t “Dėde” write about the over
taxed farmer, who With the sweat 
and blood of his brow supports the 
whole multitude of ministers, direc
tors, priests and company, lap-secre
taries, Ponas this, Ponas that, and 
of the other various types of para
sites? I suppose the men and Wo
men, who through old age or over
work have lost their health and be
ing homeless are . forced to trudge 
the roads, I suppose that they are 
also stopped and granted a few 
hours with, “Gal, Ponas Ubage, ar
batėlės ragausite0?'

“Dėdė” also1 writes: “One can't 
amass a fortune in this city simply 
because there’s riot enough money for 
fortunes”. Ponas Dėde, what about 
those ministers, etc., and1 Whdt Of 
their estates iri S. .America; real es
tate in Berlin, London and Buenos 
iAires, etc? An ordinary worker 
barely slaves out a livings whilst the 

■Ponai prance and revel' amongst 
pfeitty. . Fonas Dėde, isn’t it time 
you>quit pulling our leg and give us 
real undistorted facts ? <
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Colleges In A Soviet America
’ — By MAX WEISS— 1 ............ .

It would be in the field of higher edu
cation, in the colleges, universities and profes
sional schools that there would be thė most no
table strides forward’. In 1934 there were ex
actly 640 colleges and universities in. the United 
States. In 1931-32, according to latest available 
information, 989,757 students attended these col
leges and universities. Surely, there are more 
than a million youth who- wish to avail them
selves of training in the higher institutions of 
learning. What prevents them? The lack of 
money. University training in the United 
States today is a luxury which, for the most 
part, can 'be enjoyed only by the sons and 
daughters of the rich and middle class.

Our Soviet government would immediately 
remove these financial restrictions. It would 
throw open the doors of all colleges and uni
versities t,o the sons and daughters of the work
ers and farmers. Tuition fees would no longer 
act as a barrier to a higher education. The So
viet government would actually subsidize all 
students by giving them financial scholarships 
as well as free housing facilities while they stu
died. With such encouragement and stimulus, 
the number of students in colleges and universi
ties would soon be tripled and quadrupled. Even 
without tapping additional resources, the ex
pense .of educating these new millions of work-
ing and farming youth could very well be borne 
by turning the fortunes which are now spent by 
capitalist administrations of these colleges and 
universities on parasitic functions into useful 
channels. Instead of spending millions on coach
es for football teams, baseball teams and other 
forms of commercialized college athletics this 
money would be used to educate the rising 
generation of Socialist youth.

—It’s In The News <—

By FELIX OLEKIS Jr. >
I

Someone recently asked me what the low
est wage earner, in the United States received 
pei* hour. Well, I stopped reading about the 
early Easter debutantes and glancing at the 
not-so-beautiful faces long enough to find out. 
.To my surprise it was three cents an hour.

Of course you understand that three cents 
an hour is paid in relatively few industries. 
But many more have wage scales only slight
ly better. At three cents an hour a man would 
work five hours for the price of a quart of 
milk. His pay for an entire year Would be 
less than $76—-that is, if he worked full time.

Another interesting item that struck my at-
tention before I turned to the “funnies” was of 
this nature: Wililam R. Mathews of the Arizona 
Daily Star asked Dr. James Henry Breasted, fa
mous historian, who died a few months ago, 
what he thought historians 200 years from now 
would write of the New Deal. Dr. Breasted, 
measuring his word's, then said: “I should say 
that they would write, about it as the biggest 
program of public bribery in the history of the 
world, infantile in conception and childish in its 
execution”. I don’t believe we have to wait 200 
years to learn this. In fact many of us al
ready add many shocking adjectives to the 
above statement.

Temple University is seeking a new pastor 
for its Grace Baptist Temple. The University 
cast its line toward Dr. Poling who just return
ed from a tour around the world.
answered in these words: Modern youth must 
know the message of the Church.
better way for it to get that message than 
through education and preaching. There is an 
opportunity here to do work of unprecedented 
scope.

The accent of his statement was of course 
on preaching the gospel. I wonder if this Dr. 
Poling will inform the students of the three 
cents an hour wage scale and how to eliminate 
it—perhaps not.

Dr. Poling

I know no

me that too many youth have 
to feel that the section really

With a few more cities bury- 
with an equal amount of ma- 
large section we could build, 
oui’ magazine would be an as-

"God forbid we should ever be twenty, years without such a rebellion. What country can preserve its li
berties if its rulers are not warned from time to time that the people preserve the spirit of resistance? Let 
them take arms. The tree of liberty must be refreshed? from time to time with the blood of tyrants. It is it’s 
natural manure”^—THOMAS JEFFERSON, in a letter to Mrs.: John Adams on Shay’s Rebellion.
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—The Camera Eye

Even Florida’s satisfied multi-millionaires look 
jealous when Pres. Edsel Ford of the au<to com
pany and his wife foil by on their yacht, the 
Oneika, in Southern waters. Edsel’s taking a 
rest from his strenuous job of watching thou
sands of workers build up Ford profits.

Building Oar Yoath Sections
By C. STRAUSS

Nothing holds the interest and fascination, 
as the recording of a single unit as it develops 
into a huge real structure. During the course 
of its development, naturally many obstacles 
must be beaten down and overcome. How it 
struggles to remain alive—how it builds up 
strength and vitality.

Can we not compare this to our youth sec
tions in our press? It is still comparatively 
young and in some respects still weak. But 
when compared with it -growth and’ develop
ment, all others things become less significant.

It is not to say that we should be content 
with its present strength. After all we are 
the fuel necessary to insure its further growth. 
Who can deny that each one of us are an in
tegral cell of this vital organic substance? 
Therefore to keep the body well and strong, all 
the cells must be active.

Correspondence is the very core of its life. 
Correspondence reveals all—the interest—the 
very life itself. The increase and variety is 
recorded with gratification. It must and will 
continue with even more enthusiasm. We will 

, supply all the elements to keep it growing.
I believe that Waterbury is setting an all 

.’time high in contributions. At present at least 
two articles appear and just a few weeks ago, 
three appeared, 
ing the editor 
terial, what a 
In short order, 
sured reality.

It seems to 
not been made
belongs to them and that they are responsible 
for its existence and continuance. Don’t say 
that they won’t even look at it, that it doesn’t 
hold their interest. What will interest them 
are frequent items about their particular city 
and cliques. The initiative must be taken by 
our leading youth. Humble yourself to write 
tripe or trash (we are inclined to call it because 
it may be too low for our intellectual capa
city?) others will follow in turn and with quan
tity, quality will result.

Set up a correspondence group. Set down a 
hard and fact rule that each assignment must 
be fulfilled. Thus a weekly contribution will 
be assured. .

Make the items reflect the very life and 
interest of your chorus or youth branches. Po
pularize your organization through the press, 
for aye we not all more or less advertising 1 '• i ! <

FLASHI—FLASH!-—FLASH!

The California authorities don’t know it, 
the movie moguls don’t know it—and dear John 
Q. Public doesn’t know it. But, somewhere in a 
little studio in Hollywood, a film is being made 
that may shake the industry out of its le
thargic hypocrisy. No one knows who the pro- 
cers, the backers or the actors are. But this 
much is certain: it is an anti-nazi film, with a 
story about concentration camps in Germany. 
It is being made in all secrecy. How good it 
is—what effect it will have, remains with the 
audience. But credit and admiration are due 
those brave souls who have invested $40,000 in 
a venture which runs the risk of instant oblivion 
should the very “democratic” California au
thorities get wind of their wok.
FASCISM IN THE OPERA

Ezio Rinza, of the Metropolitan Opero 
House,, is collecting bits of gold from the sing
ers and musicians in the opera house, which he 
in turn melts down to send to Mussolini so that 
Italy can carry on her invasion of Ethiopia.
DEPRESSION NOTE.

Louis Mayer, pal of W. R. Hearst, received 
a special bonus of $1,013,059 over and above his 
regular salary, from M.G.M.

CENSORSHIP IN THE FILM
H. G. Wells’ “Things to Come” produced by 

Alexander Korda, was banned in Hungary on 
grounds of advocating Free-masonry, atheism 
and pacifism.
POOR LITTLE SHIRLEY

Fearing that their other stars may desert 
them, the producers, after the losing battle with 
Jimmy Cagney, have raised the salaries of 
money-making stars, under which catagory little 
Shirley comes in. You see, Shirley has a good 
business manager who knows when the time is 
ripe. So—now Shirley is receiving $64,000 per 
picture instead of only a meager $20,000.
VICTOR MCLAGLEN AGAIN

Not only does blustering Victor McLaglen 
try to induce young men to join his Light 
Horse Troop by dangling the attractions of wine 
and women before them, but he is making ap
proaches to scout masters to drill their troops 
on his grounds. The Parents-Teachers Assoc, 
of Los Angeles has made vigorous protest on 
the grounds that his training field is not the 
proper place to “build character”. Reasons 
cited are the bar and the behavior of the drink
ing men and women.

Frederic March, Florence Eldredge (Mrs. 
March) and John Cromwell gave a reading of 
Erwin Shaw’s gripping anti-war play “Bury 
The Dead”. James Cagney and Onslovj Stevens 
offered to play in the coming production. Jim
my, incidentally, who was to do a tabloid ver
sion on the radio of “Winterset” critics’ choice 
as the best play for 1935, cancelled the broad
cast so that it might be presented in a more 
complete version later on. This, despite the 
fact that it was the first paying job that Cag
ney has had since his rift with Warner Brothers.

MUCH ADO ABOUT NOTHING
Peter Lorre was a comedian before he took 

to those gruesome parts...
Mae West always gives old timers a break 

in her pictures...

conscious. News from home will bring the youth 
closer and interest in the youth sections. Here 
in Waterbury, all patiently await the arrival of 
the postman and the line forms on the left.

By taxing our articles,- originality will blos
som forth. Our youth sections will become 
alive with interest and invigorating. It will 
stimulate criticism which will bring about con
structive building. The youth section will ca
ter to the tastes of our lithuanian youth. It 
Will become an essential to them—something that 
they rely on for all problems. It Will be 'their 
Very life.
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in life, each time

0

in my bones—when 
loose there’s going

They had 
snifters of 
orangeade. 

They neck-

these modem youth.
Orangeade?

the next table were two young 
and their escorts.
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Dances in the Arena’
............ ..... ■ By MARION NIXON ——....-■....

Bowling alley. There they were— 
the whole crowd of girls and boys 
who had been only “little kids” to 
me when I was in my flapper days. 
There was Dot, grown tall and 
stately, with a beautiful Grecian pro
file, in a white woolen sweater and 
black skirt. She twirled) me around 
in greeting.

“How are you?” she said.
“Oh fine”. I replied.
There was Elsie—a picture of 

Amazonian strength, and displaying 
it by knocking down pin after pin 
in the bowling alley. There was 
Mary, straight-shouldered just pleas
ingly plump—anxious to be off to 
tag her favorite partner.

I could see a strong made back 
and neck bending over the alley 
with a ball. A few seconds later, 
he turned his head and I recognized 
Emil. He seemed more grown up 
and serious than his 22 years called) 
for.

After saying hello to the gang 
we found nothing more of immediate 
interest and went back into the 
dance hall.

A singer was wailing into the mi
crophone “I Can’t Dance—I got Ants |

“Let’s go to the Arena tonight, 
all the crowd goes there”. Said Kit
ty.

“The Arena? What’s the Arena?”
“Oh, that is a sort of beer gar

den and dance hall. And they have 
bowling alleys there too. Come on 
with us, it’s lots of fun there!”

First I looked rather doubtful at 
the idea of going to the Arena, and 
besides I didn’t feel well, I had just 
come in from a 400 mile trip with a 
cold and a headache, minus any pep, 
but then impulsively decided that I 
may as well have a look at the way 
my younger sister enjoys herself. 
So off we started to the Arena, on 
the way stopping for Tommy and 
Helen. Tommy drove us there in 
his rattling Ford.

At the door Bill paid 25c a piece 
for us and received 5 bar checks for 
each of us. A waitress with perox
ide blonde hair and a face that look
ed as if she had washed it with a 
dirty powder puff, showed us to a 
table near the door. There were 
many tables arranged on two sides 
of the room with a cleared space

The orchestra was 
Mood For 
filled with

in My Pants—yo-ho-Hi-di-hi”—and 
the dancers echoed “ho-de-ho”.

Lil, a slight young thing, fairly 
flew around the not too smooth 
floor, at intervals she echoed loudly 
“hi-de-ho-hoe-de-ho”. Dancing seem
ed a necessary part of her existence 
which she greatly relished.

Since there were more girls than 
fellows the girls thought nothing of 
making each dance a “robbers tag”. 
They tagged) their favorite dancer, 
the best looking fellow, or their lat
est crush. Gosh, I thought, I’m way 
behind times. I’ve never even seen 
this shim-sham before—I’ve got a 
lot to catch up on if I’m to keep up 
with

air of having been bom with a ci
garette in her mouth—that I felt 
nauseated. All but a rare one or 
two of the girls smoked. These 
youngsters seemed so sophisticated 
and nonchalant that although I was 
older than any of them—I felt very 
unworldly and shy in comparison.

Youth—Life

to look the

for dancing.
playing, “I’m In The 
Love”. The floor was 
dancers.

Before I had a chance
place over I was greeted by:

“Oh, h’ya Irene, say when’d) you 
get to town?” by Dyna, a real pla
tinum blonde, athletic figured girl 
whom I had known not long ago as 
a grade school pupil in gingham 
dresses.

“Irene, meet Harry,” said Dyna, 
introducing her dancing partner.

“How do you do”, said I.
“See you later”, shouted Dyna 

er her shoulder as she danced 
with Harry.

Dance Hall

ov- 
off

ourWe then proceeded to take off 
coats and hung them over the rail
ing which enclosed the dance hall 
and tables and sat down. The Bleach- 
ed-haired waitress sauntered up and 
Bill ordered three orangeades for the 
girls and two beers for Tommy and 
himself. That seemed to be the re
gular forte, orangeale for the girls 
and beer for the boys.

“Let’s dance”, said Bill to me, and 
of course I assented. I had always 
considered myself a fair dancer but 
I wasn’t used to the kind of danc
ing that was done in the Arena, so 
about the best I could do was to 
stand in one spot and pretend that I 
was doing the same things the 
others were or that at least I knew 
how. I glanced around to see the 
other couples. They were all young, 
very young, from 15 to 25 years. 
All of them were eagerly concen
trating on their dance. They had 
to be as the step was something 
between a Charleston and Lindy Hop 
—the shim-sham, they called it and 
required lots of energy and atten
tion by the dancers. On they went 
hopping, kicking and sliding, the 
partners separating and then meet
ing again. Every now and then 
the slippery floor caused a more 
careless couple to take a nice hearty 
flop to the floor.

After that first dance I decided 
to devote my attention to merely 
watching the dancers. The dance 
those youngsters were doing intri
gued me, and those kids—were every 
one of them nifty dancers.

I sat and watched the expression 
on their faces and marvelled at 
their lightly stepping feet and their 
youth, almost wishing I could do 
those steps too, even though at first 
they seemed so ridiculous that I was 
inclined to laugh out loud. But it 
wasn’t silly ~ to them. They were 
dancing in dead earnest. My staring 
was interrupted by Kitty.

“Let’s go to the Bowling Alley, 
some of our gang is in there”.

Tapping Feet
“I tore my gaze away from the 

dancing, tapping feet and reluctant
ly, followed Helen and Kitty to the
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At 
girls 
apparently had a few 
stuff stronger than my 
They were bleary eyed, 
ed and kissed each .other the whole 
evening long.

Every so often my observing eyes 
were interrupted by another of Kit
ty’s friends pulling up to our table. 
The number at our table kept increa
sing right along and then increasing 
and decreasing as the girls danced 
and bowled by turn. I was introduced 
to all those I hadn’t met before. One 
of the girls stood at the railing and 
smoked her cigarette with all the

I wondered about these strange 
young creatures—half children and 
half grown up but pretending to 
know so much about life. And they 
did know more than I had ever 
known at their age. I wondered—do 
they really enjoy all this. They all 
seemed to be having a good time. 
Here they met all their friends. But 
somehow—even though they did en
joy themselves—they tried so hard, 
worked so hard at amusing them
selves. They were all healthy hand
home youngsters. But somehow I 
caught a look of boredom:—some-, 
thing of dissatisfaction. Just in the 
way the girls smoked; and. tossed 
their heads, their conscious effort to 
appear worldly and sophisticated, 
their restless spirits—always search
ing for new excitement, new play-
grounds, for something; they could 
never quite /grasp, Aa if they didn’t,. 
really know what they, wanted, but 
something they kept on looking: for 
—and at the same time something 
they wanted to escape.

There was Tom and Bill, the steel 
workers; Dot and Kityy, the house
maids, Lee, the factory girl/ Helen 
the steno, Elsie looking from morn
ing till night for a new job.
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Falling Steel
This is where Bill and Tommy 

forget the sound of crashing, falling 
steel—

Kitty and Dot forget their drudg
ery and insults of their mistresses—

Lee forgets the back-breaking 
speed up of the factory—

They dance, smoke, drink beer, 
orangeade,—anything, have fun, do 
the shim-sham—flying feet—tossing 
heads—swinging hips—anything—to 
have fun—while it lasts. It won’t 
last long. Tomorrow is another day 
—it is here already before they reach 
home at 4 a. m.—then its hello to 
thoughts of work, worry, drudgery, 
nagging at home—dad drunk again— 
can’t get married when the mills are 
working like this—won’t I ever get 
out of this hell of housework—gee, 
I’ve tried, work so hard—I’ve got 
youth, health (at least yet), intelli
gence—isn’t there any real use for 
them, do I have to rot forever on 
this job—isn’t there any hope for 
us young people? 
at all. 
there’s 
Maybe 
—why,

Such
Tommy, Kitty and the rest of them 
—many of these thoughts vague. 
Those of the bunch who’ve had it 
harder than the others are the ones 
to whom these thoughts shape them
selves more clearly. But try as 
they might to cover up these 
thoughts—they linger, come back 
again with each new disappointment 
and disillussion 
more clearly.

Yes—I felt it 
these youth let 
to be hell to pay—for the people 
who keep us down; for the people 
who won’t let us live.

(From the “Young Wdrker”)

No hope at all, 
On top of everything else 
this war getting started. 

I’ll be called, drafted, killed 
what for, who for?
are the thoughts of Bill,

VET GIVES BONUS TO 
FIGHT WAR

SYRACUSE, N. Y.—“To accept 
the bonus now... is to profit by the 
war, and war profits are blood 
money”, “declared minister-veteran 
Rev, Luther Wesley Smith, pastor of 
the First Baptist church of Syracuse. 
“To refuse to accept the bonus is to 
sit idly by and do nothing. The only 
alternative is to accept it and dedi
cate it to the cause of Peace”.

Rev. Smith is giving some of his 
bonus money for peace essay prizes 
at the Syracuse and Colgate univer
sities and • Syracuse high schools. 
Some will go to a local peace group.
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Pittsburgh, Pa PRANEŠIMAI Iš KITUR
LAWRENCE, MASS LAWRENCE, MASS

da-

Sekr. J. Rudis.

Reporteris.
Seserys Kaškevičiutės—Los Justės ir Nastutės rolėse.

Minersville, Pa
NAMŲ ANTRAŠAS:

6502 Grand Avenue, 
Maspeth, N. Y.

Telefonas Juniper 5-6776

Autentiškas receptas gaminimui 
“roast beef” ant jūs pareikalavi
mo bus veltui prisiųstas. Tik pa
siųskite atvirutę Jacob Ruppert, 

Brewery, New York City.

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų

Raštinė
Lithuanian Information Bureau

38 P«rk Row, opposite City Hali 
NEW YORK, N. Y. 

Rooms 405-6-7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

V ‘ J" . y T -r W 7) / y--' ■ S7 ’
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■ < . ■

Puslapis Penktas

* (Tąsa iš 2 pusi.)
> tuvę perkėlė į Liberty svetai

nės namą, 1322 Reedsdale St. 
Keletas ir kitų mažųjų biznie
rių po biskį savo įstaigas tai
sosi. Sunku viską ištaisyti po 

t tokio didelio tvano, tiek daug 
nuostolių panešus.

Šioj apielinkėj daugelis na
mų apleista ir nepataisomai

* sugadinta. Daugelis gyvento
jų dar ir dabar neturi nei ga- 
zo, nei elektros.

Kiaušinių vakarienė, įvykusi
• balandžio 19, buvo sėkminga. 

Svečiai gražiai pasišoko, pasi
valgo kiaušinių, pasilinksmino. 
Trumpas prakalbėles pasakė 
d d. St. Orda, P. Norkus ir A.

• Pipiras. Agitavo visiems da- 
lyvaut gegužinėj demonstraci
joj, gint ateivių teises ir ko
vot už atlyginimą nuo tvano 
nukentėjusiems.

APLA 50 kuopa verta kre-1 
dito už gražų parengimą. Mu
zika buvo Bogužiuko ir šer-1 
penskiuko. Ta pati muzika 
bus ir nedėlioj, balandžio 26. i

“Vestuvės ii’ušyne”
RENGIA LIAUDIES CHORAS

Subatoj, Balandžio (April) 25 d., 1936
L. U. KLIŪBO SVETAINĖJ

41 Berkeley St., Lawrence, Mass

LOWELL, MASS.
Lowellio Darbininkų Kliubas ren

gia paskutinį žiemos sezono šokių 
vakarą, kuris įvyks ateinantį šešta
dienį balandžio (April) 25, 1936 m„ 
Kliubo svetainėj, 338 Central Street. 
Parengimas prasidės, kaip 7 vai. va
kare. Turim už garbę pranešti vi
siems, kad šiame parengime šokiams 
grajys Broliai Bildos iš Granitevill, 
Mass., ant akordinės armonikos ir 
dramos. Mes Iowelliečiai jau senai 
begirdėjom tų dviejų brolių-jaunų 
vaikinų puikios muzikos ir štai, da
bar vėl turėsim progos išgirsti ir 
spręsti, kiek jiedu pažangos padarė 
savo talente. Tikimės daug svečių 
turėti, todėl kviečiame ir vietinius 
draugus ir pritarėjus skaitlingai da
lyvauti ir lietuviškuose šokiuose sma
giai laiką praleisti.

J. Kliubietis.

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 15-tas Apskritys šau

kia visus Cleveland© ir apielinkės 
dienraščio “Vilnies” Bendrovės dali
ninkus, kuopų valdybas ir skaityto
ms į susirinkimą nedėlioj, balandžio 

26 d., kaip 10:30 vai. ryte, Bedarbių 
Tarybos Svetainėje, 16133 St. Clair 
Ave. šiame susirinkime bus renka
mi atstovai j metinį dienraščio “Vil
nies” Bendrovės dalininkų suvažiavi
mą, kuris įvyks gegužės 10 d., Chi
cago, III., ir kiti svarbūs pasitari
mai. Todėl visi kviečiame būtinai 
lyvauti.

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kuopa rengia “Penny 

Sale/’ nedėlioj, 10 d. gegužės (May), 
■po No. 376 W. Broadway, 7 vai. 
vakare, čia bus galima gauti daug 
naudingų ir brangių dalykų už labai 
mažas kainas — už keletą centų. 
Taipgi prašome kuopos narių ir pa- 
šalinių mums padėti padaryti šį ne
paprastą parengimą sėkmingu; pra
šome jūs padovanot daiktų—mėsinių 
ir kitokių valgomų dalykų, vyno ir 
kitų daiktų. Aukotojai galės atnešt 
dovanas penktadienių vakarais, 7:30, 
376 Broadway. Dovanas priims kuo
pos sekretorius ir kiti komisijos na
riai. Tad kviečiame savo narius ir 
ypač pašalinius dalyvaut mūsų pa
rengime; visi čia linksmai praleisite 
laiką ir tuom pat kartu paremsite 
organizacijas.

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro pamokos įvyks pen

ktadienį, 24 d. balandžio, L.D.P. 
Kliube, 408 Court St. 8 vai. vakare. 
Nors pereitame choro susirinkime 
buvo nutarta laikyti pamokos Liber
ty salėje, bet komisija sužinojo, kad 
tą vakarą svetainė užimta, tad visi 
dalyvaukite po virš minėtu antrašu.

Organizatorius.
(97-98)

Operetė “Vestuvės Pušyne” yra naujausia, links
miausia ir gražiausia operetė. Joje vaizduojama Lie
tuvos jaunimo gyvenimas; vestuvių dainos, šokiai, pasi
linksminimai.

Šioj operetėj yra virš 20 naujų lietuviškų, gražiai 
skambančių dainų: dainuoja solo, duetai, kvartetai, 
sekstetai ir visas choras.

Kviečiami visi Lawrenco ir apielinkes lietuviai ateiti 
ir pamatyti šią puikią operetę, kurią Liaudies Choras 
prisirengė tinkamai perstatyti.

Įžanga iš anksto perkant tikietus bus 40 centų, o prie durų
50 centų. Vaikams 10 centų.

Kviečia visus LIAUDIES CHORAS.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

23 (96-97)

4 J. S.

10 is

7

DETROIT, MICH

LIETUVIŲ SVETAINE.!, 25th ir Vernor Highway, W., Detroit, Mich

Komisija.
(96-97)

Rinkimų Rezultatai į Pildomą
ją Tarybą S.L.A.

No. kuopų: 13
* Pirm.:

F. J. Bagooius .... 27
Rastenis ................... 9
Čeponis ................... 3
Į Vice-pirmininkus:
Mažiukna........
Šalna ...............
Į Sekretorius:
Vinikas ............
Jurgeliutė ........
Morris ..............
Į Iždininkus:
Gugis ................

’ Lopatto ............
Iždo Globėjai: *

♦ Miliauskas .....
Mikužiutė ........
Mockus............
Zalatorius ........

. . 6
30

9
28

3

9
25

. . 24
. 18

. . 18
. . 6

28
9
4

23
18

33
8
0

19
19
33
12

21
5
8

re-

Preytis ..............
Daktaro Kvotėjo: 
Stanislow ..........
Velibus (?) .......... 26
Mikolainis .............. 6

Nuo Red. Per klaidą 
dakcijos pusės, “Lai
(bal. 14 d.) buvo įdėti rezul
tatai SLA. 33 kuopos balsavi
mų. ši kuopa randasi ne Mi- 
nersvillėj, bet Wilkes-Barre,

Amerikos Lietuvių Kon
gresas pasmerks Smetonos 
diktatūrą ir pasisakys už 
civiles laisves ir demokra
tines teises Lietuvos žmo
nėms.

Neužmirškite Lietuvos 
revoliucinių politinių kali
nių ir jų šeimynų.

PHILADELPHIA, PA.
Socialės Apdraudos Tarybos komi

tetas rengia svarbias prakalbas 
penktadienį, 24 d. balandžio, Lietuvių 
svetainėje, 928 E» Moyamensing Avė. 
8 vai. vakare. Kalbės keletas žymių 
kalbėtojų. Kviečiam visus lietuvius 
darbininkus dalyvauti ir paremti šj 
svarbų parengimą.

WASHINGTON, PA.
A.L.D.L.D. 236 kp. rengia kiauši

nių parę, subatoj, 25 balandžio, pas 
draugus Alskus. Visi Washington© 
ir apielinkes draugai kviečiami da
lyvauti, nes bus linksmas vakaras. 
Taipgi bus ir kitokių pamarginimų.

Komisija.
(96-98)

Tel. Virginia 7-4499 H

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

PATERSON, N. J.
Prašome greitai per “Lais

vę” arba ypatiškai atsišaukti 
svarbiu reikalu. Laike L.D.S. 
123 kp. baliaus buvo rastas 
pamestas čekis, ir moteriška 
skrybėlė ir čekiuotas šalikas. 
Greitai atsišaukite sekamu an
trašu : J. Matačiunas, 57 Gra
ham Ave., Paterson, N. J.

SHENANDOAH, PA.
A.P.L.A. 4 kp. rengia linksmą ba

lių subatoj, 25 d. balandžio, 7 vai. 
vakare, po numeriu 302. S. Main St., 
Na jaus, svetainėje. Įžanga tik 25 cen
tai. Šokiams grieš jaunuolių orkes
trą. Šis parengimas yra jubilėjinis, 
tad visi linksmiausiai praleiskite lai
ką pasikalbant su senais draugas.

Komisija.

Tci. Stags 2-0783 NOTARY
Night Tol. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju ’visiems Jie skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Lietuvis Graborias
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pi<4ų. 
Teikiam nemokamai vėliaua'od 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE 

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

DETROIT, MICH

DIDELIS KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS

Nedėlioj, 26 d. Balandžio (April). Pradžia 6:30 Valandą Vakare

Gerbiamieji Detroito Lietuviai: Kaip visuomet, taip ir šiuo kartu, Aido Choras rengia gražų dideli 
koncertą užbaigimui žiemos sezono. Programoj dalyvaus iš Chicagos: TRYS GRENADIERIAI, Z. BALTUŠIS 
ir A. SOKAITe; taipgi dalyvaus VIKTORIJA PETRU šONIENe-, BROLIAI VASILIAUSKAI ir kiti vietiniai 
menininkai.
ĮŽANGA: Iš kalno perkant tikietą 3Oc., prie durų 35c. Kviečia visus atsilankyti, RENGIMO KOMITETAS.

PASTABA: Aido Choras Rengia Pikniką Gegužės 10 Dieną, Beechhnut Gr

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 26 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, Najaus svetainėje, 302 S. 
Main St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes turim svarbių dalykų 
apsvarstymui.

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. ir L.D.D. 6 kp. 

šaukia bendrą susirinkimą, nedėlioj, 
26 d. balandžio, Siauruko name, 341 
W. Market St., 7 vai. vakare. Visi 
draugai ir drauges malonėkite da
lyvauti, nes abiejų kuopų komitetai 
ir nariai džiuginančiai darbavosi, 
kad susivienyt, tad dabar galėsim 
susiėję viens kitam draugiškai ranką 
paduotų ir tęst toliaus savo darbus.

Valdybos.
(96-97)

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. ,Y.
ir

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

BAR and GRILL
v. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI {TAISYTAS

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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU 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, MlCfl. ‘
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Suėmė Tittertonienės 
Nužudytoją

G. Warrison išrinktas dele
gatu į prisirengimo prie Lie
tuvių Kongreso konferenciją, 
kuri įvyks 3 gegužės, 10 v. ry-

Dešimts Tuksi. Vaiky 
Gegužinės Parade

Sulaikytas 16 metų vaikas 
James Sullivan, kaltinamas mir
tinai primušęs krautuvininką 
Meyerson, 2831 Atlantic Avė.,

to, L. A. Pil. Kliubo svetainėj, 
80 Union Avė., Brooklyne. A. 
Mureika išrinktas delegatu į 
TDA konferenciją, įvyksian
čią 4 gegužės.

P. Višniauskas raportavo iš 
parengimų komisijos, kad pir
mas visų organizacijų bendras 
piknikas įvyks sekmadienį, 3 
birželio, Ulmer Parke.

M.

prie

Gegužinės Konferencija 
Ir Prašymas

Gabalukas virvės, kuriuo 
žudeika buvo surišęs Titterto
nienės rankas, buvo svarbiau
siu daviniu, kuris privedė prie 
susekimo žudeikos. Juomi, su- 
lyg policijos davinių, yra 24 
metų John Fiorenza, rakandų 
apmušėjo pagelbininkas, kuris 
įsigijo su ja pažintį pristati
nėdamas rakandus su savo 
samdytoju Kruegeriu. Kalti
namasis, sakoma, prisipažinęs. 
Ištyrimas virvės, suradimas 
jos išdirbėjų, o paskiau pirkė
jų, davedė detektyvus 
Fiorenzos.

Dieną prieš žudymą jis su 
samdytoju buvo Tittertonienės 
apartmente, paimti kėdę pa
taisymui. Sekamą rytą, pirm 
nueisiant darban, jis nuėjęs 
vas ją neva paklausti, kur ji 
norės padėt kėdę. Įleistas, jis 
ją pasigavęs, užkimšęs burną 
drabužiu, užpuolęs žaginti. 
Jai kovojant, jis ją prismau
gęs, o paskiau, pusgyvę įme
tęs maudynėn ir užleidęs van
deniu.

Po to jis atėjo darban. Tą 
popietį su samdytoju jiedu 
nunešė pataisytą kėdę ir ten 
“surado” negyvą Tittertonie- 
nę. Jisai buvo tuo asmeniu, 
kuris telefonavo policijai apie 
“radinį” ir po išklausinėjimo 
buvo paleistas. Gal būtų iš
trūkęs, jei nebūt palikęs 13 
colių ilgio gabaluką virvės.

Fiorenza jau nuo mažens 
turėjęs bėdų ir buvęs policijos, 
taipgi protinių ligų kriminalis
tų daktaro žinioje. Daktarų 
buvę nurodyta, kad jo norai 
valdo protą, kad jis susidaro 
-visokių fantazijų ir kvaify|ljji: 
gai jąsias vykdo.

Jo motina, taipgi jo sužie- 
dotinė, su kuria už mėnesio 
žadėjęs vestis, jo samdytojas 
ir visi jį pažinusieji laikė ge
ru vaikinu ir buvo labai nu
stebę pranešimu, kad jis prisi
pažino žudystėje. Tačiau pa
sklydus kalboms, jo namų 
ąpielinkėj radosi prisimenan- 
čįy įvykius, kur gražiai atro
dantis jaunas vyras gaudyda
vęs- moteris. Jis gyveno 1601 
65th St., Brooklyne.

Apsigynimo Darbuotė
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 17 kuopos susirinki
mas buvo sėkmingas. Jame 
plačiai apsvarstyta TDA rei
kalai ir nutarta atsišaukti į 
plačias lietuvių darbininkų 
mases, aiškinti TDA svarbą ir 
gauti daugiau naujų narių.

• Tarpt. Darb. Apsigynimas 
yra vienintėlė Am. darb. or
ganizacija, kuri kovoja už pa- 
liuosavimą Am. ir viso pasau
lio politinių kalinių, taipgi rū
pinasi sušelpimu esančių kalė
jime draugų ir jų šeimynų. 
Kaip norintis pereiti per upę 
turi pirma pasibudavoti tiltą, 
taip mes, kovojanti už page
rinimą darbininkų būvio, pri
valome stoti į T. D. Apsigyni
mą, kuris yra nepavaduoja- 

5 mas gynėjas kovojančių.
' Draugas J. Warrison rapor

tavo iš TDA New Yorko Dis- 
trikto konvencijos, pažymėda
mas, kad 1935 m. Jungtinėse 
Valstijose buvo 18,000 areštų 
demonstracijose ir ant pikie- 
to linijos. Vienąs milionas 
mūsų geriausių kovotojų ran
dasi viso pasaulio kalėjimuo
se. čion neįskaityta Chinija 
ir Japonija, iŠ kur TDA neturi 
pilnų pranešimų. -

Nutarta prisidėti prie ap- 
vaikščiojimo Pirmos Gegužės. 
Ona Lapata ir K. Vilktrakis 
išrinkti pardavinėti gėles Ge
gužinės demonstracijose.

J

ba- 
108 

pas-

Šeštadienio popietį, 25 
landžio, Hotel Delano, 
West 43rd St., N. Y., bus 
kutinę organizacijų delegatų
konferencija, kur bus išdėsty
ta vėliausi daviniai ir sudaryti 
pilni, galutini planai didžia
jam gegužinės paradui. Daly
vaus apie pusantro tūkstančio 
delegatų. Lietuviam irgi svar
bu būti.

Komunistų Partijos New 
Yorko Distriktas prašo narius 
ir simpatikus, turinčius trokus, 
suteikti juos partijai naudoji
mui gegužinės parade vežimui 
didžiulių iškabų. Praneškite 
35 E. 12th St. adresu arba 
lefonuokite: Alg. 4-5707.

Dr. J. Misevičius

te-

Suėjo 25 Metai Gydytojavimo 
Praktikos

Bendros Darbininkų Gegu- 
Į žinės Komitetas šiandien siun- 
■ čia delegaciją pas mokyklų 

viršininką Dr. Harold G. Cam- 
i pbell. Delegacija reikalaus 
• leisti vaikus išlikti iš mokyklos 
i dalyvavimui Pirmos 

parade, be baimės būti 
linuotais.

New Yorko Bendros 
žinės parade tikimasi 
vausiant 10 tūkstančių vaikų.

Komitetas taipgi reikalauja, 
kad švietimo Tarybos posė
dyje, kuriame bus svarstomas 
leidimo klausimas, būtų leista 
dalyvauti susiinteresavusių or
ganizacijų atstovams ir asme
nims. Posėdis įvyyks šian
dien.

Į komitetą diskusuoti su 
mokyklų superintendentais į- 
eina C. J. Hendley, Mokyto

jų Unijos pirmininkas C. S. 
Zimmerman, ILGWU 22 loka- 
lo manadžeris; L. Weinstock, 
Maliorių Unijos 9 Dist. iždi
ninkas; Mary Fox, Industrinės 
Dem. Lygos sekretorė; J. Al
tman, Soc. Partijos sekreto
rius; L Amter, Kom. Partijos 
organizatorius, ir A. Most, 
Bend. Darb. Gegužinės Komi
teto sekretorius.

Vis ant to paties Berry St., 
per 25 metus, D-ras Jonas Mi
sevičius (Message) teikia 
žmonėms medicinišką pagel- 
bą. Dabar kaip tik sueina si
dabrinis jubilėjus nuo todaiko, 
kaip jaunas tuomet studentas 
baigė medicinos mokslus Long 
Island Medikalėj Kolegijoj. 
Tai buvo 19 d. birželio, 1911 
metų. Joks lietuvis daktaras 
tiek ilgai nepraktikuoja mūsų 
mieste.

Mes paprašėme gerb. dak
taro pasidalinti mintimis apie 
save ir profesiją.

—Pradžia buvo labai sunki, 
bet greitai pradėjo gerai sek
tis. Didžiuma pacientų buvo 
lietuviai. Dabar turiu ir daug 
svetimtaučių, žmonės dabar 
mažiau serga. Daktarai išmo
kino, kaip saugoties ligų. . . 
Medicinos mokslas milžiniškai; 
pažengė pirmyn.

Dr. J. Misevičius dabar turi 
52 metu ir jaučiasi stiprus. 
Amerikon atvyko 1900 m., tu
rėdamas tik 16 metų. 1929 m. 
mirė pirmoji daktaro žmona 
(Matulevičiūtė). Daktaras 
esąs vedęs antrą kartą.

—O kaip jums išrodo dabar 
lietuviai ?

—Palyginus, kas buvo 1911 
metuose, dabar mūsų žmonės 
daug kultūriškesni.

Per ilgus metus Dr. Misevi
čius buvo oficialiu daktaru be
veik visose vietinėse liet, pa- 
šelpinėse organizacijose ir S. 
L.A. kuopose.

D-ras Misevičius nepriguli 
jokiai partijai, bet draugų tu
ri labai daug. Jis yra narys 
Kings County Medical Society.

“Laisvę” kasdien atneša jo 
ofisan.

Rep.

Radio Fondo Reikalai
Pirmadienį ir antradienį 

gauta į Browderio Radio Fon
dą $128.38. Viso iki trečiadie
nio fonde buvo $1,994.69. Vis 
dar stokuoja $3,005.31, kad 
Byofwderis vėl galėtų kalbėti 
per radio. Gal jūs,
galėtumėt paskubinti sukelti 
tą sumą parenkant aukų, su
rengiant ką, ar nuo savęs pa
aukaujant centą kitą?

drauge,

Gegužės
discip-

Gegu- 
daly-

Jūreiviai Nebijo Policijos

Brooklyne, kad atėmus iš jo pi
nigus. Vaikas radęs $9 ir tą 
vakarą praleidęs pokilyje. Jam 
gręsia elektros kėdė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Susirinkimas
Ši ketvirtadienį, 23 balandžio, 8 

vai. vakaro, “L.” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne, įvyks lietuvių 
moterų susirinkimas, į kurį kviečia
me ne tik ALDLD ir LDS nares, bet 
ir visas lietuves merginas-moteris. 
Svarstysim, kaip Brooklyn© moterys 
šį metą pasirodysim gegužes parade: 
kaip apvaikščiosim Motinų Dieną: 
taipgi girdėsim moterų suvažiavimo 
raportą ir tarsim, kaip tvarkysimos 
toliau.

ALDLD Mot. Komitetas.
(96-97)

1

PRAMOGOS
LDS 1-MOS KUOPOS

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos pirmas šių metų parengi-

mas-šokiai įvyks 26 balandžio (ne- 
dėlioj). Pradžia 5 vai. po pietų. Ne
pamirškite, kad šis smagus parengi
mas su gražia programa bus “Lais
vės” salėje, 410 Lorimer St., kampas 
Ten Eyck St. Įžanga tik 25 centai. 
Balandžio 12-tai pirktieji tikietai bus 
geri šiam baliui.

(95-97)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs darbininkas 

prie farmų darbų. Su mokesčia susi- 
taikysim.
mai:
Avė.,

Greitai atsišaukite seka- 
Superintendent, 2522 Bedford, 
Brooklyn, N. Y.

(96-98)
Eilinių narių reikalavimu 

buvo sušauktas mitingas uni
jos buveinėj, 59 Pearl St. Gus 
Brown, reakcinis jūrininkų 
unijos viršininkas, bandė su
daužyt mitingą: jo pašaukti 
keturi policistai bandė jūrinin
kų neįleisti svetainėn. Jie su
ėjo. Patikrinta narių knygu
tės. Visi buvo su knygutėmis, 
apart policijos, kuriai įsakyta 
išeiti.

Nesenai išrinktas viršinin
kus “teisti komitetas” rapor
tavo, kad tik vienas viršinin- _ „ ___
kas stojo prieš komitetą. Vien-j pethe. Atsišaukite pas: Trace Bros., 
balsiai nutarė išmesti reakcinę 
Pild. Tarybą ir pravedė kitus 
jūrininkam naudingus tari
mus.

REIKALINGA AGENTŲ
Vyrų ir moterų, po visus miestus 
Amerikoj ir užsienyj, ant vietos ir 
keliaujančių, pardavinėjimui ir garsi
nimui NATURAL-LAX-HERB-TEA. 
Geras uždarbis. Rašykite tuojau del 
platesnių žinių:

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

(94-100)

PARDAVIMAI
Gera proga pirkt: 2 šeimynų mū

rinis namas, 9 kambariai, 2 maudy
nes, šiluma. 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Del. greito pardavimo 
kaina $3,009. Del mokesčių galima 
lengvai susitart. Vieta randasi Mas-

66-47 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
Atdara nedėliomis. (94-100)

Muzikantų Streiko Eiga

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Muzikos prirengėjų ir ko
pijuotojų streikas vis dar tę
siamas prieš leidėjus. Iki šiol 
30 iš 90 leidyklų susitaikė su 
darbininkais. Pranešama, kad 
pairo Music Publ. 
Association, bosų < 
priežasčia buvęs 
mas dalies narių, 
atskiras sutartis su 
riais.

Protective 
org. Tam 
pasitrauki- 
padariusių 

streikie-

Mezgėjai Kalba Apie Vienybę
Mezgėjų Unijos eiliniai na

riai sveikina tos unijos Bend
ros Tarybos progresyvę grupę, 
kurios pastangomis taryba su
tiko dalyvauti Bendros Darb. 
Gegužinės parade. Jie sako, 
kad tai yra didelis žingsnis 
link vienybės pačioj unijoj.

Trumpos Žinutės

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate nuo dusulio užgulimi 
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- 

kimaš, 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.

Nežinomas laidokas ar pa
kvaišėlis pavojingai pašovė 18 
metų merginą R. Cataldo, kuri 
sėdėjo prie lango šildydamosi 
prieš saulę savo namuose, 129 
E. 129th St. Netolimam name 
tapo peršautas langas ir prie 
jo sėdėjusi senutė laimingai iš
liko nesužeista.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Prašome greit atsišaukti.
Del Stella Petrikaitės yra keletas 

laiškų iš Lietuvos. Laiškai randasi 
po sekamu antrašu:

B. JANUSH,
Brooklyn, N. Y.47 Stajg St.,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Paraamdau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

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

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ nr-p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Mau/er Sts.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

paveiks-
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės”'Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečiu

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
Ir

Čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.

M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GRILL
324 Devoe Street, Brooklyn, N.

TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME 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.

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

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

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.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




