
MM

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Metai XXVI, Dienraščio XVIIIBrooklyn, N. Y., Ketvirtad., Balandžio (April) 30, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c.Telephone STagg 2-3878No. 103

KOMINTERNAS SAUKIA 1 GEG. MARSUOT UZ TAIKĄ

London, bal. 28. — Angli
jos užsienių reikalų minis
terija apdirbinėja naujus 
taikos pasiūlymus Italijai 
su Ethiopija.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) \

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Chicago, bal. 28. — Ma
karonų fabrikantėlis Pietro 
Viviano nušovė savo “my
limiausią” dukterį Grace ir 
pats nusišovė.

IN TWO PARTS

PART ONE

Parsons, W. Va. — Savo 
namuose sudegė farmeris 
D. R. Gardiner su trimis 
vaikais nuo 4 mėnesių iki 12 
metų amžiaus.

Maskva, bal. 28.—Trys 
Sovietų lakūnai skraidė virš 
Franz Josef Žemės tolimo
joj šiaurėj, amžinosios žie
mos srityj. Tėmijo ledynus 
ir oro sriox^s.

SSRS ŽADA APTAKSUOT 
PERSKYRAS?

TELEFONŲ TRUSTO
MILŽINIŠKI PELNAI New Jersey Bedarbiai 

Nutarė Steigt Farme* 
rių-Darbo Partiją

Visi Išvien Prieš Fa
šizmo, Karo Pavojus; 
Gint Taiką, Sovietiją!

MASKVA, bal. 27.—So
vietų vyriausybė planuoja 
mokesčiais apdėti perskyras 
(divorsus). Pagal N. Y. 
Times korespondento pra
nešimą, galėsią taipgi būt 
uždrausta pasiliuosuot nėš
čioms nuo kūdikio užmazgo. 
Sovietų šaliai reikia kuo 
daugiausia piliečių. Visiems 
yra vietos ir gyvenimas už
tikrintas.

STAMBI KAIRIŲJŲ DI
DŽIUMA FRANCUOS 

SEIME “Starkus” 96 m. Senis

trokų su 16,- 
sakoma, nu- 
trečdalį kelio

Rockdale, Tex.—Viesulas- 
tornadas užmušė vieną ne
grę ir jos sūnų farmoje, kur 
jiedu tarnavo.

Washington, bal. 28.—Ge- 
neralis paštų viršininkas 
Farley uždraudė per paštą 
siuntinėt loterijų tikietus, 
jų garsinimus ir tt.

Buffalo, N. Y.—Mokyklų 
valdyba įsakė taip numušt 
bedarbių tėvų vaiku maiti
nimą mokyklose, kad vaikui 
neišeitų daugiau kaip 5 cen
tai per dieną.

London, bal. 28.—Iš Tau
tų Lygos Sąjungos finansų 
komiteto pasitraukė lordas 
Queenborough, ilgai buvęs 
jos iždininkas. Sako, dau
giau nepasitikįs Tautij Ly
ga.

Papjovė Pačią, Kad Neleido 
Jam Pasipjaut

PLAINFIELD, N. J., bal. 
28.—H. D. Vroom papjovė 
savo moterį todėl, kad jinai 
bandė neleist jam pačiam 
pasipjaut. Paskui jis taip 
susipjaustė, kad turės mirti.

ANGLŲ GENEROLAS 
SIŪLO “PASAULIO VALS

TYBĘ” TAIKAI 
PALAIKYT

LONDON, bal. 28.—Aris
tokratas Anglijos generolas 
Allenby, kalbėdamas Edin- 
burgho Universiteto studen
tams, sakė, kad taikos pa
laikymui reikėtų sudaryt 
visų šalių sąjungą, kaip ir 
“pasaulinę valstybę.” To
kia “valstybė” turėtų laikyt 
stiprią karišką tarptautinę 
policiją suvaldyt tuos, ku
rie bandytų ardyti taiką.

Tik, žinoma, pasaulinė 
valstybė yra neįvykdomas 
dalykas, kol gyvuoja kapi
talizmas.

PARODYKIM NEPERGALIMA
DARBININKŲ KLASĖS VIENYBĘ!

WASHINGTON, bal. 28. 
—Valdžios skaitmenimis, A- 
merikos Telefonų ir Tele
grafų Kompanija per 23 
metus susikuopė gryno pel- 

! no $400,000,000. 1935 me
tais ji turėjo 11 nuošimčių 
pelno.

ETHIOPAI PLIEKIA 
ITALUS, TRAUKIAN
ČIUS Į ADDIS ABABĄ
ADDIS ABABA, bal. 28. 

—Ethiopijos armijos kerta
si su italais ties Debra Bre- 
han, apie 75 mylios į šiaurę 
nuo sostinės, ir ties Saša 
Baneh, pietiniame fronte.

10,000 ethiopų karių kal
nuose palei kelią į Addis 
Ababą žeria kulkasvaidžių 
ugnim į besibriaujančius fa
šistus.

Pietiniame fronte ethio- 
pai, komanduojami Nasibu 
ir turko generolo Wehib Pa
šos, iau desėtkas dienų kaip 
neatlaidžiai gina savo pozi
cijas Saša Baneh srityj.

Italy Karalius Būsiąs 
Ethiopy Imperatorius

ROMA, bal. 28. — Fašis
tai ketina paskelbt Italijos 
karalių Viktorą Emanuelį 
Ethiopijos i m p e ratorium, 
kaip tik jie užimsią Addis 
Ababą.

Pirmieji italų-askarių bū
riai, pasak fašistų, jau pa
siekę Ankoberį, apie 70 my
lių į šiaurę nuo Addis Aba- 
bos. (Bet italai jau užper- 
eita savaitę gyrėsi “užėmę” 
Ankoberį.)

3,000 italų 
000 kareivių, 
maršavę jau
nuo Dessye linkui sostinės 
Addis Ababos. Fašistai ve
žasi ištisam mėnesiui mais
to ir kitų reikmenų.

NEW BERN, North Ca
rolina. — 96 metų senis G. 
I. Hughes veža į vaikų pa
rodą savo 16 mėnesių am
žiaus sūnų. Jo moteris, 28 
metų, laukiasi naujo kūdi
kio.

PARYŽIUS, bal. 28.—Pa- ’ 
gal iki šiol patikrintas skait
lines, į Francijos seimą iš
rinkta 350 atstovų kairiojo 
bloko: socialistai, radikalai 
socialistai i r komunistai. 
Dešiniųjų esą 264. Vadina
si, jau stambi kairiųjų di-1

P!“ Anglai Nepasitiki Nazių 
J1- '.Y '“i Finansų Diktatorium 
riems kairieji suvienija sa- i LONDON, bal. 28.—Pra- 
vo jėgas už bendrus kandi- nešama, kad Anglijos val- 
datus> džia rengėsi duoti Vokieti-

’____________ j jai paskola, o dabar, neduo-
Rouvn, Canada, bal. 28.— ????£*’ TT^ie^^ma r"

Mirė Therese Parenteau. 9 Hitlerio paskirtuJii- 
. _ _ nansimu diktatorium gen.

metu mergaite, kuri svėrė Goer;nerU> vietoj ekonomi- 
289 svarus., ;n;0 ministerio Schachto.

Visų Pasaulio šalių Proletarai!
Gegužės Pirmoji, peržvalgos diena revoliucinių jėgų 

Tarptautinio Proletariato, turi būti šiemet diena di
džiausių, įspūdingiausių demonstracijų, įrodančių vie
nybę darbininkų klasės ir plačiųjų darbo minių visose 
šalyse—taikos apgynimui, prieš karo kurstytojus,—sako 
Komunistų Internacionalas gegužiniaine atsišaukime.

Taikai gręsia didžiausias pavojus.
Vakaruose taikai grūmoja Vokietijos fašizmas: jis 

pasiuntė savo armijas į Rheino sritį, Francijos pasie
nyj; sudarė tiesioginį karo pavojų Francijai ir Belgijai; 
jis ruošiasi sunaikint Čechoslovakiją kaip nepriklausomą 
valstybę, prijungt Vokietijai Austriją ir užimt Klaipėdą 
ir Lietuvą; įtraukt Lenkiją savo pusėn į kara ir sudaryt 
ginkluotą stovyklą, iš kur galėtų užpult didžiąją Sovietų 
šalį.

• • •

Rytuose Japonijos fašistų kariška šaika grobia .Chini- 
jos provincijas vieną po kitos; siekia pajungti sau visas 
Azijos tautas, pagrobti Filipinus ir Australia ir prisi
rengti sprendžiamai kovai su Jungtinėmis Valstijomis.ir 
Anglija delei viršininkystės Pacifiko vandėnyne, ir tie
sioginiai grąsina Sovietų Sąjungos pasieniams.

Šie vyriausi karo kurstytojai. Vokietijos fašizmas ir 
Japonijos karininkų šaika. remia vieni kitų užpuolikiš- 
kus planus ir taikosi įvelti pasaulio šalis į sunaikinimo 
karą.

• • •

Finansinio kapitalo didžiūnai stengiasi išgelbėti kapi
talizmą. įvedinėdami diktatūra reakcingiausių, kariš
ki? usiu buržuaziios gaivalų—fašistu.

O šalyse, kur fašizmas jau įsigalėjo per kruviną tero
rą ir Geležiniais retežiais sukaustė darbo žmones, fa
šistai dabar desperatiškai jieško per karą išsigelbėt nuo 
augančio žmonių apmaudo.

Taikos palaikymas fašizmui yra mirtinas jam pavojus.

Miestų ir Sodžių Darbininkai. Visi Taikos Draugai!
Dar nėra pervėlu užkirst kelia karo kurstytojams. ...
Sudarvti kaip Galint plačiausia žmonių masių frontą 

kovai už taikos išlaikvma vra dabartiniu laiku svarbiau
sias uždavinys Tarptautinio Proletariato ir visų taikos 
draugu. Ir ta uždavinį galima atlikti.

Darbo žmonės, suglausdami savo eiles, su augančiu, 
pasiryžimu stoja i kova už duoną, laisvę ir taiką.

Geriausi ir auGŠčiausi žmonijos protai dedasi prie ko- 
voiančio proletariate.

O Sov. Sąjunga, nenugalima tvirtovė pasaulinio pro
letariato ir prispaustųiu žmonių visose šalyse, yra cen
tras visų jėgų, kovojančių už taiką.
Darbininkai!

Netikėkite, būk Tautu Lyga gali savo veiksmais pava
duot savarankišką žmonių masių kova del taikos palai
kymo. Imperialistiniu šalių savanaudiški išrokavimai 
Tautų Lygoj kuo didžiausiai apsunkina LvGai daryti ko
kius sėkmingus žingsnius prieš karinį užnuolika. kaip 
kad pasirodė klausime bausmių prieš Italijos fašizmą, 
užpuolus} Ethiopiją.

Komunistų Internacionalas atsišaukia i visus darbinin
kus, nežiūrint ių Įsitikinimų ir partijų skirtumų, j visas 
socialdemokratines partijas, į darbo unijas ir koope- 
racines draugijas, Į visas darbininkų organizacijas; ir 
šaukia jas broliškai dėtis su Komunistų Partijomis ir jų 
organizacijomis, su Komunistų Internacionalu, į bendrą 
kova, kad užkirtus kelia kapitalistiniam kariškam užpuo
limui ir fašizmui. Komunistų Internacionalas atsišaukia 
į visus milionus valstiečių, j dirbančius inteligentus ir į 
visus nuoširdžius taikos draugus darbuotis ranka ran
kon išvien su proletariatu.

Komunistu Internacionalas šaukia ginti Sovietų Są
jungą su josios didžiais nuveikimais naudai visų savo 
darbo žmonių. -

Visi j Gegužės Pirmosios demonstracijas, kaipo grąsi- 
nanti perspėjimą fašistiniams užpuolikams ir karų kurs- 
tytoiams!

Išlaisvinkime visus proletarinius kovotojus iš fašizmo 
ir kanitalizmo kalėjimų!

šalin Vokietijos fašizmą! šalin Japonų karius iš Chi- 
niios! šalin Italijos įsiveržėlius iš Ethiopijos!

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga, pasaulio darbo masių 
džioji tėvynė!

Tegyvuoja Sovietu galia visam pasaulyj!
Pasaulio darbininkai, vienykitės!

...

di-
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London, bal. 28.—Anglijos 
valdžia patvarkė, kad mote
rys “negali” būt ambasado
riais bei konsulais.

GOVĖDA NULYNCIAVO 
NEGRĄ FARMER], 11 

VAIKU TĖVĄ
ROYSTON, Georgia, bal. 

28—Baltųjų govėda pagro
bė iš kalėjimo negrą farme-l 
rį Lint Shawą, išsitempė jį 
už miesto, pakorė po me
džiu ir į jo kūną dar suvarė 
100 kulkų. Naktinis polici
jos viršininkas W. A. Dick
erson davė kalėjimo raktus 
tiem žmogžudžiam. Shaw 
tapo nulynčiuotas tik už ke
lių valandą pirm teismo.

Shaw, 50 metų amžiaus 
žmogus, 11 vaikų tėvas, bu
vo melagingai kaltinamas 
būk jis bandęs išžaginti dvi 
baltas merginas.

Jam laike jo arešto šeri
fai buvo jį pašovę trimis 
kulkomis.

{kalino Juoką Rankioto
je prieš Nazius

ĄACHEN, Vokietija, bal. 
28. — Hitlerinis teismas pa
siuntė 15-kai mėnesių į ka
lėjimą vieną žmogų, kuris 
sau rankiojo ir surašinėjo 
žmonių juokus apie nazių 
vadus bei jų “tvarką.”

Nušovė Ispaną Polici
jos Buvusį Viršininką

f - > I T

BARCELONA, Ispanija, 
bal. 28. — Nežinja kas nu
šovė M. Badią, buvusį Kata- 
lonijos policijos galvą, ir jo 
brolį Josę. M. Badia buvo 
pasižymėjęs persekiojimais 
anarchistų ir sindikalistinių 
unijų.

Perspėjimas Francijai
LONDON, bal. 28.—Įvai

rūs atstovai Anglijos seime 
pastatė užsienių reikalų mi
nisterijai klausimą: Jeigu 
Franci ja nepadės slopint 
italų žiaurumus Ethiopijoj, 
ar Anglų valdžia atsimes 
nuo Tautų Lygos ir Locar
no sutarties?

London, bal. 28. — Cam- 
bridge'iaus U n i v e r siteto 
studentu ir profesorių są
jungą: 115 balsais * prieš 72 
pasmerkė dabar pasmarkin
tą Anglijos ginklavimąsi.

i■’$Ufe'f'■ -t-i'Sį

NIEKO GERO JIE NESITIKI
Iš DEMOKRATŲ BEI REPUBLIKONŲ

® TRENTON, N. J„ bal. 28. į 
—Bedarbiai, susirinkę New 
Jersey valstijos seimo atsto
vų rūme, vadovaujami Jote 
Spaino ir kitų veikėjų išA- 
merikos Darbininkų Susi- ’ 
vienijimo, nutarė organ!? 
zuot Farm.-Darbo Partiją 
Mercer ir Burlington ap* 
skričiuose ir su jos kandida
tais dalyvaut ateinančiuose 
rinkimuose. Savo išnešto
joj rezoliucijoj jie pasnier? 
kė valstijos republikonus ir 
demokratus seimo atsto 
ir senatorius. Pareiškė, 
darbininkai ir vargingi far- 
meriai nieko gero negali ti
kėtis iš tų kapitalo bernų. 
Rezoliucijoj bedarbiai krei
pė dėmesį, kad tie politikių 
riai visiškai nepaiso bedar
bių alkio ir (lar bailišk 
slapstosi nuo jų.

Bedarbiai reikalauja, 
valstijos seimas aptakšnotų 
turčius bedarbių šelpimo 
naudai; jie priešingi tak
sams ant žmonių perkamų 
naudojimo daiktų.

Demokratų ir republiko- 
nų politikieriai laukia gegu
žės 19 d. rinkimų nomina; 
ei jų ir, matyt, nieko nežada 
tarti sušėlpimui 300,000 
valstijos bedarbių, iki pra
eis nominacijos. Tuo tarpu 
gal tik būsią paskirta $800,- 
000 iš valstijos iždo 
riems miestams, kad nu
mestų bedarbiams po tn 
nį pirm rinkimų nomin; 
jų, idant jie balsuotų už 
tuos politikierius; o paskui 
tegul vėl sau laukia.

Išlupt Deimantus iš Dantų 
Už Neatmokėtas Skolas
BUFFALO, N. Y.—Robert 

Ashley buvo skolingas $242 
Morrisui Abelsonui. Skolos 
neatsiteisė, o įsidėjo du dei
mantus į priekinius dantis. 
Abelsonas dabar per teismą 
reikalauja išlupt tuos dei
mantus ir atiduot jam už 
paskolas.

Teisia Žmogžudį Žagin
toją Al. Volckmanną
CATSKILL, N. Y., bal. 

28. — Eina teismas prieš 
žagintoją-žmogžudį Alfredą 
Volkcmanną, 19 metų am
žiaus. Jis išžagino ir nudū
rė devynių metų mergaitę 
Heleną Glenn, atėjusią į jo 
krautuvę nusipirkt už 3 
centus saldainių. Jos kūną 
paslėpė kalnuose. Paskui 
pats pasisiūlė policijai pa
dėt jieškot dingusios mer
gaitės. Ji buvo duktė pro- 
testonų kunigo E. G. Glen- 
no, kurio bažnyčioj tas ne
naudėlis melsdavosi.

Aktorė Liudija prieš Žmog
žudį, jos Užtarytoją

LONDON, bal. 28.—Kiek 
pirmiau rašytojas Douglas 
Būrton, knygų peržvalgihin- 
kas, plaktuku užmušė D. 
Bose, apysakų rašytoją, 21 
metų vaikiną. Dabar Bur
ton teisiamas kaip žmogžu- 
dis. Prieš jį liudija Sylvia 
Gough, andai paskilbus 
kaip pasaulinė gražuolė, bu
vusi aktorė. Jinai paskuti
niu laiku gyveno su tuo jau
nuoliu. '

Burton buvo pakvietęs ją 
į vakarienę su keliais artis
tais vienoj studijoj. Sylvia 
jam skundėsi, kad jos vaiki
nas ją vėl žiauriai sumušė, 
akis juodai uždaužė. Tuo 
tarpu “atsitiktinai” ateina į 
vakarienę ir jos vaikinas 
Bose. BurtonaSį gailėda
masis Sylvijos ir keršyda
mas 'Bosei už žiąurumą, pa
griebia artisto-skulptoriaus 
plaktuką iryjuom mirtinai 
primuša Bose4
/ Dabar Sylvia yra vyriau
sia liudytoja prieš tą savo 
užtarytoją.

Rio de Janero, bal. 28.— 
Brazilijos pusiau - fašistinė 
valdžia neleido išeiti iš lai
vo dviem Sovietų prekybos 
atstovam, kuriuos Urugua
yans valdžia ištrėmė neva 
už “revoliucijos kurstymą” 
prieš jąją.

lų imperialistams. Jie šei
mininkauja Aigipte, kaipo 
savo kolonijoj.

■■O ’ 
O; 
•W;.:

Mirė Aigipto Karalius $
CAIRO, bal. 28. — Numi-, 

re Aigipto karalius FuadA?* 
68 metų amžiaus. Sostą už
ims jo sūnus Faruk, 16 me
tų.

‘ Fuadą Aigipto “valdovu“ 
padarė Anglija 1917 m. Jis

Nabagė Policija
-------- viiir ■ 

MARYS VILLE, Cali£, 
bal. 28. — Susiginčijus vie
na moteris apkramtė poli
cininką Geo. Galliganą. IŠ 
šerifo. Ph. Wilcoxo automo
bilio nežinia kas pavogė jo 
švarką. Kas tai išsinešė po
licijos teisėjo W. E. Landor 
no rašomąją mašinėlę. Pa
vogta keli konsteibelio J. J. , 
Murphy’o veršiai.
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chinson, Woll ir kiti reakciniai sutvėri
mai galvą guldo už republikonu partiją. 
Tuo tarpu Green ir Morrison išsiuntim 
jo aplinkraštį darbo unijoms ir liepia 
joms nesikišti į politiką.

Taip ir plėšo tie vadai organizuotus 
darbininkus, kuomet ateina prezidento 
rinkimai. Darbininkų vadai, bet kalba 
už kapitalistų partijas! Tai diliausia 
Amerikos darbininkų tragedija. Vietoj 
vienos galingos masinės Farmerių-Darbo 
Partijos, dauguma tų vadų tempia orga
nizuotus darbininkus ant republikonu ir 
demokratų kurpalio.

Jau Dabar Reikia Pro
testuoti ir Reikalauti

Publi-
paren-

pildė

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

of March 3, 1879. Šunų Maistas Amerikos Žmonėms

Brockton, Mass

£DS Vajus Duos
1,000 Naujų Narių

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Valdybos susirinkime sekretorė 

•draugė Jeskevičiūtė raportavo, sako 
“Tiesa,” kad “vajus eina labai gerai.

Naujų narių jau gauta (tai yra, Centre jau 
priimta) 630. šiame vajuje daugiau kuopų 
darbuojasi, negu pereituose. Jeigu tokiu tem
pu vajus eis iki pabaigos, tai turėsime pui
kias pasekmes. Visos kuopos raginamos dar 
smarkiau darbuotis, kad per šį vajų gautu
me 1,000 naujų narių. Gausme dar 370 iki 
birželio 15 d.

Netenka abejoti, kad šis vajus duos 
Susivienijimui visa tūkstantį naujų na
rių. LDS finansinis stovis labai tvir
tas, organizacijos reikalai vedami tvar
kingai. Centre ir nariuose viešpatauja 
vienybė ir susiklausymas, todėl jam ir 
sekasi, naujus narius nesunku gauti. 
Jeigu kurios kuopos naujų narių negau
na, tai tik todėl, kad nesirūpina jų ga
vimu.

“Didelis Amerikos piliečių skaičius nu
stumtas į tokią ekonominę kraštutinybę, 
jog jie suvalgo 20 nuošimčių viso šios 
šalies kenuoto šunų maisto,” pareiškė 
senatorius Dickinson.

O tas maistas, toliau senatorius tęsė, 
visai netinkamas žmogui. Žinoma, kad 
netinkamas. Bet ką daro tas pats se
natorius Dickinson ir kiti ponai, kad pra
šalinti šitą baisią tragediją? Jis kriti
kuoja “Naują Dalybą,” bet perša Hoove- 
rį ir republikonu partiją. Vadinasi, jis 
ragina Amerikos žmones bėgti nuo vilko 
ant meškos.

Jie To Negali Nežinoti

Kas Laimi Francijos Liaudies & 
Fronte!

Labai bijojo dešinieji socialistai, kad 
Francijos Socialistų Partijos bendras 

^frontas su Komunistų Partiją ir paskui 
Liaudies Frontas, kuriu įeina smulkio
sios buržuazijos partija,’ sunaikins Soci
alistų Partiją. Jie įsivaizdino ir skelbė 
didžiausį pavojų socialistams. Sakė, kad 
komunistai prarys visus.

Bėt ką parodė Francijos parlamento 
patys pirmieji rinkimai? Parodė, kad 
visos kairiosios partijos, kurios sudaro 
Liaudies Frontą, turi nemažai laimėji
mų rinkimuose. Kaip numatoma, pa
didins savb atstovų skaičių ir Socialistų 

T partija.
Labai įdomi situacija susidarė radika

lų socialistų partijoj (smulkiosios bur
žuazijos partijoj). Viena jos vadų dalis 
tvirtai laikėsi su Liaudies Frontu ir jie 
visi laimėjo rinkimuose. Bet tos parti
jos šulas Herriot ir kiti Liaudies Fronto 
priešai pralaimėjo. Vadinasi, Liąudies 
Frontas, pravedamas energingai, pa
gelbsti savo įtaką pakelti visiems, kurie 
jį sudaro ir už jį kovoja.

Tiesa, Francijos Komunistų Partija, 
kąip atrodo, laimės daugiausia. Jeigu

• 1932 metų rinkimuose jinai surinko tik 
į720,000 balsų, tai šiais rinkimais už jos 
atstovus paduota pirmuose balsavimuose 

VI,500,000. Bet šis nepaprastas komunis- 
^Jaimėjimas pareina kaip tik iš to, kad . 
jie'pirmutiniai pradėjo kovą už bendrą 
frontą ir už Liaudies Frontą.

Am. Darbo Federacijos Vadai ir 
Politika

ateina prezidentiniai rinkimai, 
darbo unijų vadai iš 

Darbo Federacijos susiskaldo 
skeveldras. Vieni remia 

kiti demokratus, treti ban- 
ant tvoros, ketvirti (tokių labai 

išdrįsta kalbėti už Farmerių- 
Partiją, už socialistus ir už ko- 
3. Ir dabar toks Germanas ir 
stoja už Farmerių-Darbo Par-

Amerikos

Darbo

Barry, Lewis, Hillman ir Dubins- 
“Darbo Unijų Nepar- 

Lygą” yėmimui Roosevelto. Hut-

Buffalo, N. Y., bal. 27 — 
^karinėje Erie ežero daly 
Ltaip tirštai susibrukę le 
& kad pro juos beveik ne 
Rli praplaukt laivai.

Kunigų “Draugas” (bal. 25 d.) kliedą 
sekamą:

Demokratinėse valstybėse patys žmonės (ir 
darbininkai, ir valstiečiai, ir pramonininkai, 
ir prekybininkai, žodžiu—visi) išrenka val
džią. Bet Sovietų Rusijoj jokių rinkimų nė
ra. Ten kraštą valdo negausinga komunistų 
partija. Ten yra komunistų, bet ne darbinin
kų diktatūra. Ji nebūt diktatūra, jei gyven
tojų dauguma (kad ji ir iš darbininkų susi
dėtų) pritartų dabartinei Rusijos valdžiai. 
Yra faktas, kad darbininkų ir valstiečių dau
guma ten neturi daugiau teisių už buržuazi
nes grupes. Komunistų diktatūra ji nėra 
patenkinta.

Ypatingai kunigų laikraščio redakto
riui negražu taip neteisingai pėckoti. 
Ponas Šimutis negali nežinoti, kad So
vietų valdžia yra liaudies rinkta valdžia, 
kad Sovietų Sąjungoje yra daugiau rin
kimų, negu kurioj nors šalyje. Taip pat 
jis sako gryną netiesą, kuomet, jis rašo, 
kad Sovietų Sąjungoje yra ne proletari
nė diktatūra, bet saujalės komunistų dik
tatūra.

Bet, žinoma, gal reikia Šimučiui at
leist, nes jis kunigų pasamdytas drabsty
ti purvais ant tos šalies, kurioj darbo 
žmonės gyvena laisvai ir laimingai. Žmo
gus, kuris už pinigus sutinka tokį blogą 
darbą dirbti, yra vertas didelio pasigai
lėjimo. Tai auka kapitalistinio moralio 
supuvimo.

Chicagos draugijų konfe
rencijos išrinktas komitetas 
prisirengimui .prie Ameri
kos Lietuvių Kongreso la
bai gerai pasielgė, pasiųs
damas kablegramą Smeto
nos valdžiai Lietuvon. Ka- 
blegrama skamba: 

s “Patyrę spaudoj, kad Lie
tuvos valdžia skelbia seimo 
šaukimą neleidžiant žmonėms - 
laisvai pasirinkti kandida
tus, Chicagos lietuvių 75 or
ganizacijų konferencijos, ko
mitetas reikalauja, kad sei
mas būtų renkamas demok
ratiniu būdu, nevaržant par
tijoms laisvę statyti kadida- 
tus. Taipgi reikalaujame 
laisvę spaudos, susirinkimų 
ir organizacijoms.”

Julius Mickevičius, pirm., 
E. Mikužiūtė, Sekr.

Taip, matomai, Smetonos 
valdžia planuoja tokius 
smurtiškus rinkimus, ko
kius nesenai turėjo Hitleris 
Vokietijoje. Tai ne balsavi
mas ir rinkimai, bet fašistų 
blofas muilijimui pasaulio 
akių.

Lietuvoje žmonių nepasi
tenkinimas Smetonos fašis
tiniu režimu auga ne dieno
mis, bet valandomis. Tą 
mato ir jaučia Smetona. 
Tuo būdu jisai planuoja ne
va seimo rinkimus, kuriuo
se tiktai tautininkų parti-

jos pakalikai galės būti iš
rinkti. Toksai seimas būtų 
tiktai bjauri apgavystė 
prieš Lietuvos žmones.

Tą numato Amerikos lie
tuviai. Tegul Smetonos val
džia nemano, kad jai pa
vyks šiuo skymu apgauti ir 
nuraminti Amerikos lietu
vius. Amerikos lietuviai 
nenurims, kol Lietuvos žmo
nės nebus laisvi, kol fašisti
nis jungas nebus nutrenk-

Pakėlimui protesto prieš 
Smetonos valdžią ir parei
kalavimui Lietuvos žmo
nėms civilių laisvių ir demo
kratinių teisių bus sušauk
tas Amer. Lietuvių Kongre
sas birželio pabaigoje. Ta
čiau nereikia viską palikti 
kongresui. Jau dabar rei
kia elgtis taip, kaip pasiel
gė Chicagos draugijų kon
ferencijos išrinktas komite
tas. Panašiai tupėtų pasi
elgti šio sekmadienio Broo- 
klyno ir apielinkės draugi
jų konferencija. Iš visų 
Amerikos kampų turi plauk
ti protestų ir reikalavimų 
rezoliucijos Lietuvon Sme
tonos valdžiai. Tegul jinai 
žino, kad Amerikos lietu
viai girdi ir supranta savo 
brolių ir seserų vaitojimą 
po fašistinės diktatūros le
tena.

Atidėta Lietuvių Komunistų Konvencija

The Fight”

Amerikinė Lyga Prieš Karą ir Fašiz
mą išleidžia labūi puikų mėnesinį žurna
lą “The Fight.” Parsiduoda už 10 centų. 
Kažin kodėl, šis žurnalas visai neplati
namas tarpe lietuvių. Yra nemažai lie
tuvių, kurie perka anglišką literatūrą ir 
skaito. Jie turėtų skaityti “The Fight.” 
Ir jie skaitytų, jeigu mūsų organizacijų 
literatūros agentai žurnalą platintų. Tuo 
reikalu ypatingai turėtų pasirūpinti Lie
tuvių Veikimo Komitetai, kurių vienas 
iš didžiausių darbų yra agitacija prieš 
karą ir fašizmą.

Tegul Turtingieji Apmoka
New Jersey valstijos seimelio ponai 

nesuranda šaltinių apdengimui kaštų be
darbių šaiposi' Jie nedrįsta kibti į spran
dą tos valstijos kapitalistams—fabrikan
tams ir bankieriams, pas kuriuos pinigų 
yra.

Labai teisingas Komunistų Partijos 
šūkis: “Tegul turtingieji apmoka kaš
tus!” Visais būdais reikia kovoti prieš 
bandymą įvesti 2 nuošimčių “sales tax” 
sistemą. Šita sistema šalpos kaštų mo
kėjimo naštą suverčia ant darbo žmonių 
ir smulkiųjų biznierių pečių.

Pershing Sq., Jersey City, 
kalbėjo senatorius Warren ir 
kiti. Jie atakavo komunistus. 
Iš minios buvo mesta daug pik
tų žodžių prieš tokias jų kal
bas.

Hali, Ind.—Anna Hamil

tonienė, 44 metų amžiaus, 
pagimdė jau 19-tą kūdikį jr 
jaučiasi sveika.

jubilėjinis parengimas, 
kos buvo daug ir visas 
girnas gana sėkmingas.

Muzikalę programą
jaunuoliai: dainavo, orkestrą 
skambino. Viena italė mergina 
gražiai solo dainavo. P-lė Ba- 
ranauskiutė mikliai pašoko, 
taipgi čiorny pašoko kazoką. 
J. Gasiunas pasakė trumpą 
prakalbėlę apie APLA. Cen
tro pirmininkas J. Gataveckas 
pirmininkavo, šokiams griežė 
Šerpenskiukas ir Bogužiukas.

Dovanas laimėjo tolimesnės 
kolonijos. Pirma pakliuvo į 
Akroną, antrą į Shamokiną, 
trečią į Youngstovvną. Pitts- 
burghas nieko neteko. Tai sar
mata, kad kitos kolonijos nu
sinešė dovanas. J

Nuo šio jubilėjinio apvaįkš- 
čiojimo, atrodo, liks gražaus 
pelno. Veikiausia netoli dviejų 
šimtų dolerių. O tai vis pasek
mė bendro darbo.

Lietuvių Katalikų Parengimas
Balandžio 25 Liet. Sūnų 

Draugijos svetainėj North Si
des lietuvių kataliką parapi
ja turėjo balių su dovanomis. 
Parengimas buvo sėkmingas.. 
Publikos daug. Pelno irgi lik
sią nemažai.

Atrodo, kad klebonas Mi: 
sius nepasitenkina kolektomis 
bažnyčioj, bet priedu nuolatos 
rengia parengimus, kad tik. 
daugiau sukėlus pinigų. Kai 
kurie parapijonai pradeda 
kalbėt, kad perdaug esą ko- 
lektų ir parengimų, o viskas 
delei bažnyčios, delei kasdie
ninių pačių parapijonų reika
lų nieko nėra.

Daugelis parapijonų nuken
tėjo nuo tvano. Būtų labai ge
rai, kad klebonas Misius prisi
dėtų prie bendro darbo ir pa
ragintų net kitus dalyvaut nuo 
tvano nukentėjusių susirinki
muose.

Besirengiant Pirmai Gegužės

Delei susidariusių svarbių priežasčių, Komunistų Par
tijos Lietuvių Centro Biuras nutarė atidėti Lietuvių Ko
munistų Nacionalę Konvenciją, kuri turėjo įvykti lie
pos 5 ir 6 dienomis Brooklyne. Dabar konvencija įvyks 
rugpjūčio 21 ir 22 dienomis Rochester, N. Y.

Kodėl konvencija atidedama? Todėl, kad negalime 
suspėti gerai prisirengti prie konvencijos, jeigu jinai bū
tų laikoma, pradžioje liepos. Laiko labai mažai, o čią 
ateina visa eilė masinių suvažiavimų, kuriais mūsų drau
gai yra susidomėję. Antra, Amerikos Komunistų Par
tijos konvencija įvyks tiktai birželio mėnesį. Ji pada
rys daug svarbių tarimų, kuriuos mums teks pritaikyti 
lietuviškoj dirvoj. Nuo partijos konvencijos iki mūsų 
nacionalės konvencijos turi praeiti keletas savaičių, idant 
mes galėtumėme partijos tarimus tinkamai išstudijuoti 
ir patiekti savo konvencijai del pravedimo lietuvių dar
bininkų judėjime. Greitomis-- sušaukta konvencija ne
duotų tų rezultatų, kurių mes visi trokštame ir laukiame.

Visos lietuvių komunistų frakcijos ir visi jų nariai 
privalo atkreipti savo atydą į Šitą pakeitimą. Ypatin
gai svarbu, kuomet dabar daugiau laiko turėsime, ener
gingai pravesti naujų narių gavimo vajų. Kol kas, drau
gai, vajus neina taip, kaip turėtų eiti. Dar tik vienam 
kitam mieste gauta partijai naujų narių lietuvių darbi
ninkų eilėse. Daugumos miestų draugai dar nėra nieko 
veikę. Tai tikrai neleistinas apsileidimas.

Draugai ir draugės, stokite prie darbo. Verbuokite 
narius į partiją. Diskusuokite lietuvių komunistų veik
los problemas mūsų spaudoje. Frakcijų sekretoriai, ra
portuokite Centro Biurui apie savo veiklą ir planus. 
Prisirengkime tikrai gerai prie Lietuvių Komunistų Na
cionalės Konvencijos!

Am. Komunistų Partijos Liet. Centro Biuras.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.' Y.

PmSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Visi j Gegužės Pirmus 

Demonstraciją
Geg. 1 bendro fronto de- 

monstracija įvyksta West 
Park, Sherman ir West Ohio, 
gatvės. Pradžia 6 vai. vakare.

Visi bendrai demonstruoki
me prieš karą ir fašizmą, už 
socialę apdraudą, už atlygini
mą nukentėjusiems nuo tvano.

svetainėj, 142 Orr St., Pitts
burgh, Liet. Draugijų Sąryšis, 
rengia gegužines prakalbas, 
svarbiais klausimais. Pradžia 
7 :30 vai. vakare.

Kalbės J. K. Mažiukna, SL 
A vice prezidentas; J. Baltru
šaitis, Liet. Draugijų Sąryšio 
sekretorius; J. GAsiunas, APL 
A Centro sekretorius. Taipgi 
bus ir daugiau pamarginimų. 
Įžanga veltui.

Nei vienas nelikime namuo
se. Visi į demonstraciją. Visi 
bendrai švęskime Gegužės Pir
mą, savo tarptautinę šventę.

Lietuviu Gegužinės Prakalbos
Geg. 3, nedėlioj, L.M.D.

Kviečiami visi dalyvauti šio 
se prakalbose.

APIA Centro Parengimas 
Sėkmingas

Bal. 2.6 įvyko APLA Centro

Mokslo Draugijos Vakarienė
Bal. 24 Lietuvių Mokslo 

Draugija savo name turėjo sil
kių ir alaus bankietą. Lietuviai 
jaunuoliai iš North Sides grie
žė šokiams. Svečių buvo daug. 
Parengimas sėkmingas.

Ši draugija bepartyvė, daug 
naudingų darbų tarp lietuvių 
atlikusi. Jau išrinko delegatus 
į konferenciją geg. 17, kovai 
prieš Lietuvos fašizmą ir už 
demokratines teises. Draugijos 
knygyne galima gaut visokių 
pakraipų lietuvių laikraščių, 
taipgi įvairių knygų.

Mokslo Draugija verta para
mos.

Šio miesto darbo žmonių 
klasės tarptautinis veikimas 
eina smarkyn, tatai parodo 
šių metų prisirengimas Pirmai 
Gegužės. Komitetas del suren
gimo darbininkų šventės ap- 
vaikščiojimo, yra sukoncentra
vęs daugiau spėkų, negu per 
pereitus kelius metus. Į komi
tetą yra prisiųsta delegatų vi
sokių tautų, nuo įvairių orga
nizacijų, draugijų, kuopų ir 
unijų. Paėmus kiekvieną tau
tą atskirai, lietuviai sudaro 
didesnį nuošimtį. Tas liudija, 
kad lietuviai darbininkai yra 
daugiau pažengę klasiniame 
susipratime, negu kitų tautų 
darbininkai šio miestelio.

Paminėjimui penkių dešim
tų metų sukaktuvių nuo įstei
gimo pasaulinės proletariato 
šventės yra rengiamas iškil
mingas apvaikščiojimas mies
to centre, Pythian Temple sve
tainėje, W. Elm St., penktadie
nio vakare.

Montello’s Lietuvių Bendras 
Frontas Veikia

26 d. balandžio, 1936 m., 
Lietuvių Tautiško Namo sve
tainėje įvyko bendro fronto 
-konferencija. Apart smulkes
nių, padarė keletą ir stambes
nių nutarimų :

1. Nutarta atsikreipti į Nau
josios Anglijos lietuvių organi
zacijų viršininkus su paragini
mais, kad pasistengtų sušauk
ti lietuvių kolonijų konferenci
ją del prisirengimo į Ameri
kos Lietuvių Kongresą, kuris 
įvyks birželio 21 ir 22 dd. š. 
m., Cleveland, Ohio.

2. Nutarta rengti vakarie
nė ant 16 d. gegužės su teatra
lių programų ir šokiais. Rengi
mo tikslas, kad sukelti fondą 
pasiuntimui delegatų į kon
gresą šią vasarą^ Į komisiją 
pateko darbščios ypatos—tiki
mės gerų rezultatų.

Igno Kubiliūno Koncertas
26 d. balandžio, kaip 7 v. 

vakare, įvyko L Kubiliūno kon-t 
certas Liet. Taut. Namo sve
tainėje. žmonių susirinko arti 
pusantro šimto, nqrs tikietas 
nebuvo visai pigus.

Programą išpildė trys dai
nininkai : Ignas Kubiliūnas, iš 
Bostono, Adelė Mickevičiūtė, 
iš Providence, R. I. ir 
Sideriutė, iš
Programas susidėjo iš 
riolikos punktų: solo ir duetų. 
Didesnė dalis Kubiliūno dainų 
buvo komiško turinio; vienok 
publikai phtiko, nes iššaukė 
per keliu/ sykius pakartoti. 
Adelė Mickevičiūtė, kaip ir 
visuomet, savo žavėjančių bal
su džiugino publiką. Ji tikrai 
gali atvaizdinti savo dainose 
lietuvišką dvasią. Jieva Side
riutė buvo išėjus per du sy
kiu ir padainavo keletą gra
žių dainelių. Jos balselis, nors 
lengvas, bet švelnus.

Abelnai 
nusisekė. 
Sauka.

ji e va
Hudson, Mass.

ketu-

Svarbus Veikėjų 
Susirinkimas

Bal. 30, 1322 Reėdsdale 
St., įvyksta lietuvių darb. or
ganizacijų veikėjų susirinki
mas. Pradžia 7 :30 vai. vakare. 
Visi veikėjai kviečiami daly
vauti.

Tokie susirinkimai šaukiami 
sykį kas mėnesį, bet 
skaitlingi delei 
daugelio mūsų
Tad šiame susirinkime būtinai 
dalyvaukime.

Reporteris.

neesti 
priežasties 

apsileidimo.

Orange, N. J.—Sustreika
vo 75 Nite-Kraft Korpora
cijos siuvėjos, protestuoda
mos prieš paleidimą kelių 
darbininkių ir reikalauda
mos sutrumpint darbo va
landas.

. Amerikoje žydai nori su
kelti $3,50'0,000 aukų, kad. pa
gelbėjus savo tautiečiams, per
sekiojamiems Vokietijoj ir 
Lenkijoj. Už tuos pinigus da
lį žydų jie mano pasiųsti į 
Biro-Birdžaną, Sovietų auto
nominę žydų respubliką

Pastebėta, kad Brooklyne 
eilė ALDLD narių yra gavę 
naujų narių į organizaciją. 
Gerai auga ALDLD 138 kuo
pa Mąspėthę. Kiek silpniau su 
Williamsburgu.

imant, koncertas
Pirmininkavo A.

X. Kareivis.

Lawrence, Mass
Darbai Sustoja

Per porą metų čia audiny- 
čios dirbo gerai, tūlais laiko
tarpiais pilnai dirbo dienomis 
ir naktimis. Daug darbininkų 
suvažiavo iš kitų miestų ir ga
vo čia darbus.

Bet dabartiniu laiku audi- 
nyčiose darbai pradeda susto
ti labai smarkiai. Jau desėtkai 
tūkstančių darbininkų paleis
ta iš darbo ir vis paleidinėja- 
ma daugiau. Atrodo, kad be
darbė smarkiai pakils, nes su-
važiavę darbininkai iš kitų 
miestų padidins bedarbių skai
čių negirdėtai.

Bedarbių padėtis bus bloga, 
nes ąudinyčių darbininkam bu
vo taip mažai „mokama, kad 
negalėjo susitaupyti cento 
juodai dienai. L. K. Biuras.
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YOUTH! DEMONSTRATE MAY 1!

There were no glory fights in this® 
Madrid bull ring when Socialists by 
the thousands turned out to hear

Millions Of Workers To Celebrate Labor 
Holiday; Lithuanian Youth To Participate

their leaders report on developments 
in the country following the removal 
from office of conservative Pres. 
Zamora. Workers and farmers are 
getting the breaks in sunny Spain 
since the People’s Front of Social
ists, Anarchists and Communists 
came to power.

BRAIN TRUSTERS 
CRACKS DOWN ON

DOG-WASHING
WASHINGTON—’The Tugwell kids 

know their business onions, even if 
big’ business men don’t think their 
dady’s so hot!

‘ Marcia, 12 year old daughter of 
Rexford Tugwell, brain truster Un
der-Secretary of Agriculture, . has 
gone into the dog-washing business. 
With her. two chums—one the daugh
ter of an army major, the other the 
child of a government official.

Dog-washing—at 35c a dog for 
small dogs—is the young Tugwellian 
specialty. Big dogs can’t be handled 
because the wash tub isn’t big 
enough.

Neat announcements, mailed to fa
mily friends, announced the new 
partnership. But somehow, the news
papers got hold of the story and Un
der-Secretary of Agriculture Tug
well cricked down with a tjhud.

After some discussion between the 
two generations in the Tugwell fa
mily, during which the Secretary is 
reported to have suggested a busi
ness.to which less publicity might be 
attached, Marcia announced that her 
professional dog-washing days are 
over.

ARMY “CAREER” URG
ED FOR CCC GRADS

BECKET, Mass.—“The soldier’s 
life is a man’s life.”

That’s what the boys of Company 
120 of the Civilian Conservation 
Corps ^stationed here were told by 
Liet. Col. Arthur T. Budd, retired. 
The ex-officer sounded off at the 
company’s third anniversary ban
quet. The third anniversary also 
marked the close of the period of 
enrollment for many of the boys. So 
after compliments on the condition 
of the camp site were thrown about 
and the WPA orchestra blared mer
rily, Sudd recommended the regular 
Army to the boys leaving the camp.

Enrollees who are returning home 
and facing joblessness report that 
in many comps the army authorities 
conspicuously display the “Army and 
Navy Journal”, and other semi-of
ficial organs which urge enrollment 
in the armed forces. In many cas
es Army officers stationed in the 
CCC go in for open recruiting.

3rd Student Strike Against War 
Involved Half A Million Youth

NEW YORK, N. Y.—Half a million college and high school 
students took time off from classes to stage the third annual 
peace strike last week. .........................

From classrooms and lecture halls, they flocked to outdoor 
demonstrations, indoor assemblies and chapel meetings on 
more than four hundred campuses throughout the country. 
In striking contrast to last year’s strikes, in which 175,000 
took part, no serious violence was reported, anti-strikers con
tenting themselves for the most part with staying in classes or 
quietly dissenting. ............................

Administrative authorities at many schools called off all scheduled class
es or made room for the strike on the regular program. _At Swarthmore. 
Vassar, the University of North Carolina1, and Wayne University among 
others, the entire student body participated as a group.

Added color and dramatic flavor was furnished the demonstrations this 
year by the newly-formed Veterans of Future Wars and their Ladies Auxil
iary. On numerous campuses they joined the anti-war meetings^

. ■■■ ' ------------------------------

STRIKE-BREAKING NOT 
IN CURRICULUM, 

STUDENTS SAY

CINCINNATI, O.—A college edu
cation may teach lots of things, but 
University of Cincinnati students 
are determined they’re not going to 
be tutored in the ungentle art of 
strike-breaking!
/The college has long specialized in 
combining theoretical training with 
practical experience, but the plan 
broke down when somebody got the 
inspiration to send a group of en
gineering students to the strike-clos
ed plant of the Container Co. of 
America.

No sooner had they got there than 
a spokesman declared, “We’re learn
ing things not in the college curicu- 
lum—and perhaps the faculty is, 
too”. A delegation of students, 
joined with striking workers and vi
sited Pres. Raymond Walters. He 
and Dean Schneider of the engineer
ing school then promised to halt the 
strike-breaking practice.

The workers on strike, through 
their union, won an agreement end
ing the strike from the corporation 
and got a promise from the com
pany that no attempt would be made 
in the future to use student labor to 
break strikes.

Both groups or reported happy.

SALZBURG, Austria—Not even 
the kids are spared by European po
litics. After ransacking school ben
ches and prayer books for hidden 
cash, police of Salzburg, Austria, 
this week arrested thirty-eight boys 
less than sixteen years of age, 
charging them with possessing mo
ney intended to finance Nazi pro
paganda among Austrian school kids.

To-morrow will witness the greatest demonstrations of workers not only 
throughout the breadth and width of the United States, but throughout the 
entire world. Hundreds of millions of workers and farmers, youth and. adult, 
will come out in mass to celebrate the Golden Jubilee of May Day. They will'^- 
not only celebrate the fiftieth anniversary of May Day, but will also put forth 
slogans and demands appropriate for their particular conditions and needs.

■ ■ ."'VTT'V'B

The strike at Columbia University 
featured a Veterans of Future Wars 
parade by 500 young men and wo
men who presented a bitter burles
que of modern warfare. The pa
rade, witnessed by 5,000 spectators, 
was led by a fifty-piece band whose 
drum-major flourished a crutch in
stead of a baton. Signs carried by 
the marchers proclaimed that “You, 
too, can learn to play a machine 
gun”, “Spend your bonus here; not 
hereafter”, and “We want a trip ov
erseas to see our future sons’ 
graves”.

About 25,000 were estimated to 
have joined the student strike in 
New York City, and at least twice as 
many more attended peace assem
blies organized by principals in city 
schools.

One of the few scenes of disorder 
occurred at Temple University in 
Philadelphia, where a flying squad
ron of young men upset the speak
ers’ stand and hurled rotten toma
toes. The rioters were quickly quiet
ed and the meeting continued. Po
lice at Tenafly, N. J-, broke up a 
high school outdoor rally by “kid
napping” the scheduled speaker, the 
Rev. E. T. Buehrer, and holding him 
for more than an hour.

At the Univei*sity of California at 
Los Angeles, scene last year of* some 
of the worst disorders and instances 
of police violence, 2,000 students 
held a peaceful demonstration, disso
ciated from the nationwide move
ment. In many other meetings that 
day, the Oxford Oath pledging stu
dents not to support the United 
States government in any war it 
may conduct, was taken by many 
of the participants.

The strike was initiated and spon
sored this year by the American 
Student Union, in whose program 
the Oxford Pledge is an important 
plank.

May day is a labor holiday. 
May Day was born in the 
struggle for the eight hour 
working day in the United States. 
The First of May is part of the 
great revolutionary traditions of the 
American working class. Ever since 
the great general strike for the 
eight hour day on May 1, 1886, the 
workers of America have observed 
this day as the day of struggle for 
the right to live and for a new order 
of things.

May Day, 1936 is of special im
portance to the working class. Hit
ler and Mussolini are threatening to 
plunge the world into another war 
in order to satisfy their greed for 
new markets and thus expect to get 
out of the economic crisis. May 
Day 1936 finds the workers of this 
country impoverished, starving with 
23,000,000 on the relief rolls. In 
the U. S. alone there are about 17 
million workers unemployed. Those 
who are lucky enough to have a job 
are barely able to exist on the njeas- 
ly wages they get. At the begin
ning of last yeai- wages Were 60% 
below the 1926 level. Almost one- 
fifth of the elementary school child
ren are undernourished in New York 
City. Child labor is wide-spread. 
Hundreds of schools have been clos
ed due to “lack of funds”. The 
youth are being taken into the CCC 
Camps and are beinjg miltarized and 
trained to be the cannon-fodder for 
the next war.

In view of the above stated con
ditions, this year the workers 
throughout the country will march 
in May Day demonstrations demand
ing a six hour day, five day week, 
without reductions in wages; for 
higher wages; for unemployment, 
old-age and social insurance (Fra
zier-Lundeen Bill); for jobs and 
schools for America’s youth; demand 
the passage of the American Youth 
Act and .other important demands.

We urge our readers of the “Lais
ve” Youth Section to participate in 
the demonstrations in their cities to
gether with workers of other na
tionalities and faiths foi’ a better 
life. Let your voices be heard!

“IT PAYS TO ADVER
TISE” MILITIA DECIDES

NEW YORK, N. Y.—Jobless New 
York youngsters looking through the 
Sunday “Help Wanted” ads are of
fered a wonderful proposition. The 
ad, which appears weekly, runs: 
“YOUNG MEN, 19 to 25. Two weeks 
camp on beautiful Lake Ontario. 
Baseball—Swimming—Athletics. All 
uniforms and equipment free, in ad
dition to being paid”. Even “op
portunity for West Point”, is offer
ed.

The joker is that the ad calls on • 
young men to join the National 
Guard.

The ad does not mention that the 
National Guard is often called out in 
“Domestic disturbances”
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Ben Medley.

J. Sacal.

You ShonH Know...
By BEN MEDLEY
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Ike: A nickel for your thoughts.
Mike:—Hell, my thoughts aren’t 

worth a rusty cent—I’m thinking of
Hitter.. ■ •, C . .. . ' ?•.-

NEW YORK—Over 300,000 young 
people and 25% of the child popula
tion jn New York is undernourished, 
stated Rev. L. Ernest Sunderland, 
Supft. of the Episcopal City Mission 
SWll'lHIiDlHDild

HIGHLAND FALLS, N„ Y.—Be
cause she spanked Francis Sanders, 
11 year old pupil of the sixth grade, 
Mrs. Carrie Hynie, principal and 6th 
grade teacher of the Fbft Mont
gomery School may lose her job. Vi
gorous protest by parents forced the 
school board to dismiss her, despite 
the fact that Joseph Hynie, her hus
band, heads this body. When the 
State Department of Education or
dered her reinstated, irate mothers 
decla^^^i

' , ■■ ■ Z

NEW HAVEN IBS TO HOLD 
DINNER AND DANCE

On May 23rd, the New Haven LDS 
will attempt something new in the 
relm of social activity. A dinner 
dance given at the Rainbow Inn, W. 
Haven will afford new pleasures for 
the Connecticut youth, a diversion of 
the obsolete “dances”.

The New Haven LDS found it ex
ceedingly difficult to emerge profit
ably from the numerous dances that 
were held, so a turn in the social, 
activity was decided upon. Unani
mously the members voted for a din
ner-dance and immediately a com
mittee set to work on the arrange
ments. At present all arrangements 
are completed and all that remains 
is the approach of the date. The 
bids are ready and can be purchas- 

• ed from any one of the committeee 
members for two dollars and fifty 
cents per couple. John Aleska, Ben 
Medley, Bertha White, and Chas. 
Sholun comprise the committee, they 
can be approached at any time for 
the bids.

The enthusiasm towards this din
ner-dance is running high in New 
Haven and it is expected of the 
other cities as soon as knowledge of 
the affair reaches the branches. The 
committee has seen to it that an ex
tra large chicken dinner is to be installed, 
served, and that music furnished by 
the Inn’s 10 piece orchestra will be 
of the best. As the evening rolls 
along, a spontaneous program of en
tertainment will be attempted. Every) 
thing will be done to make it a most 
•enjoyable evening for everyone at
tending.

Purchase your bids now! In Wa
terbury, Clem Strauss, In Hartford 

1 Biruta Ramoška, in Bridgeport, John 
Jocis.

This dinner-dance is more or less; 
a direct challenge to Waterbury... 
that we can arrange something 
where even they can romp in plea
sure.

Aido Chorus and Meno Są
junga to HoM Joint “Little- 

Big” Concert
Sat., May 9th, the Brooklyn Ai

do Chorus jointly with the Meno Są
junga, will hold a little big concert 
at the Lithuanian Citizens Club, 80 
Union Ave. The program will con-- 
sist of solos, duets, trios and last, 
but not least, the Aido Chorus it
self. All those on the program are 
bonafide chorus members. The pro
gram will start at 7:30 P. M. with 
dancing after the program. The ad-; 
mission for such a gala affair is 
comparatively low—only 35 cents.

Aido Chorus Corresp.

BOYS DON’T WANT 
PRESIDENT’S JOB

NEW YORK CITY— The presiden
cy of the United States is'no longer 
the ambition of young Americans, if 
the- poll taken at the Boys Club of 
New York is representative of the 
thoughts of young people all over, 
the United States.

Answers to a questionaire, “If you 
could have your choice of all the 
jobs in the world, whose job would 
you prefer”, found1 that there were 
six jobs much closer to the hearts 
of youngsters than that of presi
dents. Holders of the jobs prefer
red by; the boys listed in order of 
their preference are: (1*) John Rip
ley, believe-it-or-not cartoonist; (2) 
J. Edgar Hoover, G-man; (3) James 
Cagney,' motion picture actor (4) 
Dizzy Dean, basball player: (5) Lew
is J. Valentine, police commissioner; 
(6) Jack Dempsey, former heavy
weight boxing champion; (7) Presi
dent Roosevelt.

Popularity for Ripley’s job was at
tributed to the fact that he meets 
interesting people and freaks. The 
rigours of the presidency was the 
reason for the poor vote received

CAT ’0 NINE TAILS 
USED IN DELAWARE 

PRISON
GEORGETOWN, Del. — Norman 

Deshields, 23 year Old Negro boy of ■ 
Delaware, received the dark-ages 
punishment of whipping with a cat 
’o nine tails here. He is serving a 
sentence of 10 years on conviction 
for burglary.

Chąrles Jackson, also unemployed, 
received the same punishment. He 
was convicted after stealing a num
ber of calves which he claimed he 
“hoped to sell and buy food” .

PEIPING, China—Driven by hun
ger, Chinese parents are selling 
their childrem In the streets of 
Tientsin a four year ,old boy was re
cently sold by his father to a theat
rical troupe for 50 Chinese dollars. 
This is about $25, in American mo
ney.

WORCESTER CHORUSES 
ACHIEVE UNITY

At a meeting last Tuesday (April 
21st) the former opposition žvaigž
dės Chorus accepted the proposal of 
the Aido Chorus to unite on the ba
sis of a new music instructor to be 

Thus after many meet
ings, discussions, etc., including such 
statements that unity was impossi
ble between both choruses is over. 
The main reason it has taken such 
a long time to unite the choruses, 
as I pointed out in my last article 
two weeks ago was because each 
groups insistance that their teacher 
direct the chorus. However after 
many discussions the both choruses 
saw the necessity of rallying around 
the program of the chorus, and the 
election of a third person to be mu
sic director of the chorus has solved 
the problem. There were twenty 
membeTS Of the former žvaigždės 
Chorus present at the meeting which 
decided to unite with the Aido Cho
rus. Now we can go ahead with the 
slogan of, forward for a bigger and 
better chorus of the working class, 
and a blow against War and Fas
cism.

Because of our efforts to unite 
both choruses We have had no time 
for rehearsals, we are unable to 
sing at the May 1st affair. How
ever we can appear at the affair in 
a body regardless of if we sing or 
not. The May Day committee has 
announced that a meeting Will be 
held on the City Common from 6:00 
to 7:30 in the evening followed by a 
program and Dance at the Workers, 
Center at 8 P. M.

I just want to announce that one 
of the best plays portraying the 
lives of the working class people in 
the south will .play at the Worces
ter Theatre, starting May 11. The 
name of the play is “Tobacco Road”,, 
and will be here for three day§.

J. Sacal.

Į TALLINN, Esthonia (YNS)—Ger
man-Christian Youth League, a Na
zi organization, operating among 
German children here, has been or
dered disbanded. Organized ostensi
bly “for Christian instruction among 
German youth” the league conducted 
illegal military drill of German 
school children.

“This afternoon we will take Mr. 
Frog apart and see what makes him 
croak”, said the absent-minded pro
fessor to his zoology class. “I have 
a frog in my pocket to be used as a 
specimen”.

He reached into his pocket and 
drew out a paper bag. He opened 
it. Out rolled a badly squashed ham 
sandwich.

“Good gracious!” the professor, 
stammered. “And I distinctly re
member eating my lunch!”

OFFICIAL OLYMPIC 
JOURNAL PREACHES 

NAZISM
BERLIN—Despite earlier pretens

es that the 1936 Olympics would not 
be used for Nazi propaganda pur
poses, half of the “Official Olympic 
•Journal”, the Reich Sport Journal, 
is devoted to propagation of Nation
al Socialist ideas. Especially stress
ed is the dictum that sport is essen
tially a political activity, and must 
support the Fascist principles.

While originally the magazine was 
intended only for “home consump
tion”, it is now printed in English, 
French and German, hoping “to 
please our readers abroad and also 
to win new friends.”

The cover of the magazine bears 
a picture of Adolph Hitler receiving 
the salute of athletes lined up in 
military formation for his inspection.

SOUTH BOSTON LAISVES 
CHORUS NEWS

Our Tinkertown affair is progress
ing rapidly. As this is to be a sort 
of private affair you can buy tickets 
from the committee only. So be 
sure and get your’s early as there 
will be no sale of tickets at the door. 

The subscription will entitle you to 
admission to the ball and refresh
ments. We will 'dance to the strains; 
of Don Russell’s orchestra from 
Montello. There’s a lot of curiosity 
going on about the kind of costume 
everybody is going to wear. Don’t 
forget there are going to be prizes 
for the prettiest, funniest and the 
most original costumes. In case you 
have no costume, you’ll be 
rent one on the premises 
reasonable prices.

By the way don’t forget
nual Apskričio Concert which is to 
be held, Sunday, May 3rd, 1936 at 
two o’clock in the afternoon at Dahl
gren Hall in South Boston. The 
choruses from Lawrence, Worcester, 
Norwood, Montello, Haverhill, Gard
ner and South Boston are going to 
participate in the affair. For varie
ty we are going to have a group of 
Russian children dance, also a few 
solo artists, including singers and 
musicians. All in all you can see 
it will be an afternoon filled with 
good entertainment. So don’t forget, 
to come and bring your friends along 
for it will be well worth your time 
and money.

Our music teacher informed us 
that the youth of Bridgewater have 
started a chorus. Greetings to you 
comrades and we wish you the best 
of success. No doubt by the time 
we have our next Annual Concert ' 
you’ll be participating- along with us. 
Good luck to you and keep up the 
good work. We all look forward to 
meeting you soon.

So much for now—see you later.
Putpefos Vaikas^

STUDENTS B ACK 
HEARST STRIKERS

CHICAGO, Ill. (YNS)—More than 
150 students made their second visit' 
to the scene of the strike of editorial' 
employees of Hearst’s Wisconsin 
News. They chartered a fleet of 
busses to have a “look-see” around, 
investigate as fifty of their fellows 
did three weeks ago, and finally 
pick their side.

The last time the American Stu
dent Union members and their 
friends came, they came with songs 
and cheers that added, considerably 
to the piket line that the strikers 
have kept solid in front of the News: 
Building for seven weeks.

Beatrice Kukanskis, only a mere 
year or so in the Lithuanian Move
ment and she already surpasses many 
old timers in accomplishments. She 
has done a considerable amount of 
Work in the Vilijos Chorus of Wa
terbury and will in the LDS, as soon 
as she joins, which she promised will 
be real soon, and all comments by 
her fellow-workers seem to be more 
or less appreciative of her presence 
in the chorus. Who doesn’t at a 
time of mental exertion respect the 
intelligent ability of someone 
can assist in a good portion 
sizable task? The Waterbury 
radęs have repeatedly shown 
spirit of appreciation, and so 
as Beatrice keeps up the work, this 
mutual union will exist. Speaking 
of unions I sometimes can’t under
stand why one has to get all flutter
ed up about someone... even getting 
a bit ga-ga at times. That seems 
to be the case with Beatrice. She 
has found herself a beau and of all 
places, in Hartford. That makes 
about 3 Waterburians who now so
licit their affections towards the Ca
pitol city. Jakie, Al, Beatrice. Well, 
that’s one thing you can say for 
Connecticut, nothing seems to sepa
rate the cities. It’s an admirable 
trait. Her heart-throb seems to be 
so remote from the chorus and LDS 
though. It’s sheer wonder how she 
found him. Oh yes, at a picnic in 
Waterbury last summer when both 
were susceptible to each others 
charms. He’s a nice fellow though 
this young man Vitto.

Beatrice has had a marvelous op
portunity to get a good slant on the 
political philosophy of our organi
zations. Her almost spontaneous 
entrance into the Waterbury Chorus 
brought her in totally unfamiliar 
with its political connections and she 
had to adopt herself to them, and 
how splendidly she did. She repre
sented the Vilijos chorus at the Li
thuanian Congress Against Wat and 
Fascism last summer in Cleveland, 
and her reportal work on it disprov
ed any thought that she couldn’t in
terest and hold her audience when 
she spoke.

Just in Case you don’t know, Bea
trice is the authoress of the Water
bury column “Cherio”. And one time 
fought obstinately for the right to 
be correspondent for the chorus. Out 
of the controversy, grew the present 
deluge of articles and columns by 
Waterbury, the ultimate result being • 
a systematic method of disposing of 
sensitive contributors, they all have 
to contribute now. It’s all such a 
splendid arrangement now, and the 
■results are material, it’s clearly evi
dent by the youth section. Besides 
being a contributor to the youth sec
tion, Beatrice helped me out con
siderably when I was in need of ma
terial to fill the LDScribe, a short 
story, jokes and gosšip columns were 
some of her offerings. I thanked 
her collectively with others but here 
it affords me to thank her singular
ly, and I do.

Since she joined oUr movement 
about a year ago, she has brought 
her sisters and brother in and I am 
sure that much can be expected from 
them all as the activity of fhe Wa
terburians increases.

The Ukranian Baseball Team mem
bers of our league last year, 
ready to play and wishes to 
game from the Waterbury 
Manager please take notice.

4
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A number of college students, nearly4 all 
husky varsity football players tried; tof 
speace meeting at Temple University by throw
ing tomatoes, small bags of flout, over-ripe 
fruit and paper water bombs at the 500 Temple 
University Students who were listening to the 
peace speakers in an indoor rally at Broad St. 
and Montgomery Ave.

After these failed to distrub the meeting 
Lloyd Wise, president of the students Associa
tion and an end on the football team pushed 
himself onto the stand and insisted on address
ing the crowd. Morris Riger, Jr., Chairman 
protested and Wise pushed him down into a 
chair. The two youths shoved each other around, 
and were separated by others on the stand.

Despite the shower of missiles, Villard,'the 
main speaker, finished his address. He told the 
crowd that “The youth of the Nation had a 
right to demand a referendum the next time 
they are asked to go and die on the battle
field. The Oxford Oath was taken, urgings that 
the military appropriations be divided to pro
vide better living conditions, approving a bill 
which would make R.O.T.C. optional, and Wil
liam Randolph Hearst was condemned.

Later Dr. Charles E. Beury, president of 
the university declared that he was sorry that 
tomatoes and other missiles were thrown. We 
took precautions to prevent that sort of thing, 
but some of the students must have slipped by 
the guards.

We, the peace students will remember these 
husky footballers. I am sure not one yell, or 
one seat will be occupied by any of the 5000- 
youths who demonstrated last week When the 
football season opens.

To day we have another demonstration of 
workers holiday, May Day, let us see our youth 
again in ranks to show their solidarity.

For example, one hundred workers can 
make a certain number of shoes. Suppose a 
new machine were invented which could make 
shoes twice as fast as the old one. What would 
happen? Under capitalism, fifty workers...Would 
be fired, but in our Soviet America all the 
workers Would be kept while the hours of work 
would be cut in half.

Thus, the basis exists for a rapid reduction 
in the hours of labor in all branches of indus
try and agriculture with every improvement in 
machinery, equipment, and skill.

This would insure a working day for the 
youth of Soviet America, on the basis of the 
high pressure technique which exists here, of 
probably five hours a day for most industries.

the “Where was Lil Sunday?” stuff, and write 
more of interesting experienes that happened 
to themselves and their friends.

The Smith family conwj didn’t quite click 
with the Reader’s. Maybe it's because you have 
to turn the paper sideways to read it, but most
ly because it drags out a theme that is too 
well known. A comic strip would be swell. We 
suggest one that is complete in each strip, 
for example, the Banket and the Butler, or 
Muffy the Monk, in the Sunday Worker.

Beside a comic strip “the youth section 
should contain at least one cartoon a week, A 
good many of our readers have dabbed1 in the 
art of drawing funny faces and situations. Why 
can’t they draw for theirpapOr?

Now the editor could do his part to help 
build the English Section. We mean, write edi
torials, inaugurate contests, keep a correspon
dence column and answer’readers questions.

One other good point was drawn up. 
Would it not be possible to put in a picture or 
snapshot of frequently contributing authors ? 
Or better still, a “With the Writers’* colump in 
some corner of. the paper? tn such a corner 
you could tell where the writer is'from, what 
clubs he belongs to, etc. This way the readers 
ahd the contributors ate brought closer togeth
er. Of course, we should not forget to mention 
that a short story or even a play ot skit should 
be tn each issue.

We know that all the things we have men
tioned cannot possibly fit in the four small 
pages that we call the English Section of the 
“Laisve”. Therefore our greatest Criticism ,of 
the paper is that it is entirely too small. The 
needs of such a growing mass of young readers 
cannot be satisfied with four sheets of printed 
material. We want an eight page youth section I

The Reader's Collective feels that the ques
tions raised in the discussion should be taken 
uproariously, and some of the suggestions toe put

HOUSE OF A THOUSAND CANDLES...
A fairly interesting international spy yarn, 

unevenly acted and directed but entertaining 
in its all too few lighter moments. It deals 
With the activities of a spy ring that trades 
citnes and1 lives for diplomatic secrets. The ac
tion is concerned with Mr. Irving Pichel’s at
tempt to steal a diplomatic message from His 
Majesty’s Foreign Office to be sold to a rival 
foreign power. Naturally, the story is not 
based on the real proclivities of those who deal 
in international secrets and so the film is most 
credible and entertaining in its frankly unreal 
sequences. When it gets serious, it gets phoney, 
good actors go bad and the audience starts 
coughing. Since the enterprising Republic Pic
tures Co. evidently is interesting in cashing in 
on timely topics, we recommend for their' at
tention without charge the all too true story of 
Sir Bazil Zahatoff.

One of our members hod not read the paper 
as yet. As an experiment, we told her to pick 
out the article she would read first. Her 
choice was “The Camera Eye”.® It is articles 
like this that interest the American youth to
day. The movies have beome the greatest en
tertainment houses of the workers children. Is 
it not better for the youth to get their knowl
edge (dirt) of the movies from our paper than 
to have them buy “Movie Mirror” or some other 
McFadden publication ?

Besides articles cm -the cinema, the radio, 
and the theatre we like those that tell about 
the Lithuanian youth in the movement,. hoW 
they are whelping in the fight against war and 
fascism iii their local ctttes.

The snapshots Ord, of bourse, too personal. 
Because they do hcdp arouse interest in their 
prospective cities, they should be continued. The

It is 
passing a 
American

MILDRED JAMISON.
Sec’ty bf Reader’s Collective,

' 5-In response td a letter from the editor, the 
Newark Reader’s Collective met to discuss the 
“Laisve” Youth Section. After examining the 
April 16th issue thoroughly, we came to some 
very definite conclusions.

For the make-Up of the youth 'section the 
editor should study the “Young Worker”. When 
you open the “Y. W.” you are met with great 
variation in black and white; the articles stand 
out so that you find yourself reading first that 
which is in the boldest or blackest type.

On opening up the “Laisve” Youth paper, 
you find a very subdued page, you have to read1 
every headline to be able to pick out the most 
important one. We suggest that the editor 
make our paper less formal by making use of 
the different type—heavy, medium and light, 
jagging it up, emphasizing the beginnings or 
new thoughts with sub-heads or with the one 
bold letter (giving it the black eye, as one of 
our group put it). This way long, monotonous 
looking articles can be broken up to add punch 
and zest.

( Before finishing with the technical side of 
he paper, I would like to say that the front 

page of the April 16 issue was voted the best 
page. We liked the way it was laid out— the 
two important articles in big print on the sides, 
the little article in brackets between them, and 
smaller news items below.

From the very beginning we pointed out 
the Wealth which the people of America would 
have under Soviet rule.

This makes it clear that the wage scale of 
the young workers in our Soviet industries would 
be beyond comparison with what they now re
ceive. The hours of work would also be cor
respondingly shorter. In fact, it would be pos
sible at one stroke to shorten the working day 
without in any way endangering the steady, 
continuous and sufficient flow of goods neces
sary 40 the people.

By improving machinery, we could pro
duce increased amounts of goods in a shorter 
time. Thus, a certain number of workers could 
be released for work in other industries. At 
the same time, hours of labor could be short
ened1 all around.

By FELIX OLĘKIS Jr.

interesting to note that Congress is 
bill to save our beautiful, innocent 
girls from ruthless gigolos. The 

House passed the so-called “gigolo” bill for 
the mandatory deportation of fake counts who 
marry American women for the sole purpose of 
entering the country. The measure is now fac
ing the Senate. Now that our government is 
taking care of the dtebutantees, how about the 
unemployed youth in America? Congress can 
and must pass the American Youth Act. This 
measure would provide employment and full 
educational facilities to youth between the ages 
of sixteen and twenty-five.

I wonder how many of you read the rėport 
of Major JirdUschek, of Austria’s old imperial 
army, who has just returned to Vienna from 
a. visit to the castle of Archduke Otto. With 
tears in ■ -his eyes, Major Jirouschek confessed 
that. Otto doesn’t get enough to eat. Meat is 
rarely seen on the table. And when Major 
visited mass in church he made sure he noticed 
a hole as big as a two-shilHng coin in the 
shoe of one archduchess. Funny how he never 
noticed the -common people in the city streets. 
I am sure he could have noticed holes much 
larger in many of the people’s shoes, that would 
have passed him during his inspection.

Fifty-two thousand Philadelphia’s youth 
Went out to strike against war last week. In 
virtually all instances, the students left the 
classes with the permission of their teachers 
and the authorities of their schools, most of 
whom canceled the classes and themselves at
tended the peace meetings. (They had a' dose, 
of what united front of youth could do if they 
protested, from last years demonstrations).

I heard Dr. William Winstar Comfort, pre
sident of Haverford Collegk, address the peace 
meeting attended by lOtXkstudents of my school,, 
Drexel Institute, in the Dyexel Auditorium. Dr. 
Parke K. Koble, the. militaristic president of 
Drexel presided. I am hoping to hear much 
better speakers selected by the students them
selves at Drexel next year.

At the University of Pennsylvania a large 
and peaceful meeting Was held in Irvine Audi-- 
torium with 2000 students attending. The Speak
ers were Senator Pope of Idaho; Dr. X P. Lich
tenberger of the University sociology depart
ment and Joseph Esherick, president-of ^the Un* 
dergraduate Council. Bemad Gekoski, a law 
student, presided. Last year I heard Norman 
Thomas apeak in the same Auditorium and who

Al Jolson, Cab Calloway, the Yacht Club 
Boys and a walloping wind-up that leaves you 
limp, help to make this film one of the best 
of recent musicals.
MESSAGE TO GARCIA...

Another awful hodgepodge about the Span
ish-American war. Badly made, badly acted, 
dull and uninteresting.
GREAT ZIEFELD

All the Ziegfeld Follies shows rolled into 
one grand show with the charming Luiz Rainer 
running off with the first half of the picture, 
followed by the equally charming; Myrna Loy, 
the inimitable Fannie Brice, William PoWell as 
Ziegfeld, Ray Bolger, that extraordinary corn
stalk looking eccentric tap , dancer as Ray Bol
ger; and of course, the inevitable Ziegfeld Fol
lies girls in as dazzling a spectacle of pulchri
tude, bright lights, towering marble pillars, in
terminable circular stairways, songs and dances 
in the typical Ziegfeldian style, that has ever 
graced the musical comedy screen. It is three 
hours long, which is about one hour too long 
for any film of this type.
MILKY WAY

Harold Lloyd, Lionel Stander, Adolph Men- 
jou and a generally excellent cast in one of 
the most enjoyable films of the month. Don’t 
miss it.
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Dot, after all those weeks, of re
hearsals, boy! I was thinking how 
you really felt last week. Don’t 
you think our membership should be 
increased? What say, we do some
thing about it huh? (See ya’ Sun
day). ,

LISTENING IN:—
Al:- You know Johnny, 

several hundred dollrs to 
Australia.?

Johnny:- It ought to be 
just to get hold of a line that isn’t 
busy. - ■ "

Dear chorus members:- Practice 
was quite a success last week, al
most all of you were present, here’s 
hoping the rehearsal of this coming 
week, will bring all of you back. 
“Cooperation in vocal ability and 
good attendance” should be given 
by all of you. I hope you will take 
heed to our warning and act upon 
the above mentioned at once.

Thank you.

How ’ya everybody, seems as 
though we’re going to have some 
nice weather. Blue skies, no gray 
ones, well, anyway better get going, 
as “Yours truly” has plenty to do 
all day. Here goes--------ZANG——

The man watched all this without 
any emotion. At last he turned his 
eyes toward the star-lit heavens. 
What was the matter with Him? 
Tomorrow would be different. To
morrow ... A sob shook his body. 
He stepped to the edge of the dock. 
He looked into the black water. A 
smile slowly spread across his face.

Well, well, well, just look what’s 
coming in the door——my! Ed. W., 
you’re bringing us luck. Boy! the 
new members, who joined our cho- 

a few weeks ago is enjoying 
rehearsals and thanks to Ed., 

getting him to join our chorus, 
fell George (our new member) 
enjoy his stay with us. (Hope 

all of us would bring in some new 
ones).

“Goodbye, Tom 
huskily. “You’ll understand- 
you will. I can’t help it—I can’t! 
God knows, I’ve tried... Oh, what 
am I doing?... I was too old, Tom. 
Too old... I just couldn’t fight back. 
Too old. Don’t let them do it to

You’ve got to fight. You 
.Fight! Fight for your 

, my God. Good-bye—

“How lucky I am”, laughed Joe 
(a stout man), “I thought I, sat 
down on my hat, but I see that it 
is someone else’s.

“You mean'how unlucky* you .are”, 
said a slender man* rolling up his 
sleeves, “That’s my hat”.

The date is May 3, 1936. Where? 
—Why 408 Court Street, Elizabeth, 
N. J. of course. If you don’t come, 
I’m telling you, you’ll regret it. Ima
gine all for the Sum of 25c—You 
think it’s impossible? Well come 
and see for yourself.

We promise you a perfect evening, 
and boy you should see the swell band 
we’re having. You’re going to taste 
the best spaghetti you ever tasted. 
Come on you out-of-towners, we 
want you down especially.

I’ll be seeing you Sunday, May 3rd', 
1936 at 8 P. M.

To all youth in Shenandoah and 
Vicinity

The Youth Literary Club of She
nandoah, Pa., is starting a member
ship drive. We hope to see this 
Youth organization increasing in 
membership, as we feel there are 
young people who are interested in 
the work which has been accomplish
ed in the past by the dub.

All youth who are interested, kind
ly come to our meetings which are 
held every Monday evening* at 8:30 
P.M., in the Workers Center,.. 302 
South Main Street, Shenandoah.
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local papers come with it. 
them lifted the coat which 
the dead man’s face.

“Another ‘has been’ finds 
out”, he said nonchalantly.

“Recognize him?” asked the po
liceman.

“Sure. An old-timer. Harry. C. 
Calmers—a tragedian”.

“What was he?” the puzzled cop. 
asked. (

“Tragedian. The greatest in his 
field. You know—killing, bloodshed, 
and so on. Well”, he sighed, “that’s 
how it goes”. He shrugged his 
shoulders and prepared to leave.

“Wait a minute,”, the cop called 
after him. “What do you mean by 
‘the greatest in his field?”

“Oh, He used to be the greatest 
actor in suicide roles. Well, so long. 
No story here!”

THE END

The Tragedian
■■■■■■III By JOHN J. C1ERGEL.IS Į|JĮ[|[||||||]||||||j||j||||||j|p[!J|||i||j|[|||||||]|[|[||j|HH|

“Ever see this bird before?” the 
policeman queried the laborer who 
found the body the next day.

“No, sir! I ain’t never seen him 
before”.

The policeman went through the 
dead man’s pockets but found noth
ing. He got up exasperated. “Damn!” 
was all he said.

A few moments later the ambu
lance came to take the body to the 

A few reporters from the 
One of 
covered

BANGOS CHORUS TO HOLD 
SPAGHETTI DINNER 

AND DANCE
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To B’klyn Aido Chorus Correspondent 
Dear Correspondent of B’klyn

We are very curious to know why 
your column does not appear in the 
Youth Section as often as it should. 
A few of our members are anxious 
to hear about the goings on in 
Brooklyn. Please try to continue as 
often as you possibly can. (I, usually 
have to answer questions pertaining 
to such)

His ears began to ring. Yes, it 
was applause. Gosh, he hadn’t 
heard it in a long time. He smiled 
and bowed to his audience.

Dramatically he gestured his arms. 
“Embrace me, sweet Death,” he ora
ted. “Thou hast conquered. Take

The man thrust a crumpled bill in
to the driver’s hand as he stepped 
awkwardly out of the cab. He gaz
ed around him for a moment; then, 
waving aside his change absently, 
he slowly sauntered up the water
front street. The roar of the de

taxi crashed like thunder 
the deserted street. It start
man; he turned suddenly, 
the cab was rapidly disap- 
into the night. He watched 
tail-light until' it was visi

ble no longer.
He was standing in the sickly yel

low arc of light cast by the corner 
street lamp. His frail, emaciated 
body shivered a little in the cold air. 
There was something pathetic in his 
drooping shoulders, his blinking, wa
tery blue eyes, and his gnarled hands 
which clenched convulsively. He look
ed lost among the giant store-houses 
which surrounded him.

His face, still handsomez despite 
the numerous wrinkles, was strange
ly incongruous in that part of the 
city. It was a professional face— 
the face of a writter, an artist, or 
more likely, an actor. That high- 
forhead, thin prominent nose, thin 
lips, and firm chin seemed to be 
chiseled out of marble. It was the 
face of a character man on the 
stage.

His clothes, too, were those of an 
actor—an old-fashioned actor. His 
black felt hat, shiny blue serge 
suit, white shirt, black cravat, and 
well-worn black shoes contrasted odd
ly with his grim surroundings.

Dark warehouses towered 
tously on either side of him- -o-u 
buildings which loomed ominously in 
the glare of the street lamps. Filth 
and rubbish lay scattered about the 
street and sidewalks. Stagnant wa
ter lay in pools in the deep hollows 
of the cobble-stone street. The fe
tid odor of decaying foodstuffs hung 
like a blanket over the whole dis
trict.

The man sighed softly. Thrusting 
his hands deeply into his pockets, 
he hunched his shoulders forward 
and resolutely turned into the sha
dows of an alley leading to the ri
ver.

He seemed oblivious of his sur
roundings. He walked with head 
bent forward in meditation. His eyes 
were unseeing as he stared at the 
uneven sidewalk. Perpetual lines 
creased his forehead. Only his nose 
and lips showed a semblance of life 
in his countenance. His nostrils were 
slightly dilated and his lips moved 
as he soliliquized. Now and then 
his chin quivered slightly and a 
shudder shook his thin frame. His 
scrapping feet resounded harshly 
around with wide, freightened eyes 
like a somnambulist rudely awaken
ed. What was he doing? He must 
go home. Home? A mirthless laugh 
escaped his lips.

The low, mournful sound of the 
river boats became more distinct. 
The sound stirred within the man 
the purpose of his midnight venture. 
His underlip quivered. He couldn’t 
be doing this. He couldn’t! And 
again he walked silently onward.

Now he could hear the water gent
ly lapping against the steel pier. As 
he stepped out of the shadows of the 
last building he could see the moon
light playing over the shimmering 
water. The cold river breeze fan
ned his face and he stopped.

Behind him he could only see the 
black gaping hole of the alley. High 
buildings on either side of him shut 
him in darkness. Out on the river 
he could faintly discern the black 
shadows of boats plodding up and 
down the river.

On the far side of the river, thou
sands of lights pierced the black 
curtain of night. Like fireflies, ad
vertising signs blinked out their in
cessant messages. Glaring headlights 
swept back and forth on the distant 
elevated highway.
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DETROIT, MICH.
Svarbu detroitiečiams!

Antra dieną gegužės, subatoj 
vai. vakare, Draugijų svetainėje,

,4097 Porter St., įvyks prakalbos te
moje: “Kam Reikalinga Religija.” j

Ketvirtadien., Bal. 30, 1936

WILKES BARRE, PA.

J. BUIVYDAS.

Komisija.

J. N. Simans.
Komitetas.

I

8

PRANEŠIMAI Iš KITUR

susirinki-

SO. BOSTON, MASSSO. BOSTON, MASS. E

Lietuvių Tautiškas Pašelpos Kliu- 
bas rengia rodyti paveikslus tik ką 
atvestus iš Lietuvos. Juos rodys Ja
nuškevičius. Bus gegužes 2 d., 7:30 
v. vak., 928 E. Moyamensing Avė.

< ■

die-
Kir- 
dar-

W. Zelin.
(103-104)

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

BRIDGEPORT, CONN.
Penktadienį, 1 d. gegužės apvaikš- 

čiojimas atsibus Washington Parke, 
4 vai. po pietų. Čia bus keletas gerų

HARRISON-KEARNY, N. J.

išplatint šiuos tikietukus, jų var- 
bus paskelbta spaudoje.

Komisija.

1 
bus 
čia 
nuo
monstracijos bus 
Music Hall, Court St. Bus kalbėtojų 
perstatymų ir muzikališka programa. 
Visi dalyvaukite! 'Komisija.

sų, darbininkų šventė ir mes turime 
joje dalyvaut.

Bendro Fronto Komisija.

dienų klausimais, šį masinį mitingą 
rengia Darbininkiškų Org. Bendras 
Komitetas.

Komitetas.
(102-103)

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

kp, ir Liaudies Choras, bendrai kite ir išgirskite jo lekciją sveikatos 
klausime, 928 E. Moyamensing Avė.

Re p.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Įraukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

nos “Laisvėje”—-Red.)

kite “L.” pikniko tikietukus. Ateikite 
j susirinkimą ir reikalaukite iš J. 
Blazonio tikietukų. Kurie draugai pa
dės 
dai

Puslapis Penktas

Kaip Eina Bendro Fronto Reikalai 
Tarp Brooklyn© Lietuvių Kriaučių

Kriaučių Lygos Atsakymas j Kriaučių Apsigynimo Sąjungos 
Pasiūlytas Sąlygas Sudarymui Bendro Fronto

< Sausio 25, 1936 m., susirin
ko išrinktasis Kriaučių Lygos 
komitetas su Kriaučių Apsigy
nimo Sąjungos komitetu į po
sėdį, Lietuvių Piliečių Kliube,

* kad išdirbti bendro fronto 
idėją praktiškame gyvenime 
tarpe lietuvių rūbsiuvių 54 
skyriaus Amalgameitų Unijos.

Varde Kriaučių Apsigyni-
• mo Sąjungos (Ratelio) V.

Paškevičius pridavė aptartas 
sąjungiečių susirinkimo, laiky
to sausio 17, 1936 m., mums 
raštiškai išdėstytas sąlygas, 
kuriomis sąjungiečiai sutiktų 
padaryti taiką tarpe Kriaučių 
Lygos ir Kriaučių Apsigyni
mo Sąjungos, arba geriau pa
sakius : užvesti kriaučių 54 
skyriuje bendrą frontą. Taip 
pat V. Paškevičius, varde są
jungiečių komiteto, reikalavo, 
kad mes atsakytume į tas jų 
pateiktas sąlygas raštiškai ir 

w paaiškintume, su kuriomis su
tinkame, o jeigu nesutinkame, 
tai kad duotume apsklembtas 
išvadas, kodėl gi mes nesutin- 

t kame.
Kriaučių Lygos Vadovau

jantis komitetas, laikytame sa
vo susirinkime, vasario 1,1936 
m., svarstė pilnai patiektas 
Kriaučių Apsigynimo 
gos komiteto sąlygas ir 
raštišką atsakymą, ant 
sąlygų būtų Kriaučių 
priimtina su Kriaučių
gynimo Sąjunga užvesti ben
dras frontas kriaučių 54 sky- 

. riuje.

Jūsų, draugai, pirmutinis 
pasiūlymas yra šiokis: “Kad 
įvykinti vienos prieš kitą ko
vojančių frakcijų vienybę A. 
C. W. of A. 54 skyriuje, yra 
reikalinga įvykinti sekamą: 
1. Abidvi grupės (Kriaučių Ly
ga ir Kriaučių Apsigynimo 
Sąjunga) turi paliauti laikę 
sa’čo susirinkimus, kurie būna 
taikomi prieš Unijos susirinki
mus.”

NEW BRITAIN, CONN.
ALDLD 27 kp. rengia “card party” 

sekmadienį, 3 d. gegužės, 2 vai. po 
pietų, Darbininkų Svetainėje, 53 
Church St., ant antrų lubų. Vis’ kvie
čiami dalyvaut, linksmai laiką pra
leist ir tuom pat kartu paremt dar
bininkišką judėjimą.

Komisija.
(103-104)

Visų darbininkų žiniai! Pirmą 
ną gegužės bus apvaikščiojama 
by’s Park, 3 vai. po pietų. Visų 
bininkų pareiga dalyvauti. Visi dar
bininkai susirinkite Darbininkų Cen
tre ir iš čia bus maršuojama j par
ką. Prakalbos ir programa prasidės 
3 vai. po pietų.

Sąjun- 
duoda 
kokiu 
Lygai 
Apsi-

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. rengia linksmą ir 

draugišką išvažiavimą (May Walk), 
kuris atsibus nedėlioj, 3 d. gegužės, 
pas draugus Stupurus, Little Falls, 
N. J. Tai bus pirmas tokiš draugiš
kas LDD vienybės draugų ir ALDLD 
susivienijusių draugų išvažiavimas. 
Draugai neturinti mašinų del šio iš
važiavimo ateikite pas S. Bakanaus- 
ko svetainę, 12 vai. dieną ir draugai 
su mašinomis nuveš pas draugus Stu
purus. . Komisija.

(103-104)

ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 3 d. gegužės, 2 vai. po pie
tų, po numeriu 17 Ann St. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim keletą 
svarbių dalykų apsvarstymui. Ypa
tingai kviečiu tuos draugus dalyvaut 
kurie nesenai prisirašė prie organiza
cijos, nes nuo jūs priklauso organiza
cijos gerovė. Kuo skaitlingiau, tuo 
geriau.

I
atmuštas 
pareikalavimų, 
siųskite 
RupJMM-t

centas Jau
tienos Ru- 
liadai bus

veltui . pagal 
Tik pa- 

atvirutę Jacob 
Brewery, New

Mes sutinkame ne tik susi
rinkimus paliauti laikius prieš 
kiekvieno lokalo būnantį susi
rinkimą, bet mes darome 
kontr-pasiūlymą, kad : a) lik
viduoti abidvi grupi (Kriaučių kalbėtojų, kurie kalbės^bėgančiais šių 
Lygą ir Kriaučių Apsigynimo 
Sąjungą) kaipo organizacijas, 
b) Kol galutinai išnyks tų 
dviejų frakcijų praeitis, tai 
kad lygia proporcija iš abiejų 
grupių susidarytų komitetas, 
kuris turės sau už užduotį ga
lutinai išdildyti lokale by ko
kį organizuotą frakcijų veiki
mą.
(Del svarbių 1 Geg. raštų, tą
sa atsakymo tilps ryt dienos

“Laisvėj ”.—Red.)

NEW HAVEN, CONN.
d. gegužės apvaikščiojimas atsi- 
Central Green, 6:30 vai. vakare, 
bus kalbėtojai nuo partijos ir 
jaunų komunistų lygos. Po. de- 

masinis mitingas

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© lietuviai maršuos vie

nam būryje pirmą dieną gegužės, jie 
neš savo vėliavą ir kitas iškabas. Įžanga 35c. ypatai. Kurie mylite ma- 
Tad visi lietuviai pakvieskite savo tyti paveikslus—nepamirškite dienos, 
draugus ir kaimynus kartu su jumis į —.
dalyvauti. M'aršavimas prasidės 3 v.! Gegužės 3 d., 2 vai. po pietų, L. 
po pietų, nuo St. Clair Ave. ir 26-tos T. P. Kliubas rengia sveikatos klau- 
gatvės. iki Public Square. Visi dar- sjmu svarbią lekciją. Duos dr. Che- 
bininkai dalyvaukite. ladinas ir dr.. Klimas. Dr. Cheladinas

inor dar jaunas dr., bet jis jau pasižy- 
[mėjo savo profesijoj. Kas tik buvo 
ipas jį, tas buvo pilnai patenkintas

VISAS MIESTAS APIE TAI ŠNEKA”

way. šis linksmas parengimas bus 
paskutinis šj sezoną laikomas svetai
nėje, tad visus kviečiame atsilankyti. 
Užtikriname jums linksmą vakarą.

Rengėjos.
(102-103)

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus subatoj 2 d. gegužės, 
7:30 vai. vakare, po numeriu 338 
Central St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap- 
svarfstymui, kaip tai “L.” naudai 
rengiamo pikniko, taipgi visi platin-

ELIZABETH, N. J?
Bangos Choras rengia makaronų 

balių nedėlioj, 3 d. gegužės, LDP 
Kliube, 408 Court St'., 8 vai. vakare. 
Šokiams grieš gera orkestrą. Įžanga 
25c. Kviečiam visus skaitlingai at
silankyti, ir linksmai vakarą praleist.

Komisija.
(103-104)

EASTON, PA.
Gegužės pirma bus apvaikščiojama 

Eastono didžiulėje Moose Auditorium, 
So. 4th St. 1 d. gegužės, 7:30 vai. 
vakare. Bus keletas žymių kalbėtojų. 
Tad kiekvienas darbininkas ir dar
bininkė privalo dalyvaut, nes tai mū-

LAWRENCE, MASS.
Kompartija, ALDLD 37 kp., LDS reikale sveikatos. Tad visi dalyvau- 

125 1 . 
rengia masinį mitingą su programa, 
įvyks nedėlioj, 3 d. gegužes, L. U. 
kliube, 41 Berkeley St., 7 vai. vaka
re. Bus keletas gerų kalbėtojų ir 
didelė muzikališka programa. Šis 
masinis mitingas, tai yra apvaikščio
jimas pirmos gegužės. Kviečiamas 
kiekvienas darbininkas, darbininke, 
ir jaunimas ypatingai dalyvaut.

L. K. Biuras.
(103-104) Kalbės plačiai žinomas laisvamanis 

__________________ drg. A. M. Metelionis. Jis daug ką 
naujo pasakys iš savo ilgų meti) stu
dijavimo religijos. Tad visus kviečia
me atsilankyti paskirta diena ir pa
skirtu laiku, ir išgirst šių svarbių 
prakalbų.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-ta kuopa turės su

sirinkimą gegužės 3 d. 10 vai. ryte, 
5023 Tacony St. Tad visi nariai da
lyvaukite, nes turėsime kelius svar
bius klausimus apkalbėti.

Sekr.

METINIS KONCERTAS
RENGIA A. L. 1’. MENO SĄJUNGOS II APSKRITYS

Sekmadienį, Gegužės (May) 3 Dieną
LIETUVIŲ SALĖJ, Kamp. E & Silver Streets, So. Boston, Mass.

PRADŽIA 2 V AL. PO PIETŲ. —ĮŽANGA 40 CENTŲ

PATERSON, N.
i LDS 123 kp. mėnesinis 
mas įvyks nedėlioj, 3 d. gegužės, 10 
vai. ryto, 62 Lafayette St. Visi na- 

, riai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
Taipgi bus nominacijos centro valdy
bos ir bus išduotas raportas nuo ba
liaus. Kurie turite seimo tikietukus, 
malonėkite priduot, nes reikės siųsti 
į centrą šią nedėlią.

Fin. Rast. J. M.
(102-1Q3)

BAYONNE, N. J.
Vietines darbininkų organizacijos 

rengia masinį '^mitingą apvaikščioji- 
'mui 1-mos dienios gegužės. Milingas 
atsibus Labor Lyceum, 72 W. Bates 
St. 7:30 vai. vakare. Apart kalbėto
jų bus ir muzikalė programa. Įžan
ga 10c, vaikams veltui. Kviečiam vi
sus skaitlingai dalyvaut. •

Rengėjai.
(102-103)

Cortlajidt 7-4305

Lietuviška Informacijų 
Raštinė

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Rooms 405-6-7

Equitable Service Bureau
LIETUVIŠKA

Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

parom, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O E R 
KIRPIMAS

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. ĘISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH

C

SO BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp., moterų skyrius, ren

gia linksmą balių subatoj, 2 d. ge
gužės, 7:30 vai. vakare, 376 Bioad-

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12th ir 13th StB„ N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Laisves Choras iŠ Haverhill

$ &k ' ?
• A į ^4

Koncerto Programa: V. Putvinskaitė-Balkienė, lyrriška soprano; J. Sukaskas, smuikos solo; Young Russian 
Dancing Group, po vadovybe Sanya Russakoff; Laisvės Choro vyrų grupė, iš So. Bostono; Worcesterio Aido 

Choras; Gardnerip Jaunimo Choras; Haverhill Laisvės Choras; Lawrence’o Liaudies Choras; So. Bostono 
Laisvės Choras; Nofwoodo L. L. R. Choras; ir Liuosybes Choras, iš Montello. Kviečia Komisija.
Po koncerto galesite pasilinksminti apatinėj svetainėj. Bus valgių ir gėrimų. Prašom atsilankyti.

4>

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, Hemorrhoidų bei Kitų 

(Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 

I Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
le^'Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS-
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.

i

Juozas 
Kavaliauskas

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies Jr 
tonas, tai
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adVesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

*

ii .ii
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ŽOLYNŲ ARBATANEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Jūsų Vieta Pirmos Gegužės Parade

REIKALAVIMAI
tarp 8th ir 9th Avė

bako

Kriaučių

Siaurius

Pild

veidu
mirė

gai

mas-

Nedėlioj Gražus Koncertas

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

BAR and GRILL Telephone: EVer^reen 8-9770

(BIELIAUSKAS)<3. Kiti to amato darbiniu

Komitetas. Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

tokiam
Fronto

Vaikas Linksmas, 
geria “Broncotone

Mūsų 
tad iš

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

43-A, Bildingų griovėjai.
44. Vandens suvedėjai.
45. Vandens rinų taisytojai 

‘45-A. Kiti budavojimo darb
46. Auksoriai.
47. Miegamų. Vagonų Porte-

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

Japonai. 
Norvegai. 
Finai. 
Jugoslavai

Vengrai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-9851

321 Grand Street, 
Kampas Havemeyer Street.

K. Ispanai. 
3rd Street. 
iki 6th Avė 
sirenka 11:30
L. Lietuviai. 
N. Filipinai. 
P. Turkai. 
R. Ukrainai. 
T. Rumunai.

'48. Mašinistai.
49. MašinŠapių ir liejyklų 

arb.

Lietuvių Pirmos Gegužės 
Masinis Susirinkimas

A. Rusai.
C. Chinai
E. švedai
G. žydai.
I. Grekai.

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

Metalo darbininkai.
St. — Bleecker ik 

Sts., veidu j šiaurius

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

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

Kad išvengti tas ne- 
tai yra privalumas 

sutvarkyti vidurius.
HERB TEA

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

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

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Icor.
Tarpt. Darb. Apsigyni- 
ir latvių kuopa.
Pietų Darb. Komitetas. 
Chinų Liaudies Draugai. 
Ministerių Unija. 
Teologijos Studentai. 
Amer. Studentų Unija. 
Jaunų Komunistų. Lyga. 
Kitos Jaunimo Org.
Darbininkų Mokyklą. 
Mokytojų Unijos Loka- 
435, ir kiti mokytojai.

Raštinių darbininkai. 
— Bleecker iki 
veidu į šiaurius.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

• GERTUVĖ IR RESTAURACIJA •

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

jsitėmyti mūsų antrašą:

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 km susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 4 a. gegužes, “Laisves” 
raštinėje, 8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. , 

(103-104)

Gegužės Parade 
džiaugsmas ii 

dalyviu 
Bendro

w/Š3. Jaunimo Ratelio Kuo

tarp 9thdr 10th Av 
Poketbukų darbininkai. 
Valizų ir portfelių darb 
Groserių darb. unija.

10. Skrybėlinių unijos.
ŽEMAMIESČIO DIVIZIJA

V. PALKAUSKAS 
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame 
rikoniškb stiliaus.

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

Evergreen 8-7449
Prašome tfžeiti, susipažinti ii 
susidraugauti; ' Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Draugę Teklę Bartašienę 
Laidos šeštadienį

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų 
lemtas liga 
išvalyti ir 
NATURAL- LAX 
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.

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise 
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet

dija.
100. Rašytojų Unija.
101. Artistų Unija.
101-A. Naujo Teatro Lyga.
102. Advokatai, Ligonbučių 

Tarn., Daktarai, Dentistai ir 
kitos baltakalnierių. grupės.

103. Kooperatyvų Darb. U.
104. Kalbinės

7 . v> 1 7 ; ■ »' .7 • '•

REIKALINGA džanitorius, apžiūrėt 
6 šeimynų namo, ant 79 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant šio 
antrašo: Charles Mankus, 41G Him- 
rod Street, Brooklyn, New York.

(102-104)

79. Scottsboro Gyn. Komit. 
79-A. Nac. Negrų Kongresas 
79-B. Kitos negrų organiz.
80. Am. Prieškarinė Lyga.
81. Mot. Taikos Lygos kp.
82. Sovietų Sąjungos Drau-

39. Taksių šoferiai.
40. Medžio apdirbėjai.
'41. Rakandų darbininkai.
42. Rakandų Apmušėjų Lo

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

tis labai pigiai. Puiki vieta 
ir gerai išdirbtas biznis. Ga
lima geras pelnas ir pragy
venimas pasidaryti. Visai 
mažai reikia “cash”: arba 
galima mainyti ir farmą— 
gera proga del farmerio. 
Priežastis pardavimo—savi
ninkas serga. Atsišaukite po 
sekamu antrašu:

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)

Washington Square South— 
McDougal Street iki West 
Broadway, veidu į vakarus. 
Susirenka 9 vai. ryto.

1. Socialistų Partija.
Jaunųjų Socialistų Lyga.

Jh Rebel Arts.
Lyga už Industrinę De

mokratiją.
r "5. Komunistų Partija.

6. Harlemo Komunistai.
Washington Sq. So.—West 

Broadway iki Washington Sq. 
East, veidu į vakarus. Susiren
ka 9 vai. ryto.

7 iki 17-to. Įvairios grupės.
18. Kailiasiuvių Pild. Tary

ba ir.Lokalai.
Thompson St.—4th iki 3rd St., 
veidu į šiaurius. Susirenka 
9:30 ryto.

19. Amalgameitų LdkdlMi 
50, 54, 103 ir kitų lokalų na- 
riai.

7 20. Kostumerskų 
Lokalas 1.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

APLA 49 kuopos susirinkimas 
Įvyks nedėlioj, 3 dieną gegužės, 10 
valandą ryte, Astoria Hali, 62 E. 
4th St.

Kiekvienas narys turi jsitėmyti, 
kad nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo 
mėnesio kuopos susirinkimai bus lai
komi rytais. Nepamirškit, kad eina 
vajus naujų narių gavimui. Įstojimas 
nupigintas.

nuos Aido ir Ukrainų Chorai, 
bus garsūs ukrainų šokikai ir 
mandolinų orkestrą, taipgi so
listai ir duetai. Girdėkit tą 
gražų koncertą, rengiamą 
svarbiam tikslui. įžanga 40c. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Balandžio 28 dieną 
draugė Te klė Bartašienė, 
Cumberland ligonbutyj. Dabar 
pašarvota savo namuose 267 
Front St., Central Brooklyne. 
Subatoj, gegužės 2-rą dieną 
ir 2-rą valandą po pietų bus 
palaidota Alyvų kalno kapinė-

Gegužės 3-čią, Ukrainų sve
tainėj, 101 Grand St., Brook
lyne, įvyks lietuvių ir ukrainų 
organizacijų koncertas. Dai-

Visus gimines, draugus, 
drauges ir pažįstamus prašo
me į šermenis ir palydėti.

Draugė T. Bartašienė buvo 
ALDLD 24-tos kuopos narė.

Kviečia Juozas Bartašius.

Jeigu Jūs esate, užsišaldę, kosėjo
te, kenčiate ny.6 dusulio užgulim'j 
užeikite j vaistinę ir nusipirkit 3 

btitelį

“BRONCOTONE”
D-RO & ŲRYCŽ

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

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

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

iJKent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn. N. Y.

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

. AUŠTAMIESČIO DIVIZIJA

37th Street — tarp 8th ir 
10th Avenue. Visa ši divizija 
stoja veidu į rytus. Susirenka 
9 vai. ryto.

1. Bendras Darb. Gegužinės 
Koinitetas.

2. Dresmeikerių Lokalas 22 
ILGWU.
36th St
/ 3. Mezgėjų Unijos P. Ta 

Yyba.
• 4. Lokalas 117'iLGWU.

5. Lokalas 9 ILGWU.
36th St.—tarp 9th ir 10th Av

6. Visi kiti moterų drabu
žių. siuvėjai.
35th

Projektų Darb. Unija.
Kitos bedarbių ir šalpos 
organizacijos.
Jūrininkai ir laivakro-

Tcl. StagK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
. (LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS I
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue* 

Brooklyn, N. Y.

Bučerių Unijos Lokalai 
Kavinių Darb. Lokalai 
Virėjų visi lokalai. 
Veiterių visi lokalai. 
Kepėjų, visi lokalai. 
žuvų darbininkai.

31-A. Visi kiti maisto darb 
Sullivan St.— 3rd iki Blee 
cker Sts., veidu į šiaurius. Su 
sirenka 10 v. ryto.

32. Darbininkų Ratelio Kuo

. 34. Amerikos Darbininkų 
Sąjunga.
Ą',85. Miesto Projektų Tary-

Penktadienio vakarą, su
grįžus iš Pirmos Gegužės Pa
rado, lietuviai susirinks į Liet. 
Am. Piliečių Kliubą, 80 Union 
Avė., Brooklyne. Čion R. Mir 
žara ir V. Zablackas kalbės 
apie Pirmos Gegužės svarbą ir 
istoriją. Dainuos Aido Choras 
ir Aidbalsiai. G. Kazakevi
čiaus Radio Orkeątra grieš šo
kiams. Jauni ir suaugę, buvę 
ir nebuvusieji parad 
vaukite.

Liet. Geg. Komitetas

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
• 306 John Street 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

- tarp McDougal 
veidu į rytus. Su

ryto.
M. Armėnai. 
O. Bulgarai. 
Q. Bohemai. 
S. Lenkai.
U. Visos kitos 

kalbinės org. 
Washington Place — McDou

gal iki 6th Ave., veidu į ry
tus. Susirenka 11:45 v. ryto. 
105. Visos kitos viršuj ne

minėtos organizacijos ir neor
ganizuoti žmonės.
VAIKŲ ORGANIZACIJOS

Susirenka 3:30 po piet Ma
dison Square Parke—23rd St. 
iki 26th St., į vakarus nuo Ma
dison Ave., sustoja veidu į 
26-tą St.

Šimtai unijų, desėtkai tautų 
su šimtais organizacijų ir tūk
stančiais kuopų šiemet daly
vaus Pirmos 
Ištikrųjų, tai 
garbė būti 
Darbininkų 
Parade.

Lietuviai susirinks 10 vai. 
ryto prie Lietuvių Am. Palie
čių Kliubo, 80 Union Avė., 
Brooklyne, ir iš čia sykiu 
trauks į parade pažymėtą sau 
vietą. Negalintieji suspėti pri
būti pas kliubą, traukite tie
siai į New Yorką ir sustokite 
ant 3rd St. tarp McDougal St. 
ir 6th Avė.

Gegužinės Komitetas.

Thompson St.—3rd 
Bleecker St., veidu 
Susirenka 9 :30 ryto

21. Kepuriniai.
22. Maliorių Taryba 9

Naujai Moderniškai {taisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” N<ame 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

',23. Maliorių Taryba
Lokalai.

24. Kiti malioriai.
25. Batsiuvių Unijos

Taryba ir Lokalai.
Sullivan St.—4th iki 3rd St.,

į šiaurius. Susirenka 10

lai 5
93-A

McDougal St
Houston Sts.,
Susirenka 11:15.

94. Salesmanų ir Krautuvių
Tarnautojų Unija.

96. Vaistininkai.
97. Federacijos Darb. Sąj.
98. Modelių Unija.
99. Knygų ir žurnalų Gil-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai {taisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS
M ' •

čia pasivaišinsite skaniais užkandžiais, gerais 
gėrimais, Amerikos išdirbimo ir importuotais.
M. LIEPUS RESTAURANT, BAR & GlflLL

324 Devoe Street, , Brooklyn, N. Y.
TEL. STAGG 2-4164. PRAŠOME UŽEITI,

49-A.
Sullivan
Houston
Susirenka 10-15 ryto.

52. Woodmen's Taryba.
53. Darbininkų Kliubai.
53-A. Airių Darb. Kliubai.
54. Tarpt. Darb. Ordenas.

Sullivan St. — Houston iki
Prince Sts., veidu į šiaurius. 
Susirenka 10:30 ryto.

55. Italų Priešfašistinė Fed.
55-A. Kitos italų organizac.
56. Visos ispanų org.
57. Barbenai.
58. Judžių Operatorių Uni

jos 306 Lokalas.
58-A. Empire State Judžių 

Op. Unija.
58-B. Muzikantai.

Bildingų Aptarn. Unija. 
Išvežiotojai—pieno, ta- 
saldainių ir kiti.
Spaustuvių darbininkai.
Knygų apdarytojai.
Audėjų Unijos.

63-A. Lėlių darbininkai.
64. Skalbėjų Unija.
65. Popieros dišių ir maišų 

darb.
66. Veidrodėb^ų Darb. Unija.
67. Celluloid dirbėjai.
68. Cigarų dirbėjai. .
69. Namams reikmenų darb.
70. Pirtims robo darb.
71. -Optikai ir Technikai.
72. Plaukų dabintojai.
73. Kiti Federaliai Lokalai.
74. Valytojai ir dažytojai.

McDougal St.—4th iki 3rd
Sts., veidu į šiaurius. Susiren
ka 11 v. ryto.

77. Vokiečių organizacijos:
A. Darb. Pašalpos ir Pomir
tinės Fondas.
B. Darb. Kliubų Federacija.
C. Vokiečių, Amat. Unijos.
D. Darb. švietimo Sąjunga.
E. Darbininkų Chorai.

McDougal St.—3rd iki Bleeck
er Sts., veidu į rytus. Susiren
ka 11 v. ryto.

Vokiečių organizacijos:
F. Suvienyta Lig. ir Pom. 

Kasa,
G. Gamtos Draugai.
H. Visos kitos vok. org.
78. Am. Eks-Kareivių Ly-

ui Iii




