
KRISLAI
Socialistai.
Mussolinis Krykštauja.
Aukos “Vilniai”.
“Gamta ir žmones”.

Rašo L. PRŪSEIKA

Dešiniųjų socialistų lyderis 
L. Waldman sako, kad jo gru
pė nusitarus steigti naują so-
cialistų partiją, nes su Norman 
Thomas’u jie sugyventi negalį.
Jų motto: vely skilt, bet nepa-

• siduoti.
Iš viso, šioj šalyj, Soc. Par

tija turi 15,000 narių. Ir tai po 
35 metų gyvavimo! Tai ne tik 
stagnacija. Tai regresas. Vie-

• natinė viltis pakairėjime.

Amerikos Komunistų Partija 
turi apie 35,000 narių, nors ji 
daug jaunesnė. Ne tik tas. Par
tijos eilėse didžiausia harmoni
ja ir vienybė.

Mussolinis maloningai pave
lijo Tautų Lygai “egzistuot ir 
tęst savo darbą.” Ir kur nepa
velys, jeigu stipresnis Lygos 
narys, bile kada, gali praryti 
silpnesnį!

Nuo balkono Piazza Venezia 
(Romoj) Mussolinis vitrioliš- 
kai prapliupo, kad Ethiopijai 
bus padiktuota “Romos taika”. 
Ant šermenų Ethiopijos nepri
klausomybės kels laukines im- 

* perializmo orgijas. O Tautų 
Lyga linguos galva ir dūsaus už 
agresoriaus sielą.

Ethiopijos ambasadorius 
Francijoj pareiškė United Press 
korespondentui, kad dabar vie
natinė jo šaliai viltis tai “Jung
tinių Valstijų moralis balsas.”

Galim užtikrinti poną amba
sadorių, kad visas moralizmas 
Washingtone jau senai iššin- 
kuotas.

Jau verčiama ir tuoj bus pra
dėta statyti nauja ALDLD kny-

• ga, Ilino “Gamta ir žmonės”. 
Tai bus puiki dovana knygų

f • mylėtojams. Tą knygą perskai
tys visi, kam rūpi mokslas.

Kurie iš ALDLD narių ne- 
pasimokėjo duokles — skubiai 
mokėkitės.

Iš Brooklyno jau pasiųsta
• “Vilnies” bendrovės dalininkų 

suvažiavimui pasveikinti virš 
$120. O atskiri draugai (kaip

n J. Veiss) taip-pat žadėjo ir, 
veikiausiai, jau pasiuntė savo 
aukas.

Kas dar nesveikino, skubėki
te, nes ligi suvažiavimo tik ke
lios dienos.

• • • •—
# Amerikos Darbo Federacijos 

statistai apskaitliuoja, kad jei
gu net sugrįžtų 1929 m. “gero-

a vė”, tai šioj šalyj, vis viena, bū
tų 6 milionai nuolatinių bedar
bių.

Bedarbė, masinė bedarbė, 
chroniška liga kapitalistiniam

• QkyJ’
Niekad nesakyk, neskleisk ir 

nerašyk apie savo oponentus, 
priešus ir bendrai nepatinka
mus žmones prasimanytų daly
kų ar nepatikrintų faktų. Nes 
tuo tu juos tik sustiprinsi, o sa
ve pastatysi prastoj šviesoj.

Trockininkų laikraštėly pat
sai popiežius (Trockis) sude-

♦ javo, kad Ispanijoj, liaudies
a fronto pergalėj, sutirpo mažu

tė jo šalininkų grupė. Nuo 
Trockio ir trockistai bėga. O 
jis vis pikčiau šaukia prieš 
liaudies frontą, tarnaudamas 
reakcionieriams.

f Buvo technokratai, o kas 
juos šiandien prisimena? Bu
vo Upton Sinclairio EPIC., o

• liko tik šakaliai. Buvo Town-
sendo armija, o liko tik šipu
liai. Tūli “socialiai judėji
mai” auga kaip grybai po lie
taus, bet jų stiprumas grybi-

» nis. Nereik pasiduoti toms
politinėms madoms.

• Hearstas labiausia raižosi
už “spaudos laisvę,” bet kaip
tik A. Brisbane, savo pastabo-

se, prasitarė prieš karą ir pa
gyrė mirusį La Follettą, tai 
tuoj tos pastabos buvo sukon- 
fiskuotos. 

• • •
Jei kas išgelbės Rooseveltą 

ateinančiuose rinkimuose, tai 
stambiųjų unijų konservatyvių 
vadų konspiracija prieš Far- 
merių-Darbo Partiją.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 108 Telephone STagg 2-3878

Audimy Fabrikantai Purtosi 
Prieš Jų Taksąvimą

WASHINGTON, geg. 5.- 
Bovelnos audimų fabrikan
tai susibūrę smarkiai ata
kuoja Roosevelto valdžios 
reikalavimą apdėti juos tin
kamais taksais. Tie tak
sai eitų primokė jimui f ar
mėnams už paliekamus ne
užsėtus laukus, kaip sako
ma, “žemei gerinti”.

Woodbury, N. J.—Farme- 
riui Albertui Wilks išėjus 
šaudyti varnų, atsitiktinai 
išsišovė jo šautuvas, ir pats 
Wilks tapo nušautas.

LIETUVOS GENERALINIO
ŠTABO VADAI MASKVOJE
HELSINGFORS, geg. 5.- 

Į Maskvą atsilankė ir Lietu
vos generalio štabo virši
ninkai, ne tik Estonijos ir 
Latvijos. Nori artimesnių 
ryšių su Sovietais, užtikri
nimui tų šalių nepriklauso
mybės nuo pavojų iš Vokie
tijos bei Lenkijos pusės.

Šį ketvirtadienį įvyksta 
Lietuvos, Estonijos ir Lat
vijos užsieninių ministerių 
pasitarimas Taline (Reve- 
lyje), Estonijos sostinėje.

lowos Teismas Nuglostė 
Valdininkų Šmugelius
DES MOINES, Iowa, ge- 

gūžės 5. — Valstijos vy
riausias teismas atmetė 
grand džiūrės jkaltinimus, 
išneštus prieš 31-ną politi
kierių bei valdininką. Įkal- 
tinimai buvo paremti įrody
mais, jog tie ponai globojo 
gemblerius, raketierius ir 
ėmė iš jų kyšius bei dalino
si pelnais su jaisiais. Teis
mas pasinaudojo techniš
kais kabliukais, idant nu
imt kaltinimus nuo valdi
ninkų. Tuom labai pasitar
navo valdiškiems šmugel- 
ninkams ir kriminaliams jų 
sėbrams.

N. Y. Republikonai Atmeta 
Visokią Social? Apdrmtdą

ALBANY, N. Y„ geg. 5. 
—New Yorko valstijos sei
mo atstovų rūmas atmetė 
demokrato gubernatoriaus 
Lehmano atsišaukima. kad 
užgirtų “socialį užtikrini
mą,” kaip kad jį priėmė ša
lies kongresas ir pasirašė 
prez. Rooseveltas. Seimo 
atstovai daugiausia yra re
publikonai. “Socialis užtik
rinimas” tai yra šiokia to
kia bedarbių ir senių ap- 
drauda, nors ir labai menka. 
Bet Wall Stryto piniguočių 
atstovai ir tam priešingi.
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KUR TIK BENDRU FRONTU VEIKTA, TEN IR 
LAIMĖTA FRANCUOS SEIMO RINKIMUOSE
SOVIETŲ SPAUDA SV EIKINA FRANCUOS 

LIAUDIES PERGALĘ PRIEŠ FAŠIZMĄ

MASKVA, geg. 5.—So
vietų Komunistų Partijos 
organas “Pravda” sveikina 
Liaudies Fronto šaunius 
laimėjimus Franci jos seimo 
rinkimuose. Ypač kreipia 
dėmesį į tą faktą, jog be
veik visuose apskričiuose, 
kur sutartinai veikė socia
listai, komunistai ir kiti fa
šizmo priešai, ten ir laimė
jo Liaudies Fronto kandida
tai. Labai prigijo žmonėms 
Komunistų Partijos obalsis 
—“Už laisvą, galingą ir lai
mingą Franciją.”

Franci jos komunistai ne
slėpė, jog ir atlaikant bur

NAZIS PRISIPAŽĮSTA 
PAGROBĘS ŽYDĄ 

IŠ ŠVEICARIJOS
BASLE, Šveic., geg. 5.— 

Čia teisiamas Hans Wese- 
mann, Hitlerio slaptosios 
policijos agentas. Jis prisi
pažino, kad andai pagrobė 
Bertholdą Jacobą, žydą lai
kraštininką, ’ pąbėgusį į 
Šveicariją nuo nazių perse
kiojimų. Wesemann su 
sėbrais tada vagčia parga
beno Jacobą atgal į Vokie
tiją, ir naziai jį ten septynis 
mėnesius išlaikė koncentra
cijos stovykloj. Šveicarijos 
valdžios ir tarptautiniai 
protestai, pagaliaus, priver
tė Hitlerį paleist Jacobą ir 
leist jam išvykt užsienin.

Dabar teisme Wesemann 
pripažino, kad Vokietijos 
ambasada Londone yra cen
tras nazių agentų, kurie 
grobia iš įvairių šalių poli
tinius pabėgėlius ir prievar
ta juos gabena atgal į Vo
kietiją. Wesemannui grę- 
sia 8 metai kalėjimo.

VISUOTINAS ISPANŲ 
JŪREIVIŲ STREIKAS 

PARAMAI BERNŲ 
KOVOS

MADRID, geg. 5. — Ke
lios dienos atgal sustreika
vo lauko ūkio darbininkai 
Malagos provincijoj, Ispani
joj. Reikalauja pridėt al
gų. Pereitą antradienį dar
bininkai ir jūrininkai visų 
prekybos laivų šalyje pa
skelbė generalį streiką, 
tuom išreikšdami paramą 
bernams, tarnaitėms, ir ku
mečiams. Pritarimo strei- 
kan rengiasi ir turčių na
mų tarnaitės.

Dešinieji Socialistai
Steigs Atskirą Partiją?

NEW YORK, geg. 5. — 
Dešiniųjų socialistų vadas 
L. Waldman pareiškė, kad 
jo šalininkai yra pasirengę 
steigti savo atskirą partiją, 
nesutikdami su kairiaisiais, 
kurie sudaro didžiumą va
dovybėje Norman Thomaso.

žuazinę demokratiją, jinai 
labai mažai teduoda progų 
darbininkų klasei; bet jie 
nurodė, jog fašizmas atim
tų darbo liaudžiai ir tas pa
čias progas ir galutinai su
tremptų žmonių teises.

“Pravda” atžymi, jog per 
krizį nualinta smulkioji 
buržuazija miestuose ir kai
muose taipgi davė Liaudies 
Frontui talkos šiuose rin
kimuose. Liaudies frontie- 
čių laimėjimas juose tai yra 
pergalė prieš fašizmą, ku
ris reiškia badą, terorą ir 
karą.

50 C. PAŠALPOS BE
DARBIU PORAI PER 

SAVAITE FLORIDOJ
WASHINGTON, geg. 5.- 

Atstovai Amerikos Archi
tektų Gildijos ir Inžinierių, 
Chemikų ir Technikų Fede
racijos, kalbėdami kongre
so darbinėj komisijoj, rei
kalavo, kad kongresas-pri
imtų Marcantonio bilių. Šis 
bilius reikalauja paskirt iš 
šalies iždo $6,000,000,000 
per metus viešiems pašal- 
pinianls darbams.

Amerikos Darbininkų Su
sivienijimo pirmininkas Da
vid Lašser parodė, kad Flo
ridos valstijoj dabar tegau
na tik $5 iki $10 pašalpos 
per mėnesį bedarbių šeimy
nos, turinčios po 5 narius. 
O bevaikėm bedarbių porom 
teduodama tik po 50 centų 
pašalpos per savaitę. Pana
šiai bedarbiai “šelpiami” ir 
keliolikoj kitų valstijų.

Sovietai Priešingi Tautų 
Lygos Panaikinimui
MASKVA, geg. 5.—“Jo- 

urnai de Moscou,” sovieti
nis laikraštis francūzų kal
ba, rašo, jog nereikia panai
kinti Tautų Lygą, nors ji
nai ir nesugebėjo apgint 
Ethiopiją nuo Italijos. Tas 
laikraštis sako, jog Lygos 
panaikinimas tik priartintų 
karą Europoj. Jis nurodo, 
kad Lyga bent ekonominė
mis bausmėmis dar galėtų 
kenkti karui. O taikai pa
laikyti geriausia būtų su
daryti tokias tarpsavinės 
pagelbos sutartis, kaip da
bar tarp Sovietų Sąjungos, 
Franci jos ir Čechoslovaki- 
jos.

Paryžius, geg. 6. — Ita
lijos ambasadorius Cerutti 
pareiškė Franci jos valdžiai, 
kad Italija neužleis niekam 
nei vieno colio Ethiopijos 
žemės. Kas tik į Ethiopi
ją dabar bandys kišti savo 
nagus, tam Italija atsaky
sianti ginklu.

Darbo Federacijos Galva
Agituoja už Rooseveltą

WASHINGTON, geg. 5. 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green, 
kalbėdamas s u s i r i n kime 
Nacionalės Moterų Unijis- 
čių Sąjungos, sakė, kad rei
kėtų naujos ir stipresnės 
N RA. Jis “asmeniškai” lin
kėjo, kad būtų vėl preziden
tu išrinktas Rooseveltas; 
ale iš antros pusės, Green 
vėl tvirtino, būk Darbo Fe
deracijos vadovybė laikosi 
“bepartyviškos” politikos.

30,000 FAŠISTŲ UŽĖMĖ
ETHIOPIJOS SOSTINĘ

ADDIS ABABA, geg. 5.— 
30,000 Italijos karių su tan
kais, kanuolėmis ir armijos 

' trokais įmaršavo į Ethiopi
jos sostinę Addis Ababą, 
užėmė ją ir iškėlė fašistų 
vėliavas. Virš miesto grą- 
sinančiai riaumojo 50 bom- 
binių lėktuvų.

Pirmiausia fašistai pa
siuntė šarvuotus automobi
lius su kulk.asvaidžiais sau
goti įvairių šalių atstovy
bes nuo ethiopų. Skerdikų 
fašistų vyriausias koman- 
dierius Badoglio neva “svei
kino” sustojusius būrius 
paniurusių ethiopų. Savo 
kalboj mieste jis įgyliančiai 
pašiepė pabėgusį ethiopų 
imperatorių Haile Selassie. 
Jis saldliežuviavo ethio- 
nams, būk italai atnešą 
jiems “laisvę” ir “geresnį” 
gyvenimą.

Mirė Farmeriy
Kovotojas Milo Reno

Excelsior Springs, Mo., 
geg. 5. — Staiga numirė 
Milo Reno, Missouri farme- 
rių kovos vadas, pirminin
kas vadinamos Farmerių 
Šventadienio Sąjungos. Jis 
ypač pasižymėjo vadovau
damas 1932 ir 1933 m. ko
vingiems farmerių strei
kams. M. Reno daug prisi
dėjo prie farmerių masinių 
išstojimų prieš jų ūkių iš
pardavinėjimus už skolas 
bei taksus. Jis buvo 70 me
tų amžiaus.

Bomba Detroito Darbi
ninku Knygų Krautuvėj

DETROIT, Mich., geg. 5. 
Sprogo bomba užpakalyj 
Modern Knygų Krautuvės, 
3537 Woodward Ave. ir pa
darė apie $500 nuostolių. Ta 
krautuvė laikė daugiausia 
darbininkišką literatūrą. 
Matyt, patriotiški gengste- 
riai užtaisė ir šią bombą.

Keli mėnesiai atgal buvo 
išsprogdinta bomba komu
nistų svetainėj East Side j. 
Tada . vyriausias policijos 
inspektorius John Hoffman 
pareiškė, kad “patriotiški 
piliečiai” tuomi kovoja prieš 
komunistų veiklą, ir paliko 
ramybėj tuos bombininkus.

PART ONE

Mussolinis Paskelbė, 31
Kad Visa Ethiopiją

"Priklauso Italijai”
----------------------------------- B ___________ ' H
SO. DAKOTOJ DAUGIAU 

BALSŲ LANDONUI 
KAIP BORAH’UI

SIOUX FALLS, So. Da
kota, geg. 5.—Nominacijose 
kandidatų pasirinkimo į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus iki šiol paduota 
8,153 balsai už progresyvį 
republikoną senatorių Bo
rah ir 9,462 už fašistuojau
tį Landoną, Kansas valsti
jos gubernatorių.

Extra!
MUSSOLINI G R U M O JA 
KITOM ŠALIM, KAD NE
SIKIŠTŲ Į ETHIOPIJĄ

ROMA, geg. 6.—Mussoli
ni kietai užreiškė, kad Tau
tų Lyga turi pripažint, jog 
“visa Ethiopiją jau priklau
santi Italijai.” Tik tuomet 
Italija sutiks kalbėtis apie 
“taiką”. Jeigu kas bandys 
atimti Ethiopiją iš fašistų, 
^ąi reikš pasaulinį karą,— 
grūmojo Mussolini. Sykiu 
jis reikalavo, kad Tautų Ly
ga tuojaus atšauktų ekono
mines bausmes, kurios dar 
naudojamos prieš Italiją.

London, geg. 6. —Ang
lijos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin sako, kad An
glija viena nedarys jokių 
žygių išvyti italus iš Ethio
pijos.

New York, geg. 6. — Et
hiopijos atstovas spaudai 
Josef Israels sako, kad dar 
per eilę metų siaus ethiopų 
partizanų kova prieš Itali
ja.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

BLOFINO ATNEŠĄS JST- 
HIOPAM “LAISVĘ IRU1

CIVILIZACIJĄ” ;

ROMA, geg. 5. — Itali* j 
jos gyventojai buvo iššauk
ti bei išvyti į miestų ir 
miestelių aikštes išgirst 
Mussolinio kalbos per ra
dio. O jis rėkavo: “Karas 
(Ethiopij o j) užbaigtas...
taika atsteigta, Romos tai
ka. Ethiopiją neatšaukia^ 
mai priklauso Italijai.”

Tas fašistinis skerdikas 
deklamavo, būk nukaria-

• i »»v • aBvimas Ethiopijos tai esą 
“civilizacijos laimėj imas 
prieš vergiją ir barbariz
mą;” blofino, būk ethiopai 
“pritarią” Italijai. Musoli
nį gyrėsi, kad norįs taikos 
Europoj, bet grūmojo vi
siems, kurie bandytų “iš
plėšt italam laimėjimą,” tai 
yra atsteigt nepriklausomą 
Ethiopiją.

‘ ' IS -. . a

--  . įž»-1 
Mussolinis Žada Būti ■ 

“Draugiškas” Anglijai |
LONDON, geg. 5.—“DM- 

ly Mail” korespondentas 
Romoj kalbėjosi su Musšb- 
liniu. Pastarasis pareiškė, 
kad Italija nesiekianti Už
imt Anglų kolonijų, Suda
no, Aigipto, Palestinos. Ita
lijai užteksią Ethiopijos lai
mėjimo. Mussolinis norįs 
draugiškai sugyvent su An
glija ir kitomis valstybėmis. 
Jis sutinkąs, kad Tautų Lv- 
ga ir toliau gyvuotų, tik, 
girdi, ji turėtų būt “patai
syta.” Ethiopijos gi klausi
ma Italija pati galutinai iš- 
rišianti.

Amerikos Generolas

Carteret, N. J.—Per eks
ploziją U. S. Metalų valy
mo kompanijos dirbtuvėj 
liko užmuštas darbininkas 
Julius Sylkay. Kiti du pavo
jingai sužeisti.

Tokio, Japonija. — Ka
dangi Gegužės Pirmosios 
demonstracijos buvo mieste 
griežtai baustinai uždraus
tos, tai darbininkai demons
travo už miesto ribų.

Berlynas, geg. 5. — Hitle
rio politikieriai tikisi, kad 
dabar Anglija sueis į arti
mesnius ryšius su Vokieti
ja, kuomet Italija užgrobia 
Ethiopiją.

Jibuti, geg. 5. — Associa
ted Press praneša, jog Ethi
opijos valdovas Haile Selas
sie bėgdamas išsivežęs še
šias skrynias aukso ir kitų 
brangųmynų.

Sveikina Italy Pergalę i
ROMA, geg. 5— Ameri

kos generolas C. H. Sher
rill atsiuntė diktatoriui Mu- 
ssoliniui telegramą, sveikin
damas jį “laimėjimu pui-^ ' 
kios pergalės” prieš Ethty*"" 
PW ’ ' '

Tas generolas, kaip na
rys Olympiados sportų ko
miteto Amerikoje, agitttVo 
už amerikiečiu sportininkų 
dalyvavimą Hitlerio Olyih- 
piadoj. Jis varė propagttfi- 
dą už Mossolinį ir Hitlerį, 
š. m. balandžio 1 d. Musso
linis jam suteikė Italijos 
karaliaus Savoy Kryželi, 
kaip augštos pagarbos žen
klą.

Karo Veteranas Koja Piešia
Puikius Paveikslus |

VIENA, geg. 4—Pašau- |
liniam kare buvo suparaly
žiuotos abidvi rankos Alek
sandrui Kleinui. Bet jis pas
kui taip išsilavino piešti de
šine koja, kad jo paveikslą! .4 
dabar yra statomi į parodas 
ir augštai vertinami.
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• Ar Jie Išdrįs?
Ji jHearsto spauda skelbia, kad Francijos 
^buržuazija neatiduosianti Liaudies Fron- 
įtuj valdžios su esama padėtimi šalyje. 
SGžrdi, “turtingieji sluogsniai” ruošiasi 
^šgafoenti auksą iš Francijos, nuvaryti 

!sto ūkį nuo kojų ir tik tuomet pavesti
įttaudies Frontui sudarymą valdžios. *
J Kiti skelbia, būk Francijos fašistai 
puošia pučą, išstojimą prieš Liaudies 
*įFfi4htą. Esą, jie išviso neprileisią kairie- 
2šičms šalį valdyti.
ii
J Jeigu kas nors panašaus atsitiktų, tai, 
sveikiausiai, Francijos Komunistų Parti- 
ŽJa.•sutiktų įeiti valdžion, kad sukoncen- 
JtraVus visas pažangiąsias pajėgas kovai 
Su'Reakcija.

'^uo tarpu mūsų draugų partija Fran- 
CČijoj siūlo socialistams daryti žygius už- 
ftįtimui fašistams kelio. Siūloma suda- 
fiytT'Liaudies Fronto komitetai fabrikuo- 
®žų3armose, miestuose ir miesteliuose. Į 
^komitetus rinkimai privalo būti pravesti 
Sęlemokratiniu keliu. Tokie komitetai su- 
Žvaidintų didelę rolę neprileidimui fašis
tinių elementų užgrobti valdžią.

' Socialistai, sakoma, tokiam pasiūlymui 
|prSestarauja. Mums rodosi, jie klysta 
itaiydarydami. Reikia žinoti, kad fašisti- 
tnav sutvėrimai, finansuojami bankinin
kų ir kapitalistų, panašiai darys (o gal 
jau ir daro), tik slapta.

norima, kad Liaudies Fronto vy- 
atfsybė būtų stipri, galinu inpajėgtų 

rstVesti gyveniman sa^o programą, tai 
įkia turėti gerai organizuotas masinis 

paratas, apimąs visą šalį ir visus darbo 
ių sluogsnius.

i- Fašistiškai Piemeniškas
*■ Pamokslas
4 Lietuvos Pasiuntinybes t. v. “informa- 
vcijų skyrius,” Washingtone, išleido pa- 
3reišjpmą, atkreiptą prieš šaukiamą Vi
suotiną Lietuvių Kongresą ir prieš visus, 
fkude kovoja už atsteigimą demokrati
nės“'’santvarkos Lietuvoj. Pareiškime 
į(jis tilpo fašistų spaudoj) niekinama ko- 
■Įnunistai ir socialistai, netiesioginiai lie- 
įčiama ir katalikai.
X- ^Lietuva perdėm demokratiškas kraš- 
ž’tas,? o “Lietuvos konstitucija demokra-

■ TišĮtą” (veik dešimt metų padžiauta len- 
97Haje), sako pareiškimas. Fašistinis in- 
:fofWracijų biuras akyžagiška drąsa duo
bia amerikiečiams lietuviams įsakymus, 

turį daryti!
* jįareiškimas rašytas piemenišku tonu. 

k Vietoj bendro frohto, fašistinė atstovybė -• 
\tetrtOja “bendras pruntas,” etc. Jau net 

•ĮrKChicagos Marijonų “Draugas” nešva
riu fr netaktišku fašistų pamokslu pasi- 
■piktino ir šitaip atstovybei atkirto:

Prieš porą dienų iš Lietuvos Pasiuntiny
bės Informacijų Skyriaus Vašingtone gavo
me straipsnį, pavadintą “Kas kam rūpi.” 
To straipsnio nedėjome, nes Pasiuntinybė 
jame polemizuoja su įvairių politinių nusi- 

. statymų lietuvių grupėmis, duoda nurody
mus kas ką turi veikti, gina Lietuvos tauti
ninkų nevykusią, tautos vienybę ardančią 
politiką ir t. t. Neapsieinama ir be užgau-

Mūsų manymu, Lietuva siuntė į ’Jungti
nes Valstybes savo pasiuntinį ne tam, kad 
jis Čia gyvenantiems lietuviams (kurių dau
guma yra šio krašto piliečiai) nurodinėtų 
ką veikti ir ko neveikti, kokiai valdžios for
mai pritarti ir kokiai nepritarti, bet tam, 
k*d atstovautų Lietuvą Junginėse Valstybė
se ir rūpintųsi Lietuvos piliečių reikalais.

(,tDrau{j<ts,> už yeyužės 4 d., 1936)

;; Teisingai pasakyta! Bet mes abejoja-
* įnie, ar tie ponai susivaldys. Jie gavo 

•liukų drebėjimą del lietuvių visuomenės 
j ^bruzdėjimo prieš Smetonos režimą.

■J

■t

Hitleriniai Nerimsta
“Liet. Žinios” praneša:

Balandžio 6 d. Hamburge įvyko didelis 
Klaipėdai skirtas mitingas, kuriame daly
vavo keli šimtai žmonių. Mitingą surengė 
Vokietijos rytų sąjunga, Klaipėdos sąjunga 
ir Hamburgo Namų statytojų draugija. Per 
mitingą buvo atidarytas naujai pastatytas 
vadinamas “Klaipėdos namas.” Mitingo 
daugiausia dalyvavo demonstratyviai išsiri
kiavę Vokietijos rytų sąjungos nariai. At
vyko ir oficialūs vyriausybės ir nacional-so- 
cialistų partijos atstovai.

Mitingas praėjo labai triukšmingai. Iš 
naujai atidaryto “Klaipėdos namo” balkono 
kažkoks 
partijos ir kitų 
stovus.
akmenį. Po to buvo sugiedota Liuterio gie
smė. Namų statytojų draugijos reikalų ve
dėjas Strenge pasakė ilgą kalbą, kurioje, 
tarp kitko, pareiškė: “Ten, kur anksčiau 
viešpatavo skurdas ir vargas, šiandien stovi 
“Klaipėdos namai,” kaipo ženklas, ką mes 
galime, jei esame vieningi, ir kaipo ženklas, 
kad vokiška dvasia ir vokiškas įsitikinimas 
Klaipėdos krašte visuomet yra savo namuo
se.”

Po kalbų Klaipėdos sąjungos Hamburgo 
vadas Taube įteikė Namų statytojų draugi
jai vėliavą, pavadintą “Klaipėdos vėliava.” 
Vėliava buvo pašventinta, giedant Vokieti
jos himną.

Kai hitleriniai šitaip veikia, tai sme
toniniai veda derybas su Hitlerio valdžia 
“sudarymui gerų santikių” tarp Lietuvos 
ir Vokietijos. Hitleriniam smagu, ži
nant, kad smetoniniai pradeda vykinti 
Voldemaro programą, nors pats Volde
maras kol kas tupi kalėjime.

Eccarius pasveikino vyriausybes 
pasienio organizacijų” at- 

Tas pats Eccarius padėjo ir kertinį

Ir Fašistai Turės Savo 
Konferenciją

cm-r' i • a : - • ■ - - ' A

Clevelandas birželio menesį bus pilnas 
lietuviškų suvažiavimų ir konferencijų. 
Amerikos Lietuvių Kongresas, SLA Sei
mas ir sandariečių suvažiavimas jau se
nai skelbiama ir prie jų ruošiamasi. Gir
dėjome, kad ir mūsiške Meno Sąjunga 
ta proga bandys turėti savo suvažiavi
mą. ' u

Fašistai-tautininkai taipgi,,,ruošiasi 
prie konferencijos. Smetonos kavalie
rius Karpius siūlo dienotvarkę, kurios 
trečias punktas skamba: “Rasti būdus 
kovai su raudonuoju pavojum...” Tai 
aiškus smetoniškas-hitleriškas punktas, 
rodąs konferencijos sumanytojus jų tik
roj šviesoj.

• Kova už Presteso Laisvę
Ispanijoj verda platus judėjimas, rei

kalaująs Luizui Carlos Prestesui laisvės. 
Prestes, kaip žinia, tėbekankinamas Bra
zilijos kalėjime. Jis buvo vadas Brazi
lijos liaudies sukilimo, pasireiškusio per
eitą žiemą. Įkišta į kalėjimą ir Presteso 
žmona-kovotoja, buvęs Vokietijos reich- 
.stago atstovas Ewert ir keliolika tūks
tančių braziliečių darbininkų, intelektua
lų ir valstiečių.

Franci jo j eina panašus judėjimas. Ne
senai Francijos Darbo Federacijos gene
ralinis sekretorius Jouhaux pasiuntė 
Brazilijos prezidentui Vargas telegramą, 
reikalaujant paminėtiems kovotojams 
laisvės.

Franci ja, Ispanija ir kitos lotynų šalys 
daro didelės įtakos į Brazilijos valdan
čiąsias sferas, todėl šis pasireiškęs pla
tus užsistojimas už Prestes ir kitus turi 
didelės reikšmės.

Amerikos darbo žmonės privalo pasek
ti paminėtų kraštų savo brolius.

Beje, į Ispaniją atvyko Presteso moti
na ir duktė, kuriom pavyko pasprukti iš 
budelio Vargaso nagų.

Tysliava suranda, kad Lietuvos “uba
gas — geresnis poetas, negu Senas Vin
cas.” Perskaitęs tūlus jo eilėraščius, Se
nas Vincas galėtų tą patį pasakyti ir apie 
patį Tysliavą. Bet ar tuo klausimas iš- 
siriša? Ar tuo Tysliava sukritikavo Se
ną Vincą? Ne! Neišmintingas palygini
mas patį palyginto ją padaro, kaip anglai 
sako, poor fish!

Tūlos organizacijos savo vajus už nau
jus narius padaro metiniais. Panašiai- el
giasi LRKSA. Minėtos organizacijos 
prezidentas šaukiasi į narius: “Visam 
mūsų judėjimui reikia daugiau idealiz
mo.” Ponas Šimuti: LRKSA valdo ku
nigija, gi jbs idėalizmas—doleris!

Lenkijos Ponai Siunta
“Negana Stipri Valdžia”
Pereitą mėnesį Lenkijoj 

persirito didžių kovų ban
ga. Kruvini įvykiai Lvove, 
Krakoye, Pšemysle ir kituo
se miestuose sujudino visą 
šalį. Valdžios durtuvai, ka- 
nuolės ir tankai dar šiuo 
kartu “laimėjo”, bet tokiuo 
platumu išsiliejęs, darbinin
kų judėjimas ir nepaprastas 
darbo minių solidarumas 
sakyte sako, kad Lenkijoj 
galima laukti daug svarbes
nių įvykių.

Lenkijos reakcionieriai 
sinervavę ir susijudinę.

Stambiųjų dvarponių 
ganas “Czas” klausia,

sudskio ideologijos.”
Į liaudies spėkų koncen

traciją pilsudskininkai at
sako savo spėkų mobilizavi
mu. Ir areštai eina per vi-

venanti Amerikoj, jau pra
dėjo ir demonstracijas or
ganizuoti ir aukas rinkti. 
Prisidėkime prie jų.

Laisvietis.

Pottsville, Pa.

su-

or- 
ar 

Lenkijoj jau susikūrė liau
dies frontas, panašiai, kaip 
Ispanijoj. Ir čia jau atsa
ko, kad tokia visuotina 
streiko demonstracija, ko
kia buvo surengta Lvove, 
negalėjo būti darbu vienos 
kurios partijos. Tai buvo 
darbas “visų revoliucinių ir 
progresyvių spėkų.”

“Czas” rašo:
“Tas, kas atsitiko Lvove, 

sakyte sako, kad pavojus 
bendro fronto Lvove ir vi
soj Lenkijoj nėra išsvajo
tas, bet labai artimas ir 
realus. Tas liaudies fron
tas yra mūsų visų prie
šas.”
Reakcionieriai rėkia, kad 

Koscialkovskio valdžia pasi
rodė negana stipri, kad ji 
“per švelni”. Vadinamieji 
pulkininkai taip pat protes
tuoja. , Jie reikalauja daug 
griežtesnės diktatūros, hit
lerinės diktatūros.

Patsai Koscialkovskis ža
dėjo važiuoti į Vengriją su 
diplomatiniu vizitu, bet 
streikai ir demonstracijos 
buvo tiek plačios, kad ponas 
premjeras pasiliko namie.

“Tėvynės Gynėjų 
Federacija”

Varšuvoje įvyko suvažia
vimas karinių sąjungų, ku
rios yra susibarusios į, Tė
vynės Gynėjų Federaciją. 
Suvažiavime- dalyvavo visi 
vyriausybės šulai ir net 
maršalo Pilsudskio našlė. 
Suvažiavime dalyvavo ir vi
si žymiausi Lenkijos gene
rolai. Ten buvo, taip sa
kant, visas reakcijos gene- 
ralis štabas.

Kas tame 
buvo nutarta? 
ta, kad reikia
visas spėkas kovai prieš 
“vidaus priešus,” nes “mū
sų valstybei ir visuomenei 
gręšia didelis pavojus.” Su
važiavimas pasisakė už 
‘idėjiniai politinę progra
mą dvasioje maršalo Pil-

suvažiavime
Jame nutar-

mobilizuoti

cialistinis “Robotnik”, vien 
tik Lvove areštuota virš 
600 žmonių! Varšavoj, per 
vieną vakarą, padaryta 
apie 70 kratų. Masinės kra
tos įvyko Lodziuj, Vilniuj, 
Poznaniuj ir kitur. Socia
listų laikraščiai nuolat kon
fiskuojami.

Komunistai
Buržuazinė spauda nuro

do, kad socialistai jau ne
bepajėgia sukontroliuoti ju
dėjimą legalumo ribose. O 
labai įtakingas “Illustrowa- 
nny Kurjer Codzienny” pa
žymi, kad komunistai turi 
didelės įtakos ne tik dar
bininkų sluogsniuose, bet 
kad jų įtaka jau pradeda 
pasiekti ir tokias visuome
nes grupes, kurios ligi šiol 
nuo komunistų šalinosi. 
Tas laikraštis rašo:

“Kuomet skaitai rezoliu
cijas organizacijų, suside
dančių iš inteligentų, iš dar
bininkų protinio užsiėmimo 
ir net valstybės tarnautojų, 
tai gaunasi įspūdis, kad jos 
parašytos sąmoningų ar ne
sąmoningų komunistų.”

Mums tai labai smagios, 
džiuginančios žinios.

“Išsigelbėjimas Terore”
Vilniaus reakcionierių 

organas “Slowo” stačiai rė
kia, kad reikia mesti .į šalį 
visas konstitucijas ir į dar
bininkų judėjimo revoliu- 
cionėjimą atsakyti teroru. 
“Tik tėrore- išsigelbėjimas” 
—šaukia tas zubrų laikraš
tis ir jis, čia pat, kaltina 
policiją ir žandarus, kad 
elgtasi perdaug švelniai su 
demonstrantais.

Tas ponų siutimas dar la- 
biaus įtikina Lenkijos dar
bo žmones, kad jie apgalės 
buržuaziją tik šturminga 
liaudies fronto vienybe.

Mūsų Priedermė
Mes, amerikiečiai, turime 

veikliai padėti Lenkijos 
darbininkams jų didvyriš
koje kovoje prieš pilsudski- 
nį fašizmą. Atsiminkime, 
kad Lenkijos fašistai yra 
uolūs Hitlerio talkininkai.

Ir mes, lietuviai, turime 
prisidėti prie demonstraci
jų, kurios organizuojamos 
ties Lenkijos* atstovybe ir 
konsulatais. Mes privalome 
prisidėti ir su aukomis, kad 
parėmus žiauraus fašizmo 
aukas. Lenkai draugai, gy-

Paminėjimas Gegužinės 
Šventės 

v

Gegužės Pirmą Schuylkill 
County Court House, prieki
nių durų platforma, buvo už
imta darbo žmonių demons
traciniu minėjimu savo gegu
žines šventės. Nuo šios plat
formos keturi draugai — E. 
Miller, P. Paul, A. Stankavage 
ir J. Muldo.wney, rėžė karštas 
komunistines prakalbas. Buvo 
gerai aiškinama, kas rišasi su 
šia darbininkų klasės švente. 
Taipgi įrodinėta, kad šiandie
ninis skurdas, alkis, milionų ir 
milionų darbo žmonių bevil
tis gyvenimas yra pasekmė ka
pitalistinės sistemos.

Iš kitos pusės, pačių darbi
ninkų kaltė, kad jie duodasi 
save apgaudinėti visokį ems 
mulkintojams per pamokslus, 
per buržuazinę spaudą ir tt. 
Juk jau šiandien gana aišku, 
kad demokratų ir republikonų 
partijos, beviešpataudamos, iš
augino tuos grobikus, milionie- 
rius ir bilionierius.

Todėl kalbėtojai čia šaukė: 
“kaip dabar yra budavojama 
Farmerių-Darbo Partija, tai 
kiekvienas darbo žmogus turi 
prie jos dėtis, ją remti ir kiek
vienas pilietis už ją balsuoti. 
Tokiu būdu ši darbininkų par-

tija, įėjus galion, įves tokią 
Naują Dalybą, kuri visus dar
bo žmones patenkins, šioj ša
lyje yra visko ne tik gana, bet 
dar dideli visur pertekliai.”

Tiktai visa bėda ta, kad 
darbininkai-b e d a r b i ai patys 
mažai rūpinasi savais reika
lais.

Paimkime, pav., šią geg. de
monstraciją. Čia daugiausia 
matėsi veidai tų, kurie visada 
prie mūsų veikimo. Kaip ži
nau, iš jų didelė dauguma dar 
vis gali šiaip taip pragyventi 
ar tai iš šiokio tokio darbo, ar 
iš susitaupinimo. Bet tie, ku
riuos daugiausia šiandieninis 
skurdas baigia džiovinti, čia 
neatėjo pasiklausyti ir sudary
ti juo didesnę minią protes
tuojančių prieš valdančiąją 
klasę.

šiame visame paviete atlei
do 500 W. P. A. darbininkų. 
Gal atleis ir daugiau. Iš ko 
tad gyventi ? Tokiai padėčiai 
esant, ši gegužinė demonstra
cija turėjo užplauti visą teis- 
mabučio kalną. Tas būtų val
dininkus privertę rimtai susi
rūpinti taja kritiška bedarbių 
padėčia. Bet šioj demonstra
cijoj buvo tik apie 200 žmo
nių. Tai valdininkai tik šai
posi !

Tad kas gi tam visam kal
tas? Jūs patys: visi tie, kurie 
neinate ir neprisidedate prie 
kovų už visų mūsų reikalus.

A. Arbačiauskas.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

y-

DR. J. X KAŠKIAUČIUS 
48—2nd' Avė. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

APTEMO VIENA AKIS

Gerb. gydytojau, aš skaitau 
jūsų patarimus “Laisvėj” per 
daugeli metų, ir esu daug ko 
pasimokinęs. Norėčiau, kad 
man patartumėt.

Esu vyras 49 metų amžiaus, 
vedęs, sveriu 155 sv., nerū
kau. Alaus kai kada stiklą 
ištraukiu. Man aptemo vie
na akis. Biskį matau, bet vi
sai mažai, kaip per dūmus, 
žmogaus negaliu pažint.

Buvau pas akių gydytoją, 
tai jis atrado, kad yra krau
jas sukrašėjęs akie viduj. Sa
ko, kad gysla trūko ir apliejo 
visą šviesą. Nedavė jokių gy
duolių. Nusiuntė ant išegza- 
minavimo pas kitą gydytoją. 
Tas rado biskį aukštą kraują, 
160, ir kad yra kas negerai 
ant inkstų. Davė balto skys
timo gert, uždraudė mėsą ir 
druską. Del akių nieko ne
davė. Sako, išeis per save, 
bet akis nebus tokia gera.

ir
Ar

Jums patarė 
tiedu vie-

trūko ne- 
Išsiliejęs

*t:

Joe Ciirran (kairėj), jūrininkų eilinių narių vadaš, aiškina komercijos 
sekretoriui Ropei- apie nep akenčiamas sąlygas, kuriose 

jūrininkai privee rsti gyventi laivuose.

-
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Ar nėra kokių gyduolių 
tam kraujui ištarpint? Nuo 
ko tas galėjo atsitikti, ar nuo 
darbo ar nuo didelio žiūrėji
mo? Aš esu rūbsiuvis. 
mano tas aukštas kraujas 
inkstai tą man padarė?
ta akis gali atsitaisyt? Ar ne
kenks kitai akiai? Jokių li
gų didelių neturėjau. Esu nu
siminęs del tos akies. Pa
tarkite per “Laisvę.”

Atsakymas

Brangus Drauge, nelabai ką 
teturiu patarti.
—ir teisingai patarė 
tos gydytojai.

Jums akie viduje 
didelė kraujagyslė,
kraujas uždengė šviesai taką. 
Nuo ko tai įvyko? Veikiau
sia nuo Jūsų aukštoko kraujo 
slėgimo ir nuo nesveikų inks
tų. Tai yra visai pakanka
mos priežastys.

Ar nėra kokių tai akiai 
vaistų ? Nėra, Drauge. Neuž- 
sidėkite su jokiais vaistais 
vien akiai taisyti. Jokie lašai 
ar mostys į vidų akies neper
eis.

Ar ta akis atsitaisys? Taip, 
ji gerokai pasitaisys, nors vi
sai aiški ir nebus, kaip Jums 
ir aiškino gydytojas. Kitai 
akiai nekenks.

Kas daryt ? Darykite 
nors vidaus organizmui, 
inkstams būtų lengviau ir 
nekiltų 
girnas, 
akiai, 
maistą,
Jums būtų. Imkite būtinai io
do tinktūros, žuvų aliejaus, 
taipgi džiovintų mielių. Eikite 
kas dieną gerokai pasivaikš
čiot. Būkite dažniau ore, 
ant saulės.

Nesirūpinkite taip labai be 
reikalo. Rūpestis irgi nege
rai kraujo slėgimui ir inks
tams. Priimkite visa ką fi- 
lozofiškai, sąmoningai.

ką 
kad 
kad 
slė- 

ir
labiau tas kraujo 
Tada bus geriau 
Vartokite nesugadintą 
kad vitaminų visokių



Dideli bargenai—parsiduoda pigiai. f

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas:

—

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendjj 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvom išlygom.'

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudys 
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai,, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įyąr 
žiuoti automobiliu. Parsiduoda UŽ 
$4,800. Lengvom išlygom.

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

L.T.P. Kliubo Valdyba: Pirm. P. Zaleckas; Fin. Sekr. Bagdonas; 
Iždinink. Lesutis; Nutarimų Sekr. G. Bekeris, 1521 E. Moyamensing 
Avenue.

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Ant West Seventh Street—vienos 
šeimynos namas, susidedantis iš 9 
kambarių, su vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, ąžuoli
niai fliorai, naujas pečius, balta 
sinka, naujai apkaltas iš lauko su 
šilingais, naujas stogas, didėlis' 
yardas. Prekė $3,700.

Yra naujas moksli 
nis būdas, daromas 
naujai išrasta maį" 
šina. Greitas natū
ralūs garbiniavimas 
su pilnu sau gurnu.-

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

Modern Beauty Parlor 
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570
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KietŲjŲ Anglių Derybose

ir

Požeminis.

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC
ULMER PARK BAR IR GRILL

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

me-

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y,

BRIDGEWATER DARBININKŲ KO OPERATYVE DRAUGOVE

mu Over Globe Shoes

a:

r

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
Kadangi baronai ir angį, 

unija neįstengia sulipdyti nau
jo kontrakto ir neišvengiamai 
streikas grūmoja, tai Scranto- 
no ir Wilkes Barre biznierių

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Puikiai įtaisyta 
ma valgiais ir

dė
jau

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

LAISNTIOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyno 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. Įtaisyta visokį patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

Iš Darbininkų Judėjimo
Plywood unija turi keturioli

ka šimtų narių tik viename lo-

La- 
kad 

Darbinin

kas, šalies prezi- 
noru yra, kad 
ir priverstų ba- 
dar ant toliau

Dabar unija šaukias prie 
bor Boardo, Seattle, Wash., 
atsiųstų tarpininką, 
kai laikosi gerai.

Kompanija, iš sykio, ignora
vo mūsų lokalo prezidentą ir 
biznio agentą, bet darbininkai, 

i savo vieningumu, prispyrė ją 
| pakeisti savo taktiką. ,

Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jima savo Draugijų parengimams.

vieta pasilinksminimams. Patarnauja- 
geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 

alum, degtinėm ir visokiais vynais.

Dabar jau 
prieita prie 
dauguma tos 
tuvių priėmė

Harbor. Plywood Co. nesutin-l
,ka su tuo, kur pasakyta, kad 

I turi per uniją darbininkus sam-.
dyti. Antra, kad turi pavaryti

Kontrakto Derybose
šiuos žodžius rašant dar ma

tosi, kad iki naujo kontrakto 
sulipdymo toli gražu. Devynios 
savaitės iškonferuota, bet prie
kin nei colio nepasiirta. Septy
nias savaites iškonferavus pri-! 
eita prie dviejų galingų kūnų 
—kompanijų ir unijos—susirė
mimo. Aštunta savaitė praleis
ta dideliame trynimesi ir grasi
nimams vieni antriems. Devin
toj savaitėj susirėmimas suma
žintas, nes unija padarė dide
lių nusileidimų kompanijoms— 
ji atsisakė nuo reikalavimo al
gų pakėlimo ir valandų sutrum
pinimo. Tačiau taš negelbėjo, • 
kad sulaikyti komp. nuo toli-| 
mesnio gulimo ant unijos. Kom- ! 
panijos varosi su savo penkiais 
punktais, kuriuose reikalauja 
nukapoti algas ant 27 nuoš., 
panaikinti anglies “bootlege- 
rius,” apmokėti komp. iškaš- 
čius, jeigu kuris lokalas ar keli 
sustreikuos kontrakto galiavi-j 
mo laiku, dar mažiau negu 27 
nuoš. mokėti tiems darbinin
kams, kurie dirba ant mecha
nizuotų darbų ir visiškai, besą
lyginiai pasiduoti arbitracijai 
su kontraktu penkiems 
tams.

Su bal. 27 d. įžengiama į 
šimtą derybų savaitę, kuri
reiškia ir pabaigą seno kontrak
to pratęsimo. Bet įžengiama vi
sai be vilties, kad bus prieita 
prie bendrumo ir susitarimo. 
G eg. 1 d. senas kontraktas pa
sibaigia. Unija išvaroma į strei
ką per baronus arba jeigu ne, 
tai priimti penkis baronų virš- 
minėtus punktus. Kiek galima 
suprasti, tai unija nelinksta 
priimti baronų “punktų,” kurie 
lemia generalį darbininkų su
mušimą ir pralaimėjimą. Uni
jos viltis, kol 
dente. Unijos 
prez. įsikištų 
ronus sutikti
prailginti kontraktą ir"tęsti de
rybas tolyn.

Trumpa ateitis parodys, kaip 
dalykai virs. Bet galima tikėtis 
ir streiko.

įstaigos labai tuomi susirūpi
no. Baronams tarnaujanti 
“džingo” spauda atsišaukia į 
baronus ir į unijos vadus, nu
rodydama depresijos padėtį ir 
meldžia, kad baronai ir angį, 
vadai panaudotų savo išmintį 
ir atnaujintų seną kontraktą 
vieniems metams. Praleidus 
metus, jų manymu, gal bus ga
lima abiem pusėm stovėti geres
nėj pozicijoj. Beda, mat, 
jiems.

kale. Dauguma lokalų turi pa
darę vienodą agrymentą, kuris 
turėjo įeiti galion 16 d. bal., 12 
vai. dieną, bet Harbor Plywood 
Co. nemanė tą agrymentą pri- 

| imti.
Vėrauzė sustabdė nekuriuos

iš darbo tuos, kurie nenori mo
kėti duoklių unijom Senieji 
darbininkai turi turėti geresnę 
progą paimti geresnį darbą.

Apie visus šituos reikalavi
mus darbdavis nenori nei kal
bėti.

Puslapis Tr

departmentus, kad daugiau dar
bininkų sustačius prie karų Ko
davimo. Darbininkai, tą paste
bėję, pašaukė lokalo delegatą 
ir, susitarus su dirbtuvės komi
tetu, sulaikė visus nuo darbo.

Plywood išdirbystėj dauguma 
dirbam po 6 vai. į dieną, 361 
vai. savaitėje, 4 pakaitom. Mo

kestis mažiausia 55 c. valandoj J 
dvi savaitės ne

susitaikymo, bet 
išdirbystės dirb- 
visą agrymentą.

Nors nuo generalio streiko 
1935 m. šita dirbtuvė turėjo 
150 streiklaužių, bet šiuo kartu 
ir jie rašosi į uniją ir stovi 
liuosnoriai ant pikieto. Vienam 
mitinge įsirašė į uniją net 51 
buvęs streiklaužis, pasimokėda- 
mi nemažas bausmes, kurias 
uždėjo unija.

Unija, nors ir nauja, bet nu
tarė mokėti pašelpas iš fondo, 
kuriame yra $5,000.

Kiti unijos lokalai nutarė 
mus remti, aukaujant, kas an
trą savaitę, dienos uždarbį.

A berdinietis.

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa 
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.
ONE MINUTE
PERMANENT

WAVE

Rengkite
Piknikus

Kur “Laisve”
Rengia

Kalbama, kad užsemtų kasyk
lų vandens pumpavimui kelios 
didžiulės pumpos jau aplaikytos 
ir trumpoj ateityje pradės sau
sinti mainas. Stebėtina, kad to
kių pumpų Jungtinėse Valstijo
se neturėta gatavų. Turėjo jas 
orderiuoti ir užsakyti Hazleton, 
Pa. Esą reikalinga 18 tokių 
pumpų. Paskendusios mainos 
randasi Luzerne, Lackawanna, 
Westmoreland ir Fayette pa
vietuose. Bet darbas, reikia 
pažymėti, varomas utėlės 
greitumu.

Pittstono apielinkėj yra nu- 
skendusios Pittston kompanijos 
No. 9 kasyklos ir Kehoe-Berge 
kasykla, kurios sueina su Pitts
ton komp. Ewen kasyklomis. 
Nors Ewen kasyklos neužlietos, 
nes jos turi anglies sieną, bet 
del numatomo pavojaus, kad 
vanduo gali persilaužti, tai val
stijos inspektoriai jas ir Butler 
kasyklas uždarė.

Wilkes -Barre’ių apielinkėj 
Susquehanna Collieries kompa
nija sumanė svietui pasirodyti, 
kad ji labai rūpinasi darbinin
kų saugumu. Savo No. 7 kasyk
lose paskelbė vajų už saugumą. 
Keli sekcijų boseliai laimėjo 
dovanų po $25, nes jie per mė
nesį laiko sumažinę nelaimes 
iki komp. reikalaujamo mini
mumo. Už pažangą negalima 
priešintis, kad ir baronams. 
Bet klausimas, kodėl ta pati 
komp. neskelbia vajaus už ap
saugą visose savo kasyklose? 
Atsakymas yra toks, kad komp. 
ne darbininkų apsaugojimas rū
pi, bet garbė. Užteks ir šio pa
sirodymo, kad gauti laurų vai
niką nuo UMWA vadų.

&

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. Šio
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į mėnesį: kiekvieną antrą sekr 
madienį, 2-rą vai. po pietų ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

L. T. P. Kliubas turės šokius per visą gegužės mėnesį, 
kas nedėldienį prie geros orkestros K

..........  jML

Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini-

1 1 ........ ■ .■■l'EHBt

SOUTH BOSTON, MASS. ::

ŠTAI ų JUMS SIŪLO AJ.KUPSTIS

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite
Vaizbaženklį

A T Knnstk 332 Broadway rr* J ♦ A V UĮJO Lio So. Boston, Mass.

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė- 
jų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose 

■ Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų 
išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje.

OVER GLOBE čeverykij išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboj. 
Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų prie mūsų žmoniij kojų, 

jų gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą ir 
čeverykus padaro taip, kad jie tinka ant kojų, 

kaip pirštine ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatą

OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 
Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. <" 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

kad ant pado 
Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite

Šokiai būna žemutinei svetainėj. Svetaine yra parengta kaipo ka
baretas. Kas tik ateina, tai būna pilnai patenkintas. Tad visi jaunuo
liai stokite į kliubą, turėsite gerą progą pasilinksminti ir naudą iŠ 
organizacijos. J šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
M l fS f

L. T. P. Kliubas turi dabar speciali naujų narių gavimui vajų. 
Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 i 
metų amžiaus yra priimamas į kliubo narius be jokio įstojimo. Nuo 
25 m. iki 35m. už pusę įstojimo. Tad visi sveiki vaikinai pasinaudoki
te šia proga. Vajus bus tik geguęės mėnesį. Kliubas turi kelis sky
rius kaip pomirtinės taip ir pašalpos. Kiekvienas gali įstoti ant vie
no ar dviejų skyrių. Mokestį moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky- ’ 
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, . 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorius
Plačiai žinomas Massachusetts Valstijoje 
kaipo pristatytojas saliūnams, restauraci
joms ir Draugijų parengimams alaus.

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius pa
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa- f 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus.

Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuojaus 
rašykite bei telefonuokite Vaišvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymą jum

PAGARSĖJUSIO ALAUS—-BROCKERT’S ALE.

Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockerts Ale Distributing Co.
851 Washington Street, Dedham, Mass.
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Laisvoji Sakykla Binghamton, N. Y

AMERIKOS IR KANADOS 
LIETUVIAI

jus 
tu
ras

Šitas

mieji! reikalas didelis, tik mū
sų visuomenė mažai jį pažįsta.

Mieli Amerikos kontinento 
lietuviai ir lietuvaitės! Jūs ži
note, kad sveikata yra brangus 
turtas, nesveikata—didžiausia
nelaimė. Niekas nuo mirties ne
pabėgo, nepabėgsime nei mes 
lietuviai. Bet tai reikia gintis, 
kada galime, 
saugoti labiau

Todėl mes, 
kreipiamės į 
visuomenė,
sv ei k a t o s pag erinim o 
Kad pagerinti sveikatos stovį 
mūsų brolių Lietuvoje, reikia 
pradėti darbą nuo pat pamatų. 
Iniciatoriai kalbėjo ir tarėsi su

; daugeliu žymių mūsų veikėjų.
Pritarimas yra. Todėl mes ir 
kreipiamės į plačiąją visuome
nę su šituo sumanymu: Būkim 
dar kartą nuoširdūs. Sutaupy
kime nuo savo kasdieninių išlai
dų nors po truputį ir visi su
dėję pastatykim Lietuvos liau-

Sveikata reikia 
už viską.
grįžę į Ameriką, 
jus, gerbiamoji

Lietuvos liaudies 
reikalu.

Gerbiamieji Lietuviai ir 
Lietuvaitės!

Pavelykit mums tarti į 
žodį svarbiu reikalu. Mes 
rime viltį, kad mūsų žodis
pas jus gilų ir širdingą prita- 
rimą. šitas reikalas yra mūsą 
visą reikalas.

Mes kreipiamės į jus, ger
biamoji visuomene, mūsų lietu
vių sveikatos klausimu.
klausimas apleistas kaip Ame
rikos lietuvių tarpe, taip ir Lie
tuvoje. Nesveikata yra nelai
mė mūsą visą. Sveikatos padė
tis, ypač mūsų brolių Lietuvoje, 
turi būt pagerinta neatidėlio
jant.

Daug amerikiečių grįžę iš 
Lietuvos aprašinėja savo įspū
džius apie “vandravones” ir 
“gerus laikus” Lietuvoje. Bet 
aktuališki gyvenimo vaizdai 
tankiausiai lieka net nepami- , ... .. .... ... .„ . . I dziai moderniška ligoninę. Taineti. Vienas is musų pamirs- . • ..., ., . . l bus nepamirštamas paminklas,tų klausimų yra sveikatos rci- T_ . . . ... ..įjg,. i Jūsų duotas centas gal isples is

. . . mirties nasrų nevieną jūsų bro-
Amerikiečiai lietuviai, 1—*’*

buvote nuvykę į Lietuvą ir ne-; 
susipažinote su ta sveikatos j ie
škojimo “mekka”, vadinama 
JKauno miesto valstybine ligoni
ne, padarėte sau nuostolį. Ta 
“mekka”, tai yra nuožmybės ur
vas, kokį žmogus gali įsivaiz
duoti. Dantės “Inferno” rodos, 
lengviau būtų kentėti, negu ta
me degredacijos urve sveikatos 
jieškoti. Ta “mekka” yra virš 
•perpildyta ligoniais iš visų Lie
tuvos kampų. Tai yra mūsų 
broliai, gentys, pažįstami, drau
gai, kurie veda kovą už gyvy
bę. Tenai rasi daug Amerikoje 
buvusių lietuvių, guli ir laukia 
paskutinio dekreto.

Sveikatos padėtis Lietuvoje 
yra labai bloga. Tuberkuliozas, 
vėžys, užkrečiamos ligos, nesa- 
nitarija viešpatauja visuose 
kampuose. Bet yra dar blo
giau, kad mūsų broliai susirgę 
neturi nei kuo, nei kur tinka
mai gydytis, nes stoka ligoni
nių, sanatorijų, gydytojų, žo-( 
džiu sakant visko.

Mes žemiau pasirašę turėjo
me daugiau progos pažinti svei-. 
kates padėtį Lietuvoje.
esame dirbę Lietuvos ligoninėse 
Ir studijavę jos sveikatos pa
dėtį. Mes esame sutikę ir gir-, 
dėję nusiskundimus ir apverkti-1 kimo autoriai turi žinoti, kad 
ną Lietuvos žmonių padėtį. 
Mes esame kalbėję su daugeliu 
Lietuvos gydytojų. Jie visi mus 
prašė pagelbėti pastatyti jiems 
modemišką ligoninę, nes, Lie-1 
tuvos prezidento žodžiais sa- 

\ kant, “mūsą tautos aruodas

fe-. Gerbiamieji, mes amerikie- stiečių,

ATSIŠAUKITE GREIT!
Pranešimas Drg. Ben Browne 

Jis išvažiavo iš šio miesto 
28 d. balandžio ir žadėjo va
žiuot į Worcesteer, Mass., pas 
savo draugą E. Kely. Drauge 
Browne, jūsų bosas jieško jūs 
eit į darbą. Beje, pranešk 
draugei Pundienei, kad ji pra
neštų artimesniems draugams, 
kad jūs reikalauja sugrįžt į 
čeverykų dirbtuvę kaip greit 
bus galima. Pamatę šį prane
šimą, rašykite laišką arba 
siųskite telegramą jūsų už- 
veizdai, ką manote daryt. Jūs 
antrašo neturim, tad per spau
dą bandom su jumis susisiekt.

(108-109) J. K. N.

Tas atvežė dvi bačkutes alaus 
ir boseliai ir trokų draiveriai 
prisigėrę svirduliuoja, o dar
bininkam liepia verst tą dar
žinę, bet gert nevalia, “ba ga
li susižeist.” Boseliai nepaiso, 
kad girti trokų draiveriai, va
žiuojant namo, gali apverst 
tuokus su darbininkais.

Tas darbas labai 'toli nuo 
Duryea—apie 38 mylios. Ten 
dirba apie 200 darbininkų ke
turias dienas į savaitę, 7 ir pu
sę valandos į dieną. Užmokes-

tis $60.50 ant mėnesio. Nuva
žiuot turim savo laiku, kas 
sudaro tris valandas sugaiš
ties į dieną. Veža trokais ir 
kartais tie trekai pagenda, tai 
išlaiko ant kelio iki 6 ar 7 v. 
vakaro, o ryte turi sėst į tro- 
ką 15 minutų iki 7, o dirbt 
pradedi nuo 8 vai.

Organizacijose ir bedarbių 
lygose priklauso keletas de- 
sėtkų darbininkų, bet boseliai- 
viršininkai niekam nė išsižiot 
neduoda, todėl ir nieko nevei
kiama.

Šliupinė Atrauga.

kurie jį lietuvį! Argi gali būt dar tokių buvo 
gražesnis ir mielaširdingesnis 
darbas?

Gerbiamieji, sumanymas gra
žus, reikalas gyvas ir darbas 
neapsakomai didėlis. Bet ar šis 
sumanymas ras pas jus prita
rimą, paramą, pasišventimą ir 
nors krislelį mielaširdystės? Ką 
jūs į tai pasakysite?

Mes prašome visus 
ir lietuvaites, ateivius 
musius, prisidėti prie 
kalo. Pirmiausia mes 
išgirsti jūsų nuomonę šituo rei
kalu.

Friends of the Soviet Uni
on rodė krutamas ir kalbamus 
paveikslus 17 balandžio, Lie
tuvių Svetainėj, po vardu: “In 
the Land of the Soviet.” žmo
nių atsilankė nemažai, nors 
galėjo būti daugiau. Manau, 
rengėjams liks pelno. Paveiks
lai didžiumai žmonų patiko, 
ypač grožėjosi tie, kurie pir
mu sykiu matė Sovietų Sąjun
goj gamintus judžius. Vienu

> svečias iš Forest 
City, d. Kepuraitis; jis nega
lėjo atsigėrėti tų žmonių ga
bumu ir gražiu atrodymu. Te
ko girdėti ir daug kitų taip 
išsireiškiant.

Šį vakarą Vėl Bus Rodomi 
Paveikslai

S.P. 
liepti

lietuvius 
ir čia gi- 
šito rei- 

norime

D. Pilka, M. D.
F. A. Wciksner, M. D.

Prašau šiuo reikalu atsi- 
viešai per spaudą arba

parašyti asmeniškai apie šį 
manymą sekančiu adresu.

Dr. D. Pilka
456 Broadway
South Boston, Mass.

“Laisvės” Redakcijos Pastaba’.- 
Mums rodosi, jog sumanyto

jai labai klysta, imdami pagrin- 
dan savo atsišaukimo Smeto- 

Mes’ nos žodžius, “Mūsų tautos aruo
das tuščias” ir būk del to nebe- 

; galima įsisteigti ligoninių Lie
tuvoj. Tai ne tiesa! Atsišau-

su-

Ketvirtadienį, 7-tą gegužės, 
8 vai. vakaro, Lietuvių Svetai
nėj, bus ir vėl rodomi kalbi- 

in Mos- 
35 cen- 

parengi- 
Partijai. 
ai pra- 
įdomu 
darbi- 
patys 
carie-

A Day 
Tikietų kaina 

Pelnas nuo šio

niai judžiai: 
cow. 
tai.
m o bus Komunistų
Visi rėmėjai ir pritarėj 
šomi dalyvauti. Labai 
pamatyt, kaip Sovietų 
ninkai ten gyvena ir 
valdosi be jokių carų, 
nių ir kitų parazitų.

“L.” Koresp.

kalėjimams ir šnipams Smeto
na pinigų turi užtenkamai. Nie
kuomet Lietuvoj nebuvo tiek 
daug šnipų, kiek šiuo tarpu. 
Kalėjimų pramonė klesti. I 
tai valstiečių sukišta į kalėji-: 
mus, tūkstančiai geriausių Lie- 

Į tuvos piliečių—darbininkų, val- 
studentų—-tebekirmyja 

,-Jiai kovojame už Lietuvos ne-; katorgose. Akiregj/j to, rinkti 
priklausomybę, mes dėjome au- dabar iš amerikiečių dolerius 
kas milionais dolerių įvairiems statymui ligoninių Lietuvoj, 
Lietuvos reikalams, bet aplei- mes manome, būtų klaida. O 
dome ar pamiršome sveikatos! jeigu ir rinkti, tai nieku būdu, 
teikalą. Pamiršome tą svarbiau-

’ šią mūsų tautos šaknį, ant ku- o kokiai atsakomingai, visuome- 
rios pasilaiko valstybės ir lie- (nes patikimai organizacijai.

^fe^ybės kamienas. O, gerbia-

Birutiečiai turėjo parengimą 
24 balandžio, Lietuvių Svetai
nėj, kur buvo lošiama operetė 
“Į Tėvynę.” Tas veikalas man 
ir kitiems žiūrėtojams buvo i 
nesuprantamas. Bet jaunuoliai 
gerai lošė ir gražiai dainavo 
lietuviškas daineles. Jie mokė
jo savo roles ir visi gražiai 
lietuviškai kalba. Už tai di
delis kreditas priklauso jums,1 
ateities žiedai. Mat, man te
ko girdėti, kad tie jaunuoliai 
buvo Ateities žiedo Draugijė-,

Šim-|lės nariais.

ne vienam ar dviem asmeniui

------

K Worcester, Mass
“Laisvės” skaitytojai, rėmėj*ai 
ir simpatikai rengia nepaprastą 

Ibalių

Atsišaukimo autoriai ir visi, 
kuriems rūpi Lietuvos liaudies 
sveikata ir laime, turi padėti 
Lietuvos liaudžiai nuversti fa
šistinį rėžimą, smaugiantį’ Lie
tuvą, tuomet atsiras užtenka
mai pinigų ligoninėms ir žmo
nių visapusis gerbūvis ant syk 
pagerės.

Gerai lošė meiliškoj rolėj 
M. Blinkevičiūtė. Tai tikra 
artistė. J. Cinikas neblogiau
siai lošė meiliškoj rolėj, bet 
galėjo būti ir geriau. E. Poš- 
kaitė lošė saliūno merginos 
rolėj. Girtuoklių rolėse labai 
tiko S. Kalasinskas ir A. Ru
džius, 
šė, ir 
gražų 
balsą, 
ti: S. 
vičiūtė, 
Bučinskas, čižauskas, Aima
nas, Indulis, Rauba. Akompa
navo R. Rakauskaitė. Direk
toriavo F. ir B. Rakauskai, 
seniau buvę Forest City gy
ventojai.

Parengime Buvusi.

J. Slavetskas gražiai lo- 
dainavo solo; jis turi 
ir neblogai pralavintą 
Gražiai lošė ir visi ki- 
Zdanevičiūtė, Knizike- 
Meškūnaitė, A. Gilis, I

i May 9 Gegužės
. Pradžia 7:30 vai. vakareg LIETUVIŲ SALĖJE

29 Endicott Street 
Worcester, Mass.

Bus ir Muzikalė Programa
Rengėjai kviečia skaitlingai 

susirinkt į šį pasilinksminimą, 
kur turėsite sau malonaus pa
sitenkinimo ir paremsite dar
bininkišką judėjimą.

ĮŽANGA VELTUI

Philadelphia, Pa.
Penktadienio vakare, 8 d. 

gegužės (May), 735 Fair
mount Ave., galėsite gauti 
“Laisvės” jubilėjinę dovaną— 
knygą “Mortos Vilkienės Di- 
vorsas.” Visi, kurie esate už
simokėję prenumeratas už vi
sus metus, būkite nurodytoje 
vietoje penktadienio vakare. 
Ten bus drg. P. Buknys, “Lais
vės” administratorius, ir iš
duos knygas. Tad visi, kurie 
esate užsirašę “Laisvę” už do
lerį gegužės mėnesiui, ir visi, 
kurie esate užsimokėję už iš
tisus metus, ateikite pasiimti 
dovaną.

Duryea, Pa
WPA Darbų Bosai Pijokauja

Kiek laiko atgal Pittstone 
boselis A. V., prisigėręs, įėjo 
į gasolino stotį ir užmigo. Kas 
tai parašė notą ant storo po- 
piero, “tau saktis” ir užkabi
no ant kaklo. Atėjęs kitas bo
selis' jį pabudino ir tas ėmė t 
lojot, kad būk anas tą notą' 
užkabino, ir tie du susimušė.

Balandžio 23 d., dirbant ant 
Bear Creek farmerys parda-: 
ve didelę daržinę politikieriui.1

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
rupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

. amerikoniškais, 
į Reikalui esant 
jir padidinu to 
Ikio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKES
kainp. Broadway

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

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

tuvių, kitokių

512
JONAS
Marion St.

Lietuviu Likeriu
Krautuve

Degtinės, vynai, šampa
nai, koniakai ir Lietuvos 

valstybinę pirkite pas

XAVERA STRUMSKI
Tai vienatinė Lietuvių likerių 
krautuvė Brooklync, vadinama

Republic Liquor Store
431 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Arti Keap Street

Tel. Evergreen 7-2089

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

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

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

vimu būsite patenkinti.

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Beachview 2-3103

Geriausia ir Draugiškiausia Užeiga
HAVERHILL, MASS.

TAI VLADO SIMANAVIČIAUS TAVERNA
(WALTER’S TAVERN)

Skaniausia degtinė, alus, užkandžiai
166 Washington Street, Haverhill, Mass.

IIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOl

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytu 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVŲ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 

118 Millbury Street Worcester, Mass.
Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

VAISTAI
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
įr veikmę,

ANTI-PAINOL, išlaukinis vaistas nuo 
įvairių skausmų ir Reumatizmo . . .

ECZ.O1NT, gydanti mostis................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

skaudėjimo ir neuralgijos..................................... 50c
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .... $1.25 
LIQUOL, geras antiseptikas plovimui gerklės .... 50c 
QUINATON, naikina plaiskanas ir 

stiprina plaukus .......................................
TREJANKA, apetitui sužadinti.................. .
VALERIJONO LAŠAI, nuo nervingumo 

ir nemigęs . . .............................................

$1.00 
. 50c

25c

Tiesiog pareikalauk nuo mūs. Siųsdamas Tamsta užsa
kymą, sykiu siųsk ir pinigus “money orderiu” arba 

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

P. A. JATUL, DRUGGIST
813 Washington St. Stoughton, Mass.

iro----------------------------------------------—---- —---------- 9

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

National Cafe
Main Street ir Kampas Vine St, Montello, Mass.

TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME
Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau
sią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai 
Raila bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų Dienos šventėse, tai yra laike 
Lietuvių Taut. Namo 3 dienų parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

Čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svečių neužkabinėja.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.
H---------------------------------------------------------------------------------------- &

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.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms 
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ
2010 E. Sergeant St., Philadelphia, Pa.

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert alus.

O Stankaus patarnavimu būsite pilniausiai patenkinti.
Taip pat Stankus pristato alų ir saliūnams, tad pir

kite iš savo žmogaus.
TUOJAUS ŠAUKITE: REG. 1501.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N.Y.

pa

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. V.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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TURN THE

New United Youth Paper Named
‘The Champion’; Rush Subs!

Subscriptions, too.

Dr. Briggs is a bro- 
Rep. Amlie, who in- 

American Youth Act

swing into action May 20th when the 
two-colored cover, features, stories,

THE' CHAMPION, Room 508, 2 
'East 23rd Street, New York City.

HAVEN, Conn.—Yale Uni
decision not to renew the 
of Professor Jerome Davis,

“Let’s have some rain”, farmers on a collective farm in the 
Soviet Union’s Trans-Volga corn belt say, and this novel 
rainmaker swings into action. Mounted wheels that roll it 
through the corn fields sprinkling the soil, this machine is 
part of the Soviet program to battle droughts.

It’ll go the limit for jobs
American Hitlers won’t last a round

Second Part Youth Section
About Workingclass 

Youth and Their 
Organizations

Sports-Humor-News 
of Club Activities 
Education-Stories

Firing Of Instructor 
Arouses Student Ire

NEW YORK—Dismissal of Morris 
U. Shappes, tutor at the college of 
the City of New York, twenty-four 
hours after he had addressed the 
student peace demonstration at the 
college, has become a major issue at 
the campus, with angered students 
resorting to dramatic means in a 
fight for his reinstatement.

More than 2,000 students partici
pated in “funeral services,” parad
ing a horsedrawn hearse with a cof
fin marked “Here lies academic 
freedom”. After eulogies were de
livered, 500 of the demonstrating 
students staged a “sit-down” strike 
on the first floor corridor outside 
the office of Dr. Frederick B. Ro
binson, president of the college. A 
committee, sent to see Dr. Robinson, 
by the students, reported that the 
prexy’s answers had been evasive 
and that he had termed the commit
tee “too presumptuous”.

A second delegation was sent, 
since the students deemed the ans
wers “unsatisfactory”. They were 
unable to reach him. Telegrams and 
telephone calls also brought no re
sponse. Finally, after Dr. Robinson 
left the building, the embattled stu
dents voted a resolution condemning 
him for “conduct unbecoming a col
lege president”.

Evidence of the seriousness of stu
dent leaders was contained in an 
editorial printed in the “Campus”, 
undergraduate newspaper on the 
front page. Challenging Dr. Robin
son and Dr. Charles F. Horne, chair
man of the English Department ,of 
which Dr. Shappes was a member, 
it stated:

‘Solemnly, with full recognition of 
the consequences, we swear that we 
will not allow you to expel Morris 
Schappes from the campus”.

The Teachers Union protested the 
dismissal and called it a “flagrant 
victimization of a capable teacher 
and scholar for trade union, anti
fascist and anti-war activity”.

A senior class ballot before his 
dismissal had voted Schappes the 
most popular instructor at the school.

opui VO. I

And just to give you an idea ofr 
what we’ll have in every issue—the 
June number will contain short sto
ries by Jack Conroy and Grance 
Lumpkin. Gov. Olson of Minnesota 
will write of the youth and the 
Farmer-Labor Party. There’ll be 
sensational sports interviews. Mo
vie sidelights direct from Hollywood. 
James Wechsler will interview the 
Princeton head of the Veterans of 
Foreign Wars. That’s just a few 
of the many features.

But the summer promises to be 
too hot for weekly engagements. 
Therefore, the CHAMPION is going 
to appear in monthly advance issues 
—June, July, August—and then 
starting with September, it’ll appear 
as a WEEKLY.

During the summer, preparations, 
planą, action go. on. Throughout 
America, thousand's will be working 
with the advance issues to build up 
a weekly circulation of 50,000, start
ing in September. The editorial 
board will be arranging for a Bril
liant season of reading—and you’ll 
be'the reader.

Then, with the training season 
over, THE CHAMPION starts on a į 
tour from Maine to California. It’ll , 
fight for factory youth of the East, Į 
young farmers of the West. Young 
sharecroppers in Dixie will be its 

_ _ Students, high school, col
lege, will have a new text book. THE 
CHAMPION will help anti-fascist, 
anti-war church youth in their bat
tles.

Remember! "First issue out May 
20th. All orders must be in before 
that date. 300,000 copies. Get your 

ment and the Nazi party will also be I organization to order a huge bundle, 
included. A reception by the go- THE CHAMPION will sell every- 
vernment to all attending the cele- where. Don’t forget to send cash 
bration is planned. The statement with every order.
of Dr. Adler of the University that i Twenty-six issues for 75c. Fifty-two 
the event would be local and aca- j issues for $1.25. 1 
demic in nature, clashes with these j r" ,
plans.

RELIEF HEAD BACKS 
YOUTH ACT

KENOSHA, Wisconsin—Dr. A. W. 
Briggs, director of Wisconsin relief, 
favors the American Youth Act.

Dr. Briggs said that “the Youth 
Act, as explained to me, sounds all 
right. I favor any act that would 
keep young people off the job mar
ket by keeping them in school long
er”, he added, 
ther-in-law of 
troduced the 
in Congress.

NAZIS WILL EXPLOIT 
HEIDELBERG FETE

HEIDELBERG, Ger.—Despite pro
testations that the celebration of 
the 550th Anniversary of Heidel
berg University would be a purely J friend, 
academic event, Nazi authorities are 
making plans to exploit the event 
for propaganda among visitors.

Propaganda Minister Joseph, Goeb
bels and Bernhard Rust, Minister of 
Culture, will be the main speakers. 
Other representatives of the govern-

CLEAN fighter who always wins is called a champion. 
And the new united youth magazine was named that— 

THE CHAMPION OF YOUTH.
A champion on youth! It will swing uppercuts at the Du- 

Ponts and other munition makers.
for the. youth! It’ll help KO war!
before the CHAMPION.

300,000 strong, The Champion will 
first issue appears. Sixteen pages, 
sports.

YOUTH CONGRESS ASKS 
MEMORIAL DAY PEACE 

ACTION

NEW YORK—-The National Coun
cil of the American Youth Congress 
has issued a call to the young peo
ple of America to take peace action 
in every city of the country on Me
morial Day, May 30. Its aim is “to 
extend the student strike of yester
day to all young people of the com
munity.”

“The idea”, declared William Hinc
kley, national chairman of the Con
gress, “is simply that true comme
moration of the dead of past wars 
is not given by spending another 
day in whooping up the war spirit, 
but is given only by taking action so 
that there shall be no war dead from 
our generation or any other”.

NAZIS NOT WELCOME 
AT WILLIAMS

WILLIAMSTOWN, Mass. —Nazi 
į propagandists are not welcome at 
I Williams College.

German exchange students who 
come with “certificates of political 
responsibility” are not wanted, for 
“one of the indispensable conditions 
for study in an American college is 
an open mind”, President Tyler Den
nett announced.

For the last ten years Williams 
College has accepted one German 
student annually, paying his expens
es up to $1,000. The college will dis
continue its exchange scholarships in 
June, following discussion by the 
trustees on the report that a spe
cial training in Nazi ideology would 
be given to all German students sent 
to American colleges on “exchange” 
scholarships.

Young People Join The 
May Day Parades

NEW YORK—American youth 
played a prominent part in May Day 
demonstration throughout the coun
try as workers, liberals and radicals 
commorated the 50th anniversary of 
the labor holiday, orginally set aside 
to aid the fight for the 8-hour day.

In New York City, scene of the 
nation’s largest turnout, young peo
ple, together with an estimated 
8,000 students in a giant parade 
that wound its way through the 
city’s streets for eight hours. Three 
hundred thousand people in all mar
ched along the parade course and 
past the reviewing stand in Union 
Square.

Large delegations from City Col
lege of New York and from Hunter, 
Columbia, New York University and 
Brooklyn College filled the student 
ranks. City College ' students , took 
their president, Frederick Robinson, 
for a bitter ride by carrying hun
dreds of miniature umbrellas, recall
ing the spring day three years ago 
when Robinson, angered by a cam
pus anti-war demonstration, furious
ly wielded an umbrella in an attempt 
to disperse it.

Most of the young students march
ed under the banners of the Ameri
can Student Union. Other large youth 
delegations were enlisted in the 
ranks of the Young People’s Social
ist League and the Young Commit-- 
nist League. Large numbers of pub
lic school children also paraded.

Young people’s section marched 
in other parts of the country, too. 
In Philadelphia and Chicago sizable 
youth delegations paraded1 in the 
May Day demonstrations.

YALE FAILS TO RENEW 
CONTRACT OF 
PROF. DAVIS

NEW 
versity’s 
contract 
nationally known leader in prison re
form and social reconstruction, and 
author of Capitalism and its Culture, 
has aroused protests among Yale 
Divinity School students.

Although the Yale Corporation 
avowedly acted because of the “lack 
of quality” in his teaching, students 
charge that Prof. Davis’ advanced 
social views are the real cause of 
his dismissal.

WASHINGTON, D. C.—Testimony 
presented at the recent hearings on 
the American Youth Act, is now 
available in printed form, it has been 
announced. The hearings were held 
March 19 to 21, before the Commit
tee on Education and Labor of the 
U. S. Senate.

ATTACK TEACHERS 
ORGANIZATION

MEMPHIS, Tenn.—A resolution 
by City officials forbidding teachers 
to belong to any union or labor or
ganization is an attempt to install 
a “yellow dog” contract, the Mem
phis Teachers’ Association charged.

The Teachers Association, affilia
ted with the American Federation of 
Labor, claims a membership of more 
than half of the 1,056 teachers in 
this city.

Contracts for next year stipulate 
that teachers must swear not to 
join a labor group, or, if already 
members,. that they will resign.
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Pop! Go The ‘Aidbalsiai’
The “Aidbalsiai” Sextette has up 

and done it! It is the first group 
that has actually taken an active 
interest in the coming Meno Conven
tion... and what an interest! In 
order to raise funds to send dele
gates to the Cleveland Meno Conven
tion in June, the Meno Central Bu
reau and the Aido Chorus jointly 
agreed to give a concert and dance, 
and the “Aidbalsiai” stepped for
ward and volunteered to supply the 
program for the entire concert. 
These last few weeks, the members 
of the group have had as many as 
three rehearsals a week.

Here’s the result of the rehear
sals and incidentally, the program 
that you will hear at the concert on 
Saturday (May 9).

1. The “Aidbalsiai” in a group of 
Einglish songs.

2. Vocal duets by:
Aldona Klimaitis and Vete Za- 

blackas
Vete Zablackas and Frank Yak- 

stis.
Aldona Klimaitis and Nick Pa

kai.
3. A girls’ trio.
4. The “Aidbalsiai” in a group of 

Lithuanian Songs.
5. The “Aidbalsiai” will also pre

sent a group of Spanish and Italian • 
songs.

6. Aldona Klimaitis will furnish 
several solos, also.

Besides the above-mentioned pro
gram which the sexteete has so am
bitiously prepared, the Aido Chorus 
itself will be there to .offer a va
ried selection of its latest songs, 
Representing the Meno Bureau on 
the program will be its efficient se
cretary — Frank Pakalniškis, the 
owner of a beautiful high baritone 
voice.

Be as ambitious in getting your 
tickets as the sextette was in learn
ing its songs. The price of admis
sion to this most interesting “Pop
concert” is only 35c. This includes 
also the dancing (music furnished 
by George Kazakevich Radio Orches
tra). The concert starts at 7:30 and 
the dancing at 9:00. The place— 
Lith. Citizens Club, 80 Union Ave., 
Brooklyn. See you Saturday!

BUNNY.

POISONAL
To: YELDEM NEB
Sorry, no can do! Too late!

Hartford Hilarities
After waiting in vain for some 

ambitious soul to write up the news 
of Hartford, I have decided to take 
a stab at it myself, come what may. 
Not having had much experience as 
a columnist I hope my humble at- 
tempts will meet with the approval 
of all.

Spring fever seems to have swept 
Hartford with greater force than 
usual for aided by that busy little 
fellow called cupid much has been 
accomplished in the way of romance. 
Charlie Brazauskas started things 
when he married Anna Drūtis in 
Feb. and this was soori followed by 
the announcement of Julie Dagilis’ 
engagement. Julie who is still in 
the hospital recuperating from scar
let fever has our best wishes for a 
speedy recovery. About two weeks 
ago dur Lakrasas alias Murelenka 
decided to go the younger set one 
better by taking part in a double 
wedding in New York. Mary Chapps, 
former chorus member and the bro
ther of Murelenkas bride made up 
the second couple. The next persons 
to succumb to the romance of spring 
are Margy Shurkus and Pette Gra- 
bouskas who are to trip to the al
ter on the 30th day of May. And 
last * but not least congratulations 
are in order to Helen Raulinaitis 
and Frank who surprised everyone 
by slipping away to New York last 
Sat. and performing the wedding 
vows. Ye Gods, when will it all end ?

Not having been in Waterbury last 
Sunday I can only write from second 
hand information but from all re

THROWING THE

Sounds Like It
History Prof.—“Who was Talley

rand?”
Student—“A fan dancer and cut 

the baby talk”.

Nurse Was O. K.
“I’m afraid my cousin is going to 

be in the hospital for a long, long 
time”.

“Goodness, did you see the doc
tor?”

“No, I saw the nurse”.
Held Firm

“So he tried to win you by an in
vitation to ride in that old flivver of 
his?”

“Yes, but I refused to be shak
en”.

Visko Po Biskį Iš 
Waterburio

I will have to start off with the 
events of the meeting held by the 
chorus a week or two ago, if I don’t 
wan’t to get a nice long speech 
from------- -- for he is noted for
them. Every meeting is about the 
same until new ideas are reached, 
then we get action among the mem
bers. First of all someone sugges
ted that we have a good time for 
the members of the chorus and the 
actors of “Tamyla” to be held at 
Lakewood Park in the near future. 
The sum set aside was 10 to 15 
dollars and I hope it will be enough, 
for some of the members can eat 10 
to 18 hot dogs.

■ , .» , I I .

Then Connie, (thanks to her), put 
forth a motion to have a group of 
girls, and boys, say 8, to learn some 
songs and sing them at the picnics 
this summer.

I musn’t forget the hot dog roast 
which was supposed to be held May 
3-rd. It so happened, that it rained 
(I think the hot-roasted dogs, as Bo- 
kas said, were too hot and the rain 
came down to cool them off), but I 
think that Beatrice will write about 
that as she was on the committee 
and I hope the committee was there 
even if no one else was.

Three cheers for the boys—they 
have plans for a swimming team and 
I think it will be very hard for 
anybody to outswim our fish. Among 
the good swimmers are Edward K. 
and our football star of Willy High 

ports an excellent performance of 
“Tamyla” was presented and a good 
time was had by all. I wonder if 
Agnes took advantage of Jakies pro
mise that “she could have anything 
her little heart desired” when they 
raided his store. It was a swell op
portunity lost if she didn’t.

From all indications the L.D.S. 
dance to be given at the Rainbow 
Inn in New Haven on the 23rd of 
May promises to be the gala event 
of the season’s social splurges (Bru
no otta slip me somethin for all this 
swell advertisin’).

Speaking of the L.D.S. our mem
bership drive seems to have been 
something of a flop but I hope that 
won’t discourage us from continuing 
work along those lines.

The Irony of Life
They had been sitting in the swing 

in the moonlight alone. No word 
had been spoken for half an hour 
until—

“Suppose you had money”, she 
said, “what would you do?” He 
threw out his chest in all. the glory 
of young manhood.

“I’d travel”, he said.
He felt her warm young hahd 

slide into his. When he looked up 
she had gone.

In his hand lay a nickel.
ALPHA RHO.

Looks Shaky To Us
“I’ll have you understand my boy 

friend is not a loafer. He has a 
job in a circus”.

“Yes, but is it a steady job?”
“I’ll say. He’s a tight-rope walk

er”.

Sure They Do
Irate Father—“I can see right 

through that chorus girl’s intrigue”.
Lovesick Son—“I know, dad, but 

they all dress that way nowadays”.

Yeh, Why Not?
“Hands up!” Why not? A gentle

man in Kansas obeyed cheerfully. 
He had $27 in his mittens and only 
17 cents in his pockets.

School, Johnny P. We are hoping 
the boys will have plenty of compe
tition,

Johnny Orman, what was the idea 
of telling the writers of Waterbury 
not to write for the paper because 
we send in too much news as it is? 
I hope that all the writers will get 
together and each one send in some
thing so that we would have a whole 
page about the goings on in Water
bury—then what would you do ? 
That was why there wasn’t anything 
from out here last week and if you 
folks from other towns missed the 
article, blame Johnnie for frighten
ing Beatrice into not writing.

The drive for new members is well 
on its way, for we are getting new 
members, but we don’t know who 
gets the credit for them. The mem
bers and the people who they have 
gotten in are: Beatrice. Mary S. and 
Jean D.; Nelie: Jo R.; ?: Al. C.; 
?: Victor. Don’t forget there is. a 
prize for the one who gets the most, 
so come on and get to work.

A new fad among the male sex 
is—yes, you guessed it—fishing. It 
is just as bad as the striped' sox— 
here for a few weeks and then for
gotten. The boys didn’t come up to 
the Russian Hall because they went 
•fishing. If it was voted upon to 
attend the meeting, you are suppos
ed to be present and not ask other 
boys to join you in your fishing trip 
up to Scovill’s.

I wonder if people from far away 
cities can take a hint ? We, the 
people of Waterbury, just love to go 
and sing in the far away places 
and as yet we haven’t been up to 
Boston and to such places we would 
gladly come up and sing for you, 
that is if we are invited. So think 
it over and drop us a letter if you 
want to see some of our pretty fe
males and hear good singing.

As some one has picked, out my 
name for me, I think I wilUsign off, 
as you will Yet have to read an ar
ticle from “Cheerio”, How do I 
know- A little birdie told me.

DUCHESS.

WEBSTER, Mass—Girls in these 
parts are giving boys keen compe
tition for berths on local school 
teams. Nellie Twardzik of Webster 
High School has already won her 
berth as first baseman on the team. 
When Nellie’s team played Millbury 
High, she found Mabel Cullina on 
Įst base for Millbury. Millbury won 
despite a six run rally in the 9th 
inning by- Webster.

NEW YORK—Guarded by police 
to prevent anti-fascistic demonstra
tions, 169 cadets from the German 
cruiser Emden spent a day and half 
sight-seeing in New York City.

SPORTS SNORTS
86th Street, New York, the heart 

of the German section, emporiums 
feature elaborate pictures of the 
Olympic Stadiums in Hitlerland. The 
sport palaces, and they are really 
that, are obviously costly .and beau
tiful—but—butter is an almost un
heard of luxury in the land of “Das 
Kultur Kampf”...

The current grappling champ an
swers to the romantic name of Ali 
Baba. We wonder how long this 
muscle-bound monster with the gla
morous cognomen will be permitted 
to reign ere Dick Shikat “wins” 
back the coveted crown... x

Benny Chapman, fleet Yankee out
er gardener, after years of indiffer
ent ball, is playing magnificently. It 
can’t be that Chappie is afraid Wal
ker, Hoag or Johnson might snare 
his job. Can it, Benneh? Incident- 
ly all five Yankee outfielders are 
bettering .300. With that sort of 
competition, De Maggio might not 
even break into the line-up. Mana
ger McCarthy, one supposes, is not 
unduly worried by the situation...

Meritorious baseball performances 
thus far are: Grove allows one earn
ed run in 26 innings. Foxx and 
Trosky have five homers apiece. The 
playing of the Dodger kid infield. 
The Cincinnati Reds.

Disappointments: The Dean Bro
thers. Cy Blanton and Clyde Castle
man. The Gas-House Gang from St. 
Loo....

Camera signs to meet Le Roy 
Haynes— again. Wasamatta, Primo, 
won’t you ever learn? The Ponder
ous Pisan belongs in a circus, not in 
the ring. Conzoneri, the lion-heart
ed shrimp, is in training for Me Lar- 
nin. We pick a long shot this time. 
The game Italian to take the valor- 
our Vancouver Irishman—via the 
judges’ nod....

Chesterites’ Looking 
Glass

Who is this beautiful brunette, 
slim and mysterious girl who. has 
fascinated our ex-president so that 
he doesn’t even appear at our rtieet- 
ings? Believe it or not, he hasn’t 
missed a meeting for almost a year. 
Mm-m-m she must be somebody if 
she can keep him from the club, 
when we have such lovely and at
tractive girls in our own club. 
Adolph, please come back.

One of the most beautiful affairs 
held by our club was a Mock Wed
ding. The bride was no other -than 
Nellie Gizeski and the groom was 
Harry Park. The funny part of it 
was that the groom was so excited 
that he didn’t even know what finger 
to place the ring on. Can you blame 
him, boys? Especially, if you had a 
gun stuck in your back! When they 
were about to be pronounced “hus
band and wife” her old lover sud
denly came to life. Guess who it 
is! The Looking Glass sees and 
knows all. .

When the boys feel out-of-tune, 
they decided to sing, and when they 
sing they sing. Look out! You can 
hear it for about ten blocks. Who 
said Chester was a small town? 
Well, why don’t you come up some
times and find out.

We’ll soon take you for another 
stroll through the Looking Glass 
Lane.

REFLECTOR.

STARKVILLE, Miss.—Starkville 
police are investigating the mysteri
ous drowning of Willie B. Barkley, 
22, star basketball player, during 
fraternity initiations at Mississippi 
State College. A faculty member 
declared Barkley met his death when 
he and nearly 20 others were order
ed to swim across the local horticul
tural department pond as įtart of 
their initiation into the Future Far
mers of America, a Mississippi State 
fraternity.
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Working Conditions In A 
Soviet America

— _By MAX WEIS9— ====

The working conditions of the youth in the 
factories would be improved beyond re
cognition. Since our Soviet government would 
have as its first concern the health, well being 
and safety of its people, it would take care that 
all factories, mines and mills were properly 
equipped and constructed; that all dangerous 
machinery was outfitted with necessary safety 
devices.

Night work for youth under twenty-one as 
well as for all women and girls would be abso
lutely forbidden. In addition, work in danger
ous or unhealthy industries would be forbidden 
for the youth. Rest periods during the work
ing day will be allowed for all young workers 
under twenty- x>ne years of age.

In addition, every young worker, as well 
as every adult worker, would receive four weeks’ 
vacation with pay every year, as is now the 
rule in the Soviet Union. The government would 
not begrudge’ this vacation. It would under
stand the necessity for all workers having such 
periods in which they are free from the strain 
of factory or mill work. The renewed energy 
and fitness resulting from these vacations would 
amply repay society for the expense of the paid 
vacation periods.

Each large factory or mill would have at
tached to it a dining hall, in which all workers 
would get their meals at the lowest possible 
cost. There would be playgrounds, gymnasiums, 
and fields attached to the factory grounds so 
that the workers of each factory could take part 
in organized athletics before or after working 
hours.

-Also, attached to the factories, mine or mill 
would be club rooms and libraries where the 
youth could meet, play chess or checkers, dance 
or study, as they chose.

Everything would be d’one to make the fac
tory, or the collective farm for that matter, the 
center of life of Soviet youth. Labor would be 
transformed from a heavy, distasteful job into 
a joyful activity.

A Letter From A Reader
Dear Comrades:

A contingent of young communists from as 
far West and North as Illinois and Minnesota 
and as far South as Alabama, comprised of 
Negro and white youth, both male and female 
whose lineage dates back to John Paul Jones 
and who deScend from oppressed workers of 
Austria, Finland, Lithuania, Italy, England and 
Germany, have journeyed East to attend the 
National Training School of the YCL. You can 
bet that we feel mighty proud and lucky to 
have been chosen from our respective districts.

Classes have not yet started, so most of 
my letter will be devoted to the week-end spent 
at a camp.

This camp—a more proper name would be a 
hotel surrounded by shrubbery and brown and 
white cabins—is flanked by a beautiful river 
on one side and mountains populated with young 
trees and tiny leaves, on the other.

We have all the modern conveniences from 
shower baths to spacious dinning halls (and 
speaking of dining halls, this two day stay in 
the woods has convinced us the food is ex
cellent. In the line of sports, we have from 
swimming to pitching horseshoes at our dis
posal. One thing, however, is abundant here, 
and that is a comradely atmosphere.

The school will last for only six weeks—not 
as long as I expected. Still, in the movement 
back home, in the LDS and YCL, much will 
happen in that time. I want all my friends, es
pecially from my home town, to write to me 
and tell me how things are getting on.

The address is 35 E. 12th St., Room 801, 
New York City.

Comradely,
EFF WATKINS.

THE STUFFED SHIRT TRIBE

“This one tried to carry things too far—he 
wanted to sell canned air”.

Editorial Comments

OUR YOUTH SECTION
The Newark Readers’ Collective has put it

self “on the map”, as far as the editor of this 
youth Section is concerned. In Last weeks is
sue Mildred Jamison, secretary of the Readers’ 
Collective summed up the discussion that the 
aforementioned group held in regard to the 
Youth Section. Many good points were brought 
up and you may be assured that they .will be 
taken into consideration. In order to get more 
comments on the Youth Section, every week 
there will appear a question in regard to this 
paper and every correspondent who sends in an 
article - must also include an answer to the 
question. That does not mean that only 
the correspondent should give her or his opinion 
on the subject, but should question other read
ers and find out what they think. With the 
cooperation of all readers and correspondents we 
will issue a Lithuanian youth paper that will be 
hard to beat!

The first question for next week is the fol
lowing: WOULD YOU LIKE A CORRESPON- 
DENCE COURSE IN LITHUANIAN? Many of 
our readers belong to choruses where they sing 
Lithuanian songs, but I am sure that many 
cannot pronounce the words correctly. Through 
such a weekly column, if. the readers would fol- 

• low it up, a great deal could be learned about 
the Lithuanian language. Therefore I am call
ing upon “Toots”, “Cheerio”, “Me Too”, “Du
chess”, “Putpeles Vaikas”, Mildred Jamison, Ben 
Medley, Felix Olekis and others, whom I fail 
to remember at the moment, to also insert a 
line or two in your correspondence on the above 
subject, if you intend to send in an article next 
week. Esu tikras, kad visi išpildyšite viršminė- 
tą pageidavimą ir iš kalno tariu širdingai ačiū.

MAY DAY—1936
New York City has just experienced its 

greatest May Day demonstration. Fully 300,- 
z 000 people, adult and youth took over the streets 

of New York and showed their united strength. 
, From early morning till dusk 300,000 New York
ers marched past the reviewing stand, 6 abreast. 

sIt was the most inspiring, the. most militant 
May Day demonstration that this writer has 
seen and taken part in. I am‘mire that many 
Fifth Avenue swankies got cold feet when they 
saw from their pent houses the marching hun
dreds of thousands who shouted “War is Hell, 
to hell with war”, “We demand unemployment 
insurance,” 4*AU war funds to the unemployed,” 
etc., etc., and I hope that next year many of: 
them will faint and die of fright when they see 
not 300,000, but fullya’ half million marching 

. New York workers.

—The Camera Eye —
HOLLYWOOD where the producer appreciates 
one good cigar... and hires genius by the do
zen. J. Edward Bromberg, an actor who won 
his dramatic spurs by his sympathetic portray
al of characters in “social” plays, has a part 
in the romantic-militaristic “Under Two Flags”. 
IRWIN SHAW who startled the playgoing 
world with his electrifying “Bury the Dead” is 
now writing another epic (as an employee of 
Hollywood)—-a football story “The Big Game”. 
Someone “Bury the Producers”!

MAX REINHARDT’S next picture will be “Dan
ton’s Death”. Prior to this, the famous Ger
man stage director had been busy directing 
Franz Warfel’s “Eternal Road”, a spectacular 
play which never saw the first-night opening 
due to insufficient finances. The backer drop
ped a cool $200,000.

IL DUCE wages his war on all fronts. Now he 
has served notice to the Hay’s office in Ame
rica that a new dictatorship for the Italian 
film industry is being set up. All imported 
film will have to be submitted to this agency 
for distribution, rental fees being paid as the 
agency determines. As a result, major Holly
wood producing concerns are considering with
drawal from the Italian market.
THE CENSORSHIP Board of Budapest, ex
tremely strict with gangster and murder films, 
complacently stamped their approval on the an-, 
ti-semitic Nazi film “Sturmtage J919” which 
deals with wholesale killings. Lively demon
strations against the film sent the venerable 
censors scurrying for their scissors to snip all 
objectionable scenes.

A NAZI BARGAIN Germany has agreed to 
permit Austria to export 14 to 18 films yearly 
into the Land of Hitler. The only restriction 
was the demand that all actors, from star to 
extra, be able to furnish proof of full blooded 

•Aryan ancestry—(or idiocy).
COMPETITORS heaved a sigh of relief when 
they learned that “Uncle Carl Laemmle had re
tired from active production. But the heart
felt sigh has turned into a groan, loud and 
long—for foxy old Laemmle plans independent 
production.

SERGEI EINSTEIN who made “Potemkin” and 
startled the movie public, a top notcher in the 
field of directors, has started work on another 
film, after a vacation lasting about 4 years. The 
title is “Bezhin Meadow”.
HOLLYWOOD has finally awakened to the fact 
that China is not the land of wily mandarins, 
sleek and smiling, nor of skulking Orientals, 
shuffling along in slippered feet, as the di rec-,, 
tors would have you believe: MGM has taken 
steps to put a breath of real China on the 
screen in its new film “The Good Earth”. The 
task of technical advisor has been assigned to 
General Fang-Chen-Wu, heroic military leader 
who fought the Japanese invaders until forced 
to flee for his life. In Hollywood, the General 
is helping recreate the atmosphere of the rural 
life of China and its people. In New York, the 
General has entrusted to the care of an or- 
ganization, a film which he brought with him. 
And from this film is being fashioned a far dif
ferent tale than that of Hollywood’s—a little 
known tale of the rise of the Chinese people— 
of their bitter struggles against the domination 
of imperialist powers. This column, having 
sneaked a preview of the film, came out a much 
wiser person having dipped into * the misery 
that is China’s.

CEILING ZERO for Cagney’s acting and a 
tense dramatic story that grips you to the very 
end. Petrified Forest—for a good story and in
telligent acting. The Ghost Goes West—for Ro
bert Donat’s acting in a hilarious satire that is 
cleverly directed for one half the film' and then 
the director runs out of ideas. No chit chat 
about the stars this time.

IT’S A FACT
In a list of 84 persons killed in labor and 

farm struggles in the two years 1934 and 1935, 
compiled by Labor Research Association, ages 
were given in 81 cases.

15 of these 31 were 25 years of age and 
under; four more were 27; three were 26, and 

, one was 28. Out of the 31 whose ages were 
given, 24 were 28 years of age and under.
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Shenandoah Žiežirbos
Gerą dieną!
A meeting of the chorus was held 

Sunday evening April twenty-six and 
matters of great importance were 
discussed. Meetings are being well 
attended and we hope the summer 
weather, or shall we say SPRING
FEVER will not keep our members 
from attending these meetings which 
are very very important to all. We 
expect a large attendance at the 
next meeting.

You know, for the size of Shenan
doah many funny things happen 
around the place. It seems to me 
that those things are JUST HABITS 
among the people. Many of our 
readers of the YOUTH SECTION 
here make comments on the goings 
on in other parts of the country and 
why WE do not have such entertain
ment as they have elsewhere. Many 
of them think the cause is that our 
organization is LESS COOPERA
TIVE than it should be. Let’s see 
if we cannot build our organization 
up and have just as much fun as the 
rest.

Occasionally, we have comrades 
commenting on the Youth-Section 
here and over-hearing a talk about 
a week ago, I must say that the 
READERS’ COLLECTIVE sure were 
right, when they said We want an 
eight page Youth-Section. (I and the 
rest of my colleagues hope this de
sire will come through very soon, 
so as we can contribute more to the 
Youth-Section). We’re with you, 
Readers’ Collective of Newark, One 
Hundred percent.

Hi-Ho, Cheerio, where’s your 
column of news from Waterubry? 
One of your colleagues wrote for 
you, but we want it from you. Hope 
we can count on hearing from you 
today. Ah Cheerio, P-L-E-A-S-E- 
write, won’t you?

Extra! Extra! Where’s Al Stan 
these last few weeks ? Boy! it seems 
as though she’s forgetting us or 
maybe it’s because she’s busy. Come, 
Al, you are coming to rehearsal 
sometime, aren’t you? Well, we’re 
expecting you Sunday.

Gee whix, I’m going, Father Time 
is whizzing on, so I’ll merely say 
ADIOS till I see you all again.

“TOOTS”.

Yoa See, It’s Like 
This . o . .

WATERBURY FLASH...
Hartford was well represented at 

the second presentation of “Tamyla” 
in Waterbury. The dancing that fol
lowed the play was enjoyed even 
more so than the play itself! The 
fascinating and somewhat tedious, 
barbarian Waterburian hop, even af
fected Hartford’s Mildred to the ex
tent of war-hooping it up with Wa
terbury Stanley.■

It seems those wedding bells are 
trying to break up that old gang 
of ours. In this case, tho’, the gang 
happens to be Laisves Chorus, which 
can’t afford so many of our choris
ters t.o be lured away by Dan Cu
pid. The following are our newly 
married members:

Helen Raulinaitis, Charlie Bra
zauskas, and Benny Muleranka. We 
sincerely hope they will continue to 
attend rehearsals and also persuade 
their better “halves” to join.

When you feel the buzz in your 
nose, you’re humming right, accord
ing to our director.

What did Aggie mean when she 
said her vitamin A came out when 
she sang with Millie high A flat ?

Our two love doves are dancing 
lips to cheek instead of cheek to 

I cheek. Whose cheek and whose lips? 
Come up some Wednesday nite and 
see ,for yourself.

Adell, Donnie, and a fellow were 
walking down the street when sud
denly the young fellow popped up 
with. “I gotta go”. So Adell start
ed to sing, “Let yourself go, relax, 
and let yourself go”.

Good shows must be in town...
Reason—Millie Ramond has been ab
sent from rehearsals lately, and a 
good soprano is a soprano in any 
chorus, by cracky!

Now that all the ping pong balls 
are broken, biondie Joe Plitnick car
ries his own equipment.

Can someone tell me why...
It always rains on Sunday?
Yon Johnson likes “chick-chick” 

sandwiches ?
Stanley Makavaskas is so quiet 

lately ?
Tony was named “Baldy”?
Karl wants to play tennis ?
Eddie hasn’t any spezzerinktum, 

for anything?
My time is up, so tut tut...

ME TOO.

02
02

Waterburio Žvake

Last week the youth section didn’t 
exhibit any contribution from our 
fair city although. our newly 
elected chorus correspondent pro
mised an article for said issue. 
When third degreed why she hadn’t 
written, this young miss very naively 
admitted that her article had been 
written but was still lying in her 
purse—so for fear that this week’s 
article will come to the same fate, 
I’m writing again.

Last issue Mildred Jamison of the 
Newark Readers’ Collective present
ed so many sound and constructive 
criticisms of the youth section that 
together with a number of the youth 
here I’ve been comparing our criti
cisms with theirs. The main re
quirement, of course, is an enlarged 
youth section. Why not? The Li
thuanian section is being practical
ly doubled every day of this month, 
in commemoration of “Laisve” 25th 
Anniversary Jubilee—why not the 
youth section? Secondary in impor
tance, I believe, is the insertion of 
a regular editorial column. There 
is no need to delve into the rest of 
the points mentioned in the Newark 
column because we’re heartily in ac
cord with all except the one about

the Smith Family comic. “Because 
it drags out a theme that is too well 
known” is a very poor reason for 
disontinuing this strip. Don’t for
get that everyone reading the youth 
section isn’t quite as well informed 
as you. There are young people 
everywhere who, either because they 
are too new in the movement, be
cause they’re too lazy or too occu
pied to read good books and heavy 
news items, or because of a number 
of various reasons, -know nothing 
whatsoever of unions, organizing, 
etc. The quickest and most effective 
way of reaching them, it seems, is 
thru a comic strip of this sort which 
is short, natural, and attractive.

The youth here are certainly get
ting sports-minded this spring. With 
such fine facilities that we have and 
such excellent material, a soft-ball 
team is in the making and a swim
ming team has already been organiz
ed. For weeks now pur chorus row
dies have been busily occupied dis
cussing plans for sports activities 
this summer. The newly organized 
swimming team is composed of some 
of the city’s best amateur natatorial 
artists including Johnny Polmon, Al 
Burke, Stan Jegela, Edward Kripai- 
tis, Peter Kukanskis, and Al Ches- 
nius with Al Strauss as the mana
ger. This team will be active all 
summed—weather premitting, of 
course—so all you other Connecticut 
Choruses keep this in mind as we’ll 
expect some good competition. .

The girls likewise displayed their 
sportsmanship > on our hike and hot 
dog roast Sunday, where they play
ed baseball with the boys and went 
swimming and fishing. Despite, the 
fact that it was pouring as it ne7 
ver poured before, about twenty of 
us were brave enough to venture 
forth on the previously planned hike 
and hot-dog roast—most of us “hik
ing” down in Peter Kukanski’s 
truck. The outstanding events of 
the day were the girl’s baseball * 
games, the quest for dry firewood- in 
the downpour, . the number of acci- • , 
dents that happened, and Clemmie’s 
ducking by his too-willing choristers. 
In spite of the accidents and every- ' 
thing, we all enjoyed ourselves to 
the utmost.

In last week’s issue Bruno Medley 
wrote a glorified article about me 
and naturally I’m that much conceit
ed and vain to like it, that is, most 
of it, but some of the facts were 
very incorrect and untrue. (Here’s 
hoping that they won’t be accepted 
as general knowledge). As I say, 
I’m very conceited so some day, Ben, 
I’ll write an article about myself, for 
myself, and to myself and will let 
you read it so you could know how 
wrong you were, although I think 
that it’d be safer for you to stay 
about 30 miles away from me for a 
while.

The May Day Parade and Mass 
meeting was very small here this 
year taking in only about one hun
dred people. Vilijos Chorus made - a 
fair showing though and later in the 
evening sang at a meeting in the 
Russian Hall.

JUST A FEW QUOTATIONS:-
Clemmie: (Advising your column

ist)—“Lay off the compliments”.
Connie— “Who sent me that let

ter? Tu nutz, tu nutz, tu nutz”.
Jean (To young man taking her 

home)—“Burkie, where is your nurse
maid ?”

Norbert—“Hold this spoon. Ice
cream coming up”.

Your columnist: Let me see your 
graduation picture, Ed.

Eddie Lusas: Oh, they didn’t turn 
out so well. A good looking fellow 
never takes a good picture. (Oh you 
conceited thing!).

CHEERIO.

LEPANTO, Ark.—Willie Kees, 19 
year old Negro boy, was found dead 
after he had been taken from the 
City Marshall by a masked lynch 
mob. Kees was accused of an at
tempted attack upon a white woman.



*W'

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

riai

Telephone: EVergreen 8-9770

.1. GARŠVA

DR. HERMAN MENDLOWITZŽOLYNU ARBATA

Ofiso valandos nuo 1

OSVALDO KYBURIO

organizacijų

(Advertisement)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

B. Deržanauskas 
(107-108)-

DRĖGNUMO KONTROLĖS 
SVARBA LENGVAME 

UŽSIRŪKYME

FLATBUSH OFISAS
2220 A venue J 

Kampas E. 2 3 r d St.

Draugui ALDLD 190 Kp. 
Korespondentui —Jūsų kores
pondenciją apie Pirmąją Ge
gužės netalpiname, nes ji pri
siųsta pervėlai ir nebuvo gali
ma talpinti ją prieš gegužės 1 
diena.

gegužes
tad, draugai ir drauges 

susirinkimą laiku, 
įvyks prakalbos, 

visi galėtume jose dalyvaut.
Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Visų organizacijų komisijos ir at

stovai dalyvaukite mitinge, penkta
dienį, 8 d. gegužes, 8 vai. vakare 
735 Fairmount Ave. čia bus ap-

WORCESTER, MASS.
Visų Apskričių Atydai!

Naujosios Anglijos bendras 
apskričių posėdis: ALDLD 7- 
to Apskričio, Proletmeno Są
jungos 2 Apskr., Am. Kom
partijos frakcijos 1 distrikto 
biuro ir LDS 1 Apskr., įvyks 
nedėlioj, 17 d. gegužės-May,

NEDEL1OMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU
948-950 Jamaica Avenue Brooklyi

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

ir bendrai kaipo chotas. Po 
bus šokiai prie geros orkes- 
Įžanga iškalno 25c, prie durų

(108-109) Komitetas.

Hudson, Mass., 10:30 vai. ry
to, Am. Liet. Piliečių Kliube, 
17 School St., o ne 10 d. ge
gužės, kaip kad buvo nutarta 
pirmiaus.

Visų apskričių komitetų na- 
malonėkite dalyvaut.

D. Lukienė,
7 Apskr. -Sckr.

(107-108)

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. šaukia vien tik mo

terų susirinkimą penktadienį, 8 d. 
gegužės, 7 vai. vakare, L. T. Name. 
Vięos narės ir pašalinės dalyvaukite. 
Čia bus svarstoma daug klausimų, 
kurie visoms yra reikalingi žinoti, 
taipgi bus išduotas raportas iš mote
rų suvažiavimo, kuris atsibuvo 
Brooklyne. Visos dalyvaukite ir at
siveskite savo drauges. Komisija.

(107-108)

ūrmiečiai budėjo. Auštant tankumoje 
pasigirdo šauksmas. Kolchozninkai pa
žino Aleksiuko balsą. Pagelba pribuvo 
laiku. Raudonarmiečiai išvien su kol- 
chozninkais sulaikė nežinėlį. Padarius 
kratą, pas jį surasta ginklai ir svarbūs 
dokumentai. Jis buvo stambus šnipas 
kaimyniškos valstybės.

Kaip vėliau paaiškėjo, Aleksiukas su
rado ant žemės pėdas su perskelta kur- 
ka. Tomis pėdomis jis ir sekė nežinė
lį visą laiką, kol jį surado tankiuose krū
muose.

—Kalba pasienio vadas Šorokas. Pas 
mus nieko ypatingo nėra. Mūsų sky
riaus raudonarmiečiai lavinasi. Gerai 
šaudo iš šautuvų ir kulkasvaidžių. Visa 
eilė iš 100 galimų kulkų pataiko į cielių 
ne mažiau 87.

Mūsų skyriuje lavinasi ir kultūriniai. 
Tik šiandien iš raudonarmiečių knygyno 
paimta 316 knygų, iš to skaičiaus 260 
knygų dailiosios literatūros.

Laike mano tarnavimo ant Sovietų 
Ukrainos sienos sulaikiau aštuonis prie
šus,—sako I. Tarasenko. — Štai vienas 
iš ypatingiausių įvykių.

Praeitą vasarą sargybos punkto va
das pasiuntė mane saugoti. Buvo tamsi 
naktis. Medžiai siūbavo nuo galingo 
vėjo. Atėjau prie sienos ir atsisėdau 
klonyje. Laukiu. “čia labiausiai tinka
ma vieta pereiti sieną“—galvojau. Ir ne
apsirikau. Už valandos ir pusės prie
šingoje pusėje pasigirdo žingsniai. Pra
dėjau dar atydžiau klausytis. Temijau 
tamsoje. Greitai pastebėjau žmogaus fi
gūrą. Jis žemai prisilenkęs ėjo į mano 
pusę.

“Svečias” nepastebėjo manęs ir praėjo 
pro šalį. Pradėjau šliaužti paskui jį. 
Prisitakiau ir šokau ant jo. Parsiritau 
ant žemės ir greitai surišau rankas. Tas 
viskas taip greitai buvo atlikta, kad jis 
patsai paskui sakė:

—Maniau, kad ant manęs koki penki 
vyrai užpuolė.

Perdaviau jį draugams, kurie atėjo į 
pasienį ir saugojau sieną. Su pirmu 
įvykiu dar neramumai nepasibaigė. Už 
dviejų valandų išgirdau žingsnius. Ma
tau, artinasi trys. Priėjo prie sienos, at
sisveikino ir du pasiliko anoje pusėje, o 
trečias perėjo į mūsų pusę. Praleidau jį 
giliau ir pasekiau. Žiūriu, jis atsigulė 
ir šiaužia per kalnelį. Nutvėriau už 
sprando, prispaudžiau ir sakau:

—Gulėk ramiai, nes nušausiu!
Kaip ir pirmąjį perdaviau pribuvu

siems draugams. Ištyrus, pasirodė, kad 
jie abu buvo kaimyniškos valstybės šni-

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Kari; 
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
šaukite jį šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 945 
Residence. ” —Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

svarstoma visų organizacijų vienas 
didelis piknikaš. Tad visos orga
nizacijos atsiųskite savo komisijas, 
kad galėtume išdirbt sėkmingus pla
nus. Komisija.

(107-108)

Vidurių užkietėjimas yra motina 
visokių ligų. Kad išvengti tas ne
lemtas ligas, tai yra privalumas 
išvalyti ir sutvarkyti vidurius. 
NATURAL - LAX. — HERB TEA 
yra sutaisyta iš 12-kos Natūralių 
žolelių ir šaknelių. New Yorko 
Miesto Sveikatos Skyrius išbandė 
ir pripažino, jog NATURAL-LAX. 
—HERB TEA yra viena iš geriau
sių paliuosavimui, išvalymui ir su
tvarkymui paįrusius 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.

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312
3 diena ir nuo 7—8 vakaraL

Kur tai aplinkui sukinėjasi dvikojis 
žvėris, vengdamas.susitikimo su pasienio 
raudonarmiečiais. Jis šliaužia ant pilvo, 
slenka per tankius krūmus. Kad nepa
mesi, kepurę užsikišo už diržo gretimai 
galingo ir užtaisyto revolverio. Šnipas 
nori pereiti iš Sovietų žemės pas tuos, 
kas jį prisiuntė, pernešai jiems svarbius 
davinius apie darbininkų tvarką. Jis no
ri suteikti Sovietų priešams žinių, kame 
yra darbininkų tvarkos galybė. Jautrus, 
lavintas žvėris žmogaus pavidale. Jis ei
na tik tamsiomis naktimis, atydžiai žval
gos. Vos pradeda aušti—lenda į tankius 
krūmus ir užsidengęs samanomis guli vi
są dieną, gatavai rankoje laikydamas 
ginklą.

Kelis šimtus metrų jis jau šliaužia 
kelinta diena tik naktimis ir tikisi nepa
stebėtas prasmukti per Sovietų sieną. Ji 
jau taip labai arti. Bet raudonarmiečiai 
jaučia, kad jis čia yra:

—Prie mūsų sienos kas nors artinasi.
Ramiai, bet kietai uždaryta siena, išil

gai pristatyta slaptų sargų, grupelių. 
Nepąleis! Kartu su pasienio raudonar
miečiais budi ir vietos kolchozninkai.

—Priešas negali ištrūkti !
Tarp sienos ir girios yra balos, pa

dengtos kupstais ir augšta žole. Balose 
—nedidelė salelė, per kurią čia tik ir ga
lima prieiti prie sienos. Ant salos žemas, 
bet išsišakojęs ąžuolas, aplinkui jį tan
kūs krūmai, daugelis mažyčių ąžuolukų. 
Už kelių metrų nuo ąžuolo rubežius— 
siena.

Didelė tamsa. Dangų negalima at
skirti nuo žemės. Aplinkui didelė tyla. 
Tik nedidelis lietus lyja.

Ant mažos salos, prie ąžuolo sugulė 
du raudonarmiečiai. Vyresnysis sky
riaus vadas Vanda ir Maziaras. Vienas 
kitą negali matyti, tik jaučia suglaudę 
alkūnes. Atydžios jų akys stengiasi ką 
nors įžiūrėti tamsoje, ausys gaudo kiek
vieną garsą. Štai, kur tai visai arti, iš 
balų į krūmus praslinko šešėlis ir pasislė
pė už ąžuolo. Jo nesimato, bet artumas 
jaučiamas, kaip savo kvėpavimas.

(Bus daugiau)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia prakalbas 

sveikatos klausimais, penktadienį, 8 
d. gegužės, Lenkų Kliubo svetainėj, 
4015 E. 141st St. Kviečiam visus 
draugus ir drauges dalyvaut ir iš
girst svarbių sveikatos prakalbų. 
Taipgi 57 kp. susirinkimas atsibus 
toj „pat vietoj, 8 d. gegužės, 7 vai. 
vakare, tad, draugai ir draugės, visi 
pribūkite į susirinkimą laiku, nes 
vėliau įvyks prakalbos, ir norime, 
kad

Būna atsitikimų, kad pirmą kartą rau
donarmietis išėjęs sargybon ir jau su
gauna “svečius.” Štai Evtukas, vienas 
iš Leningrado srities sargų, turėjo tokį 
atsitikimą. Jis apie 600 pėdų ėjo prieša
kyje patyrusio raudonarmiečio, su ku- 
riuomi abu saugojo sieną. Jis pamatė 
dw žmones už tvarto, guminiais batais, 
vienas švariai apsirengęs su akiniais.

—Rankas augštyn!—Evtukas davė įsa
kymą, bet jie leidosi bėgt. Evtukas ne
nusiminė, davė signalą ir abu suėmė.

Antrame atsitikime Evtukas vienas 
įveikė priešus be pagelbos. Jis išgirdo 
nedidelį vandens plėškėj imą. Atsigulė ir 
klausėsi. Tamsu. Drėgna. Dar nėra 
žiemos, sniego, bet lapkričio naktis jau 
nemaloni. Evtukas girdi naują vandens 
supleškėjimą. Šis pasirodė kitokis už 
pirmesnį. Reiškia, bus du. Evtukas pa
gal tuos balsus nusprendė, kurion kryp- 
tin jie eina. Tyliai prisiartino ton pu
sėn. Vėl tyla, tartum nieko nėra. Pa- 
galiaus pastebėjo vieną slenkant per krū
mus. Čia šaudyti negalima, perdaug ar
ti siena ir kulka gali perlėkti į Finijos 
pusę. Praleido jį giliau į savo žemę ir:

—Sustok! Rankas augštyn!
Šnipas nusigando ir puolė į vandenį. 

Visas pasinėrė, tik ausys ir galis galvos 
kyšo. Išlindo, pasidavė. “Einame!'’ — 
įsakė Evtukas, laikydamas šautuvą pa
ruoštu. Pasivarė jį toliau ir laukia kito. 
Tas dar daugiau nusigando, pamatęs 
prieš savo veidą durtuvą. Greitai iškė
lė rankas.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kpv mėnesinis s' .sirin 

kimas atsibus nedelioj, 10 d. gegu 
žės, 7 vai. vakare, Darbininkų Sve
tainėj. Visi nariai ateikite, m s tu 
rim daug svarbių dalykų apsv.’.rsty- 
mui. (108-109)

EASTON, PA.
Pasilinksminimo Vakarėlis

ALDLD 13 kuopa rengia smagu 
draugišką vakarėlį subatoj, 9 d. ge
gužės, Easton Baking Co. svetainėj, 
36 No. 7th St. Prasidės nuo 7:30 
vakare. Bus gera lietuviška muzi
ka. Rengėjai širdingai visus kviečia 
dalyvaut, nes tai paskutinis šio se
zono parengimas svetainėj, todėl jis 
turi būt smagiausias. Bus skanių na
mie gamintų užkandžių ir šaltų gė
rimų. įžanga visiems veltui.

(108-109) KOMISIJA.

Vorošilovo vardu kolchoze gerai užde
rėję javai ir jau prinokę. Jauni ir seni 
visi buvo darbe. Vaikai taipgi gelbėjo. 
Darbymetės laiku Aleksiukui, 10 metų 
berniukui, teko ganyti gyvuliai. Jis ga
nė tankiame beržynėlyj. Kad būtų sma
giau, sugalvojo pasigaminti dūdelę.

Aleksiukas, bejieškodamas tinkamo 
medelio tankiuose krūmuose, užėjo mie
gantį žmogų. Aleksiukas norėjo sušvilp
ti ir pažadinti iš miego jį, bet susilaikė 
ir pradėjo atydžiai tėmyti. Miegančio 
batai apdraskyti, viena kelnė perplėšta ir 
vieno bato kurka perskelta.

—Ne kitaip, kaip iš “anos” pusės, — 
nusprendė berniukas. Išlindęs iš krūmų 
nusiskubino pranešti kolchozninkams.

šešiasdešimt kolchozninkų pabalnojo 
arklius ir atsiskubino į tą vietą, bet jau 
nieko nebuvo. Jieškojo. Naktis artino
si ir reikėjo skubėti, kad “svečias” nepa
bėgtų. Kolchozninkai apsupo miško da
lį ir pasiuntė žinią į pasienio raudonar
miečių punktą. Pribuvo raudonarmie
čiai. Bet visi nustebo, kad kažin kur 
dingo Aleksiukas. Visi sujudo. Pasie
nio sargų vadas sutvirtino sargybas.

Visą naktį kolchozninkai ir raudon-

(Tąsa)
. —Ant sienos šiandien ramu. Kalbėjau- 

sį su dviem lenkų kareiviais, kurie šio
mis dienomis perėjo į mūsų pusę. Abu 
jie saperai iš gelžkeliečių pulko. Štai ką 
jie sakė:

—Artimiausiu laiku mus turėjo palei
sti iš armijos. Kur gi mes dėsimės: Len
kijoje—didelis nedarbas ir nėra jokios 
vilties darbą susirasti. Štai kodėl mes 
nusprendėme pereiti sieną į Sovietų pu
sę ir pasiduoti. Prie to, lenkų armijoje 
labai blogai maitina.

Jie būdami pas mus ir gaudami pasie
nio raudonarmiečių maistą padiktčjo ir 
pralinksmėjo. Lenkai kareiviai labai nu
stebę draugiškais santikiais tarp Rau
donosios Armijos vadų ir kareivių. “Jei
gu lenkų kareiviai žinotų visą tiesą apie 
jus, — sakė jie,—tai ištisais būriais bėg
tų į Sovietų pusę.”

Paskutiniais metais priparodyta, 
jog drėgnumo ir temperatūros tvar
kymas pramonėje smarkiai plečiasi 
ir yra svarbiausia priemonė kontro
liuoti tūlus dirbtuvių procesus ir sau
goti išdirbtus gaminius. >

Lucky Strike cigaretų išdirbimas 
pateikia įdomų pavyzdį kaipo patvir
tinimą šio fakto. Nes Lucky Strike 
tyrinėjimo skyrius atrado, jog svar
biausia atskira savybė cigaretų išdir- 
biirle, be paties, tabako, tai drėgnu
mo kontrole.

Jo įtekmei priklauso galimumas 
padaryti vienodus cigaretus, kontro
liuoti degimą ir valdyti dūmų koky
bę. Perviršius drėgnumo kliudo tin
kamam degimui ir padaro cigareto 
dūmus neskoningais. Drėgnumo ne- 
dateklius leidžia sausiems, dulkėtiems 
cigareto dūmams susidurti su deli- 
katnomis gleivėtomis rūkytojo plė
velėmis.

Iš priežasties didelės drėgnumo 
kontroles svarbos, Lucky Strike tyri
nėjimų skyrius, pagelbstint įžymiam 
moksliškų tikrinimo įrankių išdirbė- 
jui, išvystė būdą greitam ir tikram 
drėgnumo kiekio matavimui laike iš
dirbi mo. Lucky Strike cigaretų iš
dirbėjai buvo pionieriai išvystymo, 
kuris dabar yra vienu iš nepakeičia
mų Lucky Strike procesų.

Lucky Strike išdirbėjai tuo dar ne
pasitenkina. Jų dirbtuvės yra aprū
pintos su ištisomis drėgnumo ir tem
peratūros tvarkymo priemonėmis. Ir 
Luckies išimtinai tik tokiose sąlygose 
yra gaminami ir pakuojami.

Drėgnumo kontrole yra tik viena 
iš daugelio pamatinių pagerinimų, ku
rie padaro Luckies lengvu užsirūky- 
mu, iš turiningo, brandaus-kūno ta
bako. Šie pamatiniai pagerinimai 
įima vidurinių puikiausio tabako au
galo lapų naudojimą, parinkto taba
ko pavyzdžių prieš pirkimą išnagri
nėjimą, tinkamą išsistovėjimą, moks
lišką sumaišymą, apdirbimą aukštes
nėse temperatūrose ir standardizuotą 
gaminio vienodutną. Be to, Luckies 
yra mažiau rūgštūs. Neseniai pada
ryti cheminiai bandymai parodo, jog 
kiti populiarūs cigaretų išdirbiniai 
turi rūgštume perviršių nuo 53 iki 
100 nuošimčių daugiau, negu , Lucky 
Strike.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARU
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAI S Nl UOTĄ S
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystčs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp, rengia gražų teatrą 

su dainomis. Atsibus nedėlioj, 10 d. 
gegužės (May), 4 vai. po pietų. 
New Haveno draugai sulos trijų 
veiksmų tragi-komediją “Meilės 
Rykštė.” Veikalas gražus su 18 dai
nų, kurios dainuojamos kaipo solo, 
duetai 
teatro 
tuos. 
35c.

RESTAURANTAS ir KABARETASA 
Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gorimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais,

Graži svetaine vestuvėms, parems 
parengimams.

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. mėnesinis susirinkimas 

atsibus ketverge, 7 d. gegužės, 8 
vai. vakare, 180-182 New York Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
bus centro valdybos nominacijos ir 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskričio senojo pil 

dančiojo komiteto susirinkimas atsi
bus nedelioj, .10 d. gegužės (May) 
2 vai. po pietų, Darbininkų Centre 
325 W. Market St. Visi nariai da 
lyvaukite. Sekr. Fi M. Indrulis.

(108-109)

Aidui. — Eleraščių pluoštą 
gavome. Prie progos peržiū
rėsime ir tuomet duosime at
sakymą laišku. Prašom raši- 
nėt prozoj.

čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y<

Sergančiy Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS-
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė,

Valandos-
Sekmadieniais 9 A. M. Iki 8 P. M

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Irving PI
•9 A. M. iki 8 P.

SARGAI
-  D. M. ŠOLOMSKAS ===
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS KAIP PADARYTI BIZNĮ?

Būkit Aido Koncerte

ir skelbimai

■
i

■H0

<♦>

kinti žmonėms reikšmę 
tų užgrobimo Ethiopijos.

serga.
Amato

dabar 
visiškai atsigulė. Daktaras 
įsakė be 10 dienų neiti iš lo
vos.

Iš Kalbų Brooklyne ir Apielinkės Bendro 
Fronto Konferencijoj

■ Atidarydamas bendro fron
to’ konferenciją del Amerikos 
Lietuvių Kongreso, socialistas 
Glaveckas, Brooklyno Laikino- 
jouKomiteto pirmininkas, pa
sakė įvedamąją prakalbėlę, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, pereitą sekmadienį. 
Jis atžymėjo tokio Lietuvių A- 
merikiečių Kongreso svarba. 
Sakė, kad Lietuvos liaudis jau 
11-ti metai skaudžiai kenčia 
po Smetonos jungu; ir ji lau
kia' mūsų pagelbos kovai už 
demokratinių teisių atsteigimą. 
Drg. Glaveckas prisiminė, kad 
buvę šiokių tokių netikslumų 
Laikinajam Komitete, kuris 
sušaukė šią konferenciją; bet, 
girdi, tik tas klaidų nepadaro, 
kas jau guli po velėna. Kal
bėtojas sveikino galutiną srio- 
viųw*šusitarimą komitete ir šią 
bendrą konferencija ir pakvie
tė -dYg. Mizara, “Laisvės” re
daktorių, tarti keletą žodžių.

R. Mizaros Kalba
Mizara priminė, jog 
prisiruošimo konfe- 

delei Amerikos Lie-

Drg. Mizara atsišaukė: ša
lin, kas mus skiria! Veikime 
išvien tais reikalais, su ku
riais visi sutinkame — prieš 
karą, prieš fašizmą, už demo
kratines teises! šiais klausi
mais eikime į suvienytą fron
tą, be bandymo padaryt, kad 
mūsų vienų ar kitų partija do
minuotų (viešpatautų) tame 
judėjime. Sutelkime tūkstan
čius lietuvių organizacijų, kad 
pasiųstų delegatus į Amerikos 
Lietuvių Kongresą š. m. birž. 
20-21 d. Clevelande. Tinkamai 
veikdami, galime patraukti 
šiam reikalui daugelį SLA 
kuopų ir net Rymo-Katalikų 
Susivienijimo kuopų. Už tai 
užsitarnausime Lietuvos liau
dies padėką. (Daugiau bus.)

šeštadienį, geg. 9, A. Liet. Pi
liečių Kliube įvykstantis Aido 
Choro ir ALP Meno Sąjungos 
koncertas, bus nepaprastai įdo
mus.

Programą pildys Aidbalsiai, 
kurie trumpu laiku spėjo gra
žiai pasirodyti ne tik lietuvių 
tarpe, bet taip pat ir tarptauti
nėj scenoj. Aidbalsiai išpildys 
veik visą koncertinę programą, 
todėl d. L. B. šalinaitė, Aidbal- 
sių mokytoja, deda visas pas
tangas, kad pasirodžius ne juo
kais.

Nukėlė Amalgameitų 
Konvenciją

Jau buvo mūsų spaudoje ne 
sykį pranešta, kad Amalga- 
meitų 11-toji konvencija įvyks 
Clevelande, 11-tą dieną gegu
žės mėnesio.. Dabar gi ji liko 
nukelta į 25 dieną šio mėne
sio. Priežastis — unijos pre
zidentas S. Hillmanas 
Kaip buvo pranešta 
Taryboje, jis pasigavo 
neprisižiūrėjo savęs ir 

atsigulė.

Casino Griovėjai Rado 
Piety Čekį Sumoj $400

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

i
HIM

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

&

Mūsų 
tad iš

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

. ... . _,

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

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 vėliaus’os 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Ketvirtad., Geguž.; 7, 1936

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
8662, ir paprašykite, kad Radio 
Voice of Lithuanians vedėjas 
Jonas Valaitis pas jus ateitų. 
Jei patogu, galite patys užeiti 
į jo raštinę 560 Grand Street,1 
Brooklyn, N. Y., prie Lietuvių 
Muzikos Krautuvės, ir susitar
kite, kad jis Jūsų biznį, pra-( 
nešimus paskelbtų per radio jo 
žinomu, teikiančiu rezultatus' 
būdu. Jis yra skelbimų eksper
tas

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

suteiks naudą. 
Jono Valaičio 

radio klausyki
te rytais 10 :- 
30, tuo pat lai
ku vienintelė 
programa kas
dien be šešta

dienių ir sekmadienių, 5 kar
tus per savaitę! Padarysit biz
nį!

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

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

Z' 
-.įįįf>

P. PAKALNIŠKIS
Dainuos Aido Choro Koncerte

Nukėlimas konvencijos jos 
delegatams pridarė nesmagu
mų, kurie jau buvo pasirengę 
išvažiuoti Clevelandan šia su- 
batą. Prie to, konvencija nu
sitraukia daugiau į darbimetės 
sezoną. J. N.

New Yorke Mussolinio 
Pritarėjai Džiūgauja

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)

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS

Taip vadinamą Italijos “pa
liaubų dieną” New Yorke ga
na triukšmingai minėjo būre
liai Italijos Mussolinio pase
kėjų. Vietomis jie įtraukė 
nemažus būrius ir suklaidin
tų darbininkų, kurie vis mano, 
būk Mussolinio vedamas ka
ras buvęs reikalingas ir nau
dingas Italijos žmonėms, kad 
išžudymas tūkstančių ethio- 
piečių buvęs jų “sucivilizavi- 
mu.”

Fašistų agentai, itališki ir 
ne itališki, buvo ant kojų, kad 
sukelti sentimentą už fašizmą, 
pasinaudojant Italijos fašistų 
laimėjimu Ethiopijoj. Ypatin
gai karčiamose tų instigatorių 
netrūko. Užsakę visiems sve
čiams vyno, netruko jie gauti 
draugų. Gi karčiamininkas 
tik linguoja galva ir veda “Vi
va Mussolini!’’ šūkius.

“Mažojoj Italijoj,” kaip 
vadinama New Yorke stam
biausias italų centras už Ita
lijos rubežių, nesunku buvo 
surasti būrį pasekėjų,. Ant 
Hester St. greit susirado ir 
Haile Selassie atvaizduojantis 
balvonas, kuris tapo įdėtas į 
grabą, apdėtas kaulais ir ma
kaulėmis. Išdygo ir fašistų 
pristatytas benas, kuris pradė
jo grabo nešimo procesiją.

LaGuardijos policija visai 
“užmiršo” triukšmo ir paradų 
be leidimo įstatymus, kuomet 
fašistai triukšmavo gatvėmis, 
lydimi smalsuolių, naujienybių 
(ieškotojų ir suklaidintų dar
bininkų. Jų atmintis veikia 
tik darbininkų paraduose.

Gi klasiniai sąmoningi ita
lai, priešfašistai, aiškiai įma- 
to, kad Mussolinio laimėjimai 
yra fašizmo laimėjimais prieš 
visus pavergtuosius ir prieš 
pačius Italijos darbininkus, to
dėl jie deda pastangas išaiš-

Šaunios išlepelių ponų va- 
I karionės po 400 dolerių kiek
viena, paskui visi kiti skanu
mynų, gražmenų ir patogumų 
pridėčkai sudarė Sidney Solo- 
manui $3,096,155 pelno į pen
kis metus nuo puikiojo Cen
tral Park Casino, kurį jis ren- 
davojo iš miesto palyginamai 
lengvomis sąlygomis. j

Tasai turčių orgijų centras 
pradėta griauti ir bus stato
ma žaislavietė vaikams nuo 6 
iki 12 metų. Toje apielinkė- 
je nebuvo žaislavietės ir apie- 
linkės gyventojai, kurie taip 
pat yra ne biedniokai, reika
lavo žaislavietės ir teismo ke
liu laimėjo prieš Casino šali
ninkus. Ar ten bus vieta ir 
biedniokų vaikams, be diskri
minacijos, kol kas sunku pa
sakyti. Priklausys, kokios tai- į 
syklės bus nustatytos. Turėtų 
būt visiems prieinama, nes tai 
bus visuomenės lėšomis, WPA 
įrengta žaislavietė.

Biedni WPA darbininkai, 
kurie visą gyvenimą ’girdėjo, 
kaip buržuazija “sunkiai dir
ba” iki prasisiekia, trina akis 
iš nuostabos, kada griaudami 
ir rausdami Casino šiukšlynus 
randa po $400 bilas ir čekius 
tik už vienus pietus. Nei vie
no iš jų viso mėnesio alga tiek 
nesiekia. ^Daugelis visame sa
vo gyvenime nėra vienu kar
tu turėję tiek pinigų.

Vienas tokių čekių, sumoje 
$405, buvo sudarytas už se
kamus dalykus: užliesimas— 
$99 ; pietūs — $224 ; cigaretai 
—$6 ; citrinos — $5 ; apelsinų 
sunka—$5; cukrus—$1; gre- 
nadinas — $3 ; kiaušiniai—$4 ; 
gėlės—$15; mineraliniai van
denys— $18; tipsai — $11 ir 
$40.

Matosi, kad “sunkiai dir
bo,” kurie visą tai turėjo su- 
šlamšti ir sunaudoti, žinoma, 
panaikinimas Casino dar ne
panaikina parazitų baliavoji- 
mo darbininkų uždirbtais pi
nigais, jis tik perkeliama ki
ton vieton. Rep.

MISIŪNAS, SAVININKAS

- Drg.
L Drg. 
panašios 
rencijos
tuvių Kongreso jau pirmiau 
{vyko' Chicagoj, Bostone, 
Pittsburgh e ir kitur. Jis nu- 

jog šį judėjimą ypač 
paakstino pereitos vasaros ir 
rudens įvykiai Lietuvoj. Ta
da masiniai streikavo Lietu
vos smulkieji ir vidutiniai 
valstiečiai ir buvo kruvinų ko
vų:. Net dalis stambesnių ūki
ninkų išėjo kovon. Tatai įro
do, jog sujudimas buvo ne 
Vien ekonominis, o ir politinis 
—prieš fašistų diktatūrą. Kal
bėtojas priminė, jog mes, ame
rikiečiai lietuviai, sudarome 
trečdalį visos mūsų tautos, ir 
Lietuvos žmonės deda mums 
didelės svarbos, kaipo bent 
moraliam pagelbininkam ko
voj'"už liaudies teises tenai.
X Toliau, drg. Mizara atžymė
jo, jog pernykščiame prieška- 
rftiiaine - priešfašistiniame lie- 
tttvitj kongrese Clevelande da-1 
lyyavo atstovai nuo virš 56,- 
009“organizuotų lietuvių. Bet 
jis buvo daugiau kairiųjų su
važiavimas, nors jame turėta 
atstovų ir nuo kitų sriovių. 
Todėl buvo nutarta šaukti ki
tas daug platesnis, apėmesnis 
liethvių kongresas. Be 
dabartiniu laiku reikia 
daugiau dėmesio kreipti į 
tuvą. šimtai žmonių ten 
iuteisti už pernykščius 
:įu«; o dar šimtai laukia teis- 

Fašistinė priespauda 
smarkiai paaršėjo. Skirtingos 
nuo fašistų partijos ir politi
nes grupės panaikintos. Laik
raščiams redaktorius skiria 
Smetonos švietimo ministeris; 
Verčia spausdint fašistinius 
JyareiŠkimus - šlamštus redak
cijos vardu. Patys fašistai 
leidžia provokatoriškus lape
lius su smerkimais Smetonai, 
idant tuo būdu gaudyti fašiz
mo priešus. Nuduoda, būk 
tai’ “vokietininkų” darbas. Bet 
žiu ones skleidžia net ir tuos 
lapelius, bile prieš nekenčia- 
mus fašistus.

to, 
dar 
Lie
jau 
jvy-

Jūsų korespondentui pavyko 
sužinot, kad su virš metus lai
ko miegojęs (nedainavęs solo) 
P. Pakalniškis, “draftuotas” 
dainuot. Tas aiškinama tuo, kad 
šio koncerto programa turi būt 
išpildyta vien tik Aido Choro 
spėkomis.

Koncerto 
Šokiai—9v. 

.. /šokiams 
čiaus radio

Įžanga šokiams ir koncertui 
—35c.

Įžanga labai pigi, tad kiek
vienas turėtų atsilankyt į ai- 
diečių koncertą pasilinksmint, 
pasišokt ir tuo pačiu, paremt 
organizaciją. Pelnas skiriamas 
siuntimui delegatų į ALPMS 
suvažiavimą.

pradžia 7:30 v. v.

grieš G. Kazakevi- 
or.kestra.

Aš Būsiu.

Pikietuoja Ohrbach 
Krautuvę

173

Šokiai ir 
Muzika 

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus
Norėdami pasilinksminti, eikite į lietuvišką kabaretą, kur 

sueina inteligentiškiausia publika.
Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 

gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.
Šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

8-tą d. May, Stanislovas Misiūnas duos savo varduvių dienoj parę. 
Bus muzika, dainų ir sceniškų šokių programa. Kviečia visus 

dalyvauti savo varduvėse.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas Išrinko Delegaciją 
Amer. Lietuvių Kongresan

Pereitą atradienį įvyko Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

mėnesinis susirinkimas. Ap
svarsčius kliubo vidujinius rei- 
R&lus, buvo svarstyta ir Lie- 
tUVOs reikalai. Delegatai, da- 

avę konferencijoj prisiruo- 
ui prie Amerikos Lietuvių 

BKongreso, išdavė savo rapor- 
Kilo gyvos diskusijos. 

Atsirado ir tokių narių, kurie

užgyrė dabartinę fašistinę 
tvarką Lietuvoj, bet jų rado
si labai mažai.

Delegacijos raportas priim
tas. Tuomet buvo pasiūlyta 
išrinkti delegaciją Kongresan. 
Po gyvų diskusijų, išrinkta du 
delegatai: Nečiunskas ir Siur- 
ba.

Gerai kliubas padarė išrink
damas šiame mitinge delega
tus, kadangi sekančiame susi
rinkime bus rinkimas valdy
bos, todėl tam tikslui prisieis 
paaukoti daug laiko ir dele
gacijos rinkimui galėtų būti 
permažai laiko.

Senokas Narys.

------A- ,A
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Ohrbach’s krautuvė prie U- 
nion Square vis tebepikietuo- 
jama. Tai protestas prieš pra- 
varymą iš darbo 34 veiklių 
unijistų. Areštuotus 29 pikie- 
tus teisėjas P. Abeles paliuo- 
savo. Tas nepatiko policistui, 
ir jis teisme pasakė: “Mes ga
lime mesti į šalį savo ženklus, 
jei jau negalima šiuos žmones 
sulaikyti nuo pikieto.”

JUOZAS GEGŽNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av. 
Philadelphia, Pa.

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA
ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS

Taipgi patarnaujame gerais valgiais.
Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 

Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

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

įsitėmyti mūsų antrašą:

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

PRAMOGOS

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 7 d. ge
gužės, 8 vai. vakare, pas draugus 
Laukaičius, 64-45 Perry Ave., Mas-- 
pethe. 
tarime 
rimui.

Visi nariai dalyvaukite, nes 
keletą svarbių dalykų apta- 

Sekretorius.
(107-108)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

(LDS 1 kuopos) susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužes 7 d., 7:30 vai. 
vakare, “Laisves” Svetainėj. Visi na
riai dalyvaukite ,nes bus svarbus su
sirinkimas ,turėsim nominacijas cen
tro valdybos ateinančiam terminui. 
Draugai, atminkite tą, kad LDS ge
rovė priklausys nuo centro valdybos 
kokią išrinksime. Draugai, kurie 
esat paėmę tikietų platinimui LDS 1 
kp. parengimo, kuris įvyko balan
džio 26 d., tai malonėkite grąžinti 
pinigus ar likusius tikietus, nes ko
misija turi greitai tą dalyką užbaig
ti. Finansų Sekretorius, 

(107-108)

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 12th ir 13th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi ligas.

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
plaukų oCr 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Cortlaaidt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštine
Lithuanian Information Bureau 

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

Rooms 405-8-7
Equitable Service Bureau 

LIETUVIŠKA 
Susisiekimo ir Ištyrimo 

įstaiga

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

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

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