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Du Padegėjai.
Atsargiai su Tautinin

kais.
Statistika Dienraščio 

“Sun”
Biednas Upton Sinclair!

Rašo L. Prūseika.

Iš Genevos praneša, kad Ita
lijos delegacija apleido Tautų 
Lygos posėdį, kai sužinojo, kad 
Lygos Taryba nutarė tęsti sank
cijų praktiką.

Tuo pačiu sykiu pranešama, 
kad Mussolinio valdžia jau kon
spiruoja su Hitleriu ir ruošiasi 
prie naujo smurto.

Tuodu žmonijos išgamos uo
liai ruošiasi prie rolės pasaulio 
padegėjų.

Kur Rooseveltas, ten ir kom
promisas su reakciniais repub- 
likonais. Jis jau visais garais 
traukiasi atgal prieš didžiąsias 
korporacijas konflikte del taksų.

Kad kaip, tai Roosevelto evo
liucija dešinėn gali nuvest jį... 
prie Liberty Lygos.

Stagnacijon ir panikon įpuo- 
lanti tautininkų srove, veikiau
sia, bandys pasisavinti D-rą J. 
Šliupą ir sukurstyti jį išstoti 
prieš progresyvių spėkų kon
centraciją Lietuvos reikalais.

Lai daktaras nepraranda sa
vo savistovumą!

Ar žinot, kas dar įpuolė istc- 
rikon del liaudies fronto laimė
jimų Francijoj ir Ispanijoj? 
Ogi Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas W. Green.

žinoma, jis ne vienas. Su juo 
visi reakcijos kietakakčiai.

New Yorko “Sun” suorgani
zavo cūdauną statistikos biurą, 
kuris pereitą savaitę paskelbė, 
kad šioj šalyj tėra tik trys mi- 
lioriai bedarbių.

Jei galima nukniaukt tris 
ketvirtadalius bedarbių vienu 
plunksnos pabraukimu, tai ko
dėl nedavest donkišotišką drą
sumą iki galo ir surikt, kad šioj 
šalyj bedarbių nėra nei vieno?

Biednas Upton Sinclair! Nuo 
jo skęstančio laivo “EPIC” bė
ga californiečių minios. Jis jas 
bandė nugabent pas demokra
tus, o jos bėga į Farmerių-Dar- 
bo Partijos judėjimą.

Kas gerai, tai gerai!

Ar draugija, prie kurios jūs 
priklausote, jau pakėlė klausi
mą dalyvavimo Amerikos Lietu
vių Kongrese? Ar jau išrinko 
delegatus?

Tą reikalą neišmeskite iš gal
vos.

Atsimenate garsiuosius M. 
Palmerio reidus prieš komu
nistus ir ateivius! Palmeris ža
dėjo sutriuškinti visus “raudo
nuosius kramolninkus.”

Užvakar Palmeris mirė, net 
pačių patriotierių užmirštas.

O komunistinis judėjimas, 
išsikasęs iš palėpės, iškovojo 
sau viešo gyvavimo teises ir 
nesulaikomai auga!

Ar žinote, kad 37 kompani
jos, valdančios 90% elektro- 
techniškų įmonių, pernai tu
rėjo apie 2 bilionu dolerių pel
no ?

Kam kolosališki pelnai, o 
kam skurdas ir vargai!

Parašiutams NeMsidarius, 
Užsimušė Du Lakūnai

COLON, Panama geg.
12. — Užsimušė du Ameri
kos kariniai lakūnai, šokda
mi su parašiutais iš bombi- 
nio lėktuvo, nes parašiutai 
neatsidarė ore. Sugedės 
lėktuvas paskui nukrito ir 
sudužo. Lakūnų lavonus 
rado įstrigusius medžiuose.

ITALAI UŽDARĖ ETHIOPI- 
JOS BANKA A. ABABOJE
ADDIS ABABA, geg. 12. 

■—Italai uždarė seną Ethio
pijos Banką, kurį vedė An
glijos ir Francijos kapitalis
tai po imperatoriaus Haile 
Selassie priežiūra. Anglai 
turėję daugumą banko Še
rų. Bankas buvo gerame 
finansiniame stovyje.

SLA Pildomosios Ta
rybos Rinkimų Ga

Italija Pranešė Amerikai, 
Kad Ethiopija “Prijungta”

P R E Z I DENTAS BAGOČIUS, VICE-PREZID. MA- 
ŽUKNA, SEKR. M. J. VINIKAS

SLA. Prezidento F. J. 
Bagočiaus paskirta Pildo
mosios Tarybos rinkimų 
balsams suskaityti komisi
ja, gegužės 12 dienos popie
tyje baigė balsus suskaityti. 
Komisiją sudarė SLA. Kon
trolės Komisijos narys p. S. 
A. Cibulskas ir SLA. 38 
kuopos nariai pp. J. Valai
tis ir V. Kalvelis. Pilnas 
komisijos raportas tilps se- 

i karnos savaitės “Tėvynės” 
num., o šia proga paskelbia
me tik galutinas balsų skait-»T * T> 1 1 O 1 Illv urn UcllftU DiXcUL“Nauja Prekybos dUtar- lines, kiek kuris kandidatas

tis Amerikos su Franc
WASHINGTON, geg. 12. 

—Padaryta nauja prekybos 
sutartis tarp Jungtinių Val
stijų ir Francijos. Ameri
ka numuša 50 nuošimčių 
muitų nuo įvežamų iš Fran
cijos gėrimų ir kitų praban
gos daiktų. Francija nu
muša 50 nuošimčių muiti
nių mokesčių nuo įvežamų 
iš Amerikos automobilių ir 
įvairių kitų produktų.

balsų gavo.
Prezidento Urėdui—

F. J. Bagočius... 3,669
N. Rastenis........2,227
J. A. Čepononis 251

Vice-Prezidento Urėdui —
J. K. Mažukna .. 3,432
A. O. Šalna........2,659

Sekretoriaus Urėdui —
M. J. Vinikas ... 3,394
P. Jurgeliūtė ... 2,466
W. J. Morris ... . 237

Iždininko Urėdui—
K. P. Gugis..........3,374
J. S. Lopatto ... 2717

Iždo Globėjų Urėdui—
S. Mockus ...... 3,442
E. Mikužiutė .... 3,170
A. Zalatorius .... 2,159
J. Miliauskas '... 2,669
K. Preytis ..... 328

Daktaro Kvotėjo Urėdui — 
Dr. J. Staiieslow 3,406 
Dr. A. J. Valibus.. 655 
Dr. M. Mikolainis 1,922

S. E. Vitaitis.

WASHINGTON, geg. 12. 
—Italija per savo ambasa
dorių Aug. Rosso pranešė 
Amerikos užsieniniam mi- 
nisteriui C. Hull’ui, kad 
Ethiopija “jau prijungta” 
Italijai ir kad Italijos kara
lius paskelbtas Ethiopijos 
imperatorium.

POPIEŽIUS VĖL ŠAUKIA 
KOVON PRIEŠ KOMUNIZMĄ

ROMA, geg. 12. — Tarp
tautinėj katalikiškos spau
dos parodoje Vatikane po
piežius Pijus savo kalboj 
vėl šaukė kovoti prieš ko
munizmą, kaip prieš “bai
siausią pavojų.” Sielojosi, 
kad komunizmas įleidžia 
šaknis ir tokiose katalikiš
kose šalyse, kaip Ispanija ir 
Meksika. O Hitleriui jis tik 
švelniai šmikštelėjo už ka
talikų persekiojimą.

VISUOTINAS STREIKAS 
PARAGUAYUJ

Japonų Komandieriaus 
Knyga Kiršina Anglus
TOKIO, geg. 11. — Japo

nijos seimo senatas pasmer
kė atsistatydinusio koman
dieriaus Toto Ishimaro kny
gą “Japonija Turi Kariau
ti nrieš Angliją.” Toj knv- 
goi dėstoma, kaip Japonija 
užims Anglijos valdomas 
Australiją ir Naująją Ze
landiją.

Japonu užsieninis minis
teris sakė, kad norėtų su- 
megsti draugiškesnius ry
šius tarp Japonijos ir Aus
tralijos. Bet Australijos val
džia sprendžia apie Japoni
jos intencijas pagal tą kny
gą ir neina į derybas 
santikių pagerinimo su 
ponija.

del
Ja-

Naujas Ispanijos
Minist. Kabinetas

MADRID, geg. 13.—Suda
ryta naujas Ispanijos minis- 
terių kabinetas iš kairiųjų 
republikonų. Ministeris pir
mininkas ir sykiu karo mi
nisteris yra S. C. Quiroga, 
artimas draugas prezidento 
M. Azanos.

Azana buvo pakvietęs 
“nuosaikų” socialistų vadą 
Ind. Prieto suorganizuoti 
naują ministeriją, šis atsi
sakė. Nes So‘c. Partijos ko
mitetas nutarė, kad mark
sistai nedalyvaus jokiame 
buržuaziniame mini sterių 
kabinete su repųblikonais, 
nors ir kairiais.

‘Baidyklių’ Byloje Mire

Mussolini Apleisiąs
Tautų Lygų, Jeigu ir i

Toliau Baus Italiją 4

ANGLIJOS M IN ISTERIS 
IŠDAVĘS VALDŽIOS 
TAKSU SEKRETUS

LONDON, geg. 12. — 
Spėjama, kad bus privers
tas pasitraukt iš vietos An
glų kolonijų ministeris Tho
mas. Jis išdavęs naujų val
džios taksų sekretus ir tuom 
pasinaudoję daugelis kapi
talistų. Del to spaudoj su
kelta ermyderis.

Japonija Ruošias prieš 
Sovietus ir Ameriką

LYGOS TARYBA ATSISA
KĖ PRIPAŽINT ITALIJAI 

ETHIOPIJĄ

4

Įkalino 71 už Litera
tūrą prieš Narius 

BERLYNAS, geg. 12. —
Nazių teismas Bonn’oj nu
teisė 71-ną darbininką 15 
mėnesių iki 8 metų kalėji
mo. Jie “nusikaltę” tuom, 
kad pirkę bei pardavinėję 
p r i e š f ašistines knygeles. 
Hitleriniai teisėjai tokios li
teratūros skleidimą vadina 
“valstybės išdavyste.”

PARAGUAYUJ, Pietų 
Amerikoj, paskelbta visuo
tinas darbininkų streikas 
protestui, kąd laikinojo pre
zidento Franco valdžia areš
tavo Darbo Konfederacijos 
prezidentą ir eilę kovingų 
darbininkų, studentų 
laikraštininkų.

Angly Seimas Pasidalinęs 
Ethiopijos Klausimu

ir

TOKIO, geg. 12.—Japoni
jos karo laivyno ministeris 
O. Nagano seime įrodinėjo, 
kad japonai turį per metus 
dasistatyt bent po 50,000 to
nų įtalpos naujų karo laivų, 
kadangi Jungtinės Valsti
jos statosi po 70,000 tonų, 
o Anglija po 84,000 tonų per 
metus.

Japonų karo ministeris 
gen. Terauchi šaukė labiau 
ginkluotis prieš Sovietus, 
kurie, girdi, vis dar “norį 
subolševikint visą pasaulį.”

Francija Stato Afrikiečius 
Vokietijos Pasienin

GENEVA, geg. 12.—Pa- 
•gal Mussolinio įsakymą, ap
leido Tautų Lygos Tarybos 
posėdį ir išvažiavo į Roiflą 
visa Italijos delegacija su P. 
Aloisi galvinyj. Tai todėl, 
kad Lygos Taryba atsisakė 
pripažint Ethiopiją Italijai 
pagal “užkariavimo teisę?!

Numatoma, jog Italija 
galės visiškai atsimest nuo 
Lygos, jeigu Lyga toliau tęs 
ligšiolines ekonomines ir fi
nansines bausmes prieš Ita
liją. O Lygos Taryba už 
valandos po Mussolinio dele
gatų pabėgimo nutarė <įar 
palaikyti šias bausmes, ir 
tik Chilės ir Ecuadoro res
publikų delegatai jom ne
pritarė.

Šiame Lygos Tarybos po
sėdyje taipgi dalyvavo Ethi
opijos delegatas Wolde Ma
riam.

Lygos Taryba tolesnį 
Ethiopijos klausimo svąrs- 
.tvmą atidėjo iki birželio’Hr ~ 
dienos.

Gauta pranešimų, kad 
Italijos valdžia pradėjo 
slaptas derybas del bendro 
fronto su Hitleriu.

fį • • it rijos ir r ranZaismavietes Vedėjas gi0S su lygia.

FRANCIJOS VETERANŲ 
ATSIŠAUKIMAS V O KIE

TUOS VETERANAMS 
PARYŽIUS, geg. 12. — 

Sąjunga Francijos Buvusių 
Karo Fronto Karių pasiun
tė Vokietijos karo vetera
nams atsišaukimą darbuotis 
taikos palaikymui, ir išreiš
kė noro, kad būtų sudaryta 
taikūs santikiai tarp Vokie
tijos ir Francijos, kaip ly-

Sugavo A. Stollienės 
Žmogvagį RobinsonąPARYŽIUS, geg. 12. — 

Francijos armijos generalis 
štabas pastatė neribotam 
laikui morokiečių pulką 
Verdune, kitą jų pulką Tou- 
le ir alžyriečių pulką Mor- 
hange ir Strasbourge, Vo
kietijos pasienyj. Tie pul
kai yra surinkti iš arabiš
kų ir negriškų gyventojų 
Francijos kolonijose šiauri
nėj Afrikoj.

LONDON, geg. 12. — An
glijos seimo lordų rūme ba
ronas Mottisone su sėbrais 
stoja už bausmių panaikini
mą prieš Italiją. Tūli kiti 
reikalauja ir toliau baust ją 
už Ethiopijos grobimą. Sei
mo atstovų rūme konserva
toriai (atgaleiviai) patai
kauja Mussoliniui; darbie- 
čiai gi palaiko Tautų Lygos 
bausmes prieš Italiją.

Ministeris pirmininkas St. 
Baldwin seime pareiškė, jog 
Anglijos atstovui S. Barto- 
nui Addis Ababoj, Ethiopi
joj, yra įsakyta pripažint 
ten italams teises kaip už
kariautojams.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

GLENDALE, Calif., geg. 
12. — Federalės v a 1 d ž i os 
agentai suėmė Th. H. Ro
binsoną, kuris 20 mėnesių 
atgal buvo pagrobęs Aličė 
V. Stollienę, turčiaus pačią, 
Kentucky valstijoj. Už jos 
paleidimą jis išgavo $50,- 
000; bet laike arešto dabar 
pas jį rado tik $2,360.

Robinsonui gręsia mirties 
bausmė pagal šalies ir Ken
tucky valstijos įstatymus 
prieš žmogvagius, kurie 
naudoja fizinį žiaurumą. 
Robinson gi primušė Stollie
nę pirm negu ją įsimetė į 
automobilį.

Slapstydamasis, jis daž
nai būdavo persirengęs į 
“moterį.”

Puerto Ricoj, geg. 13 d., 
pašaukta Jungtinių Valsti
jų kariuomenė slopint de
monstracijas, reikalaujan
čias nepriklausomybės nuo 
Amerikos.

Everest Kalnas, Tibet. — 
Anglų ekspedicija pasiekė 
jau 21,500 pėdų augštu- 
mos šiame kalne. Ketina 
dasivaryt iki 27,800 pėdų.

WHITE PLAINS, N. Y., 
geg. 11. — T. J. Smith per 
teismą reikalauja $60,000 
atlyginimo iš “Playlando” 
žaispavietės, panašios į Co
ney Islandą. Mat, 1933 m. 
Smitho 11 metų duktė, va
žiuodama Playlando tune
liu, persigando įvairių ten 
įtaisytų baidyklių, pašoko iš 
vietos ir tapo rimtai sužei
sta.

Pereitą pirmadienį pačia
me teismabutyje mirė Play
lando superintendentas F. 
A. Church, 58 metų am
žiaus, kuomet skundiko ad
vokatas jį klausinėjo apie 
“dvasias, raganas, smakus” 
ir kitas baidykles, įrengtas 
minimame tunelyje.

Studentai Gerbia Studenčių 
Gabumus, ne Jy Kepures
ST. PAUL, Minn., geg. 

11.—Padaryta metinis per- 
klausinėjimas Hamline Uni
versiteto studentų, kas 
jiems patinka pas studen
tes. Dauguma atsakė, kad 
jie gerbia studenčių inteli
gentiškumą, gyvumą ir juo- 
kaunumą. Bet studentams 
atrodo, kad studenčių dėvi
mos kepurės vra niekam ne
naudingos, tik šiaip “daik- 
tukai ant galvos.”

Į klausimą, kas 
tems daugiausia 
pas studentus, jos
moj atsakė: švarūs, gerai 
išprosyti drabužiai, protinis 
gabumas ir geras būdas — 
labiau, negu gražumas.

BEDARBIAI PRIVERTĖ PENNSYLVANUOS
SEIMĄ IŠGIRSTI JŲ REIKALAVIMUS

Washington, geg. 12.—Ža
da iš Maskvos atvažiuot pa
sikalbėt su savo valdžia 
Amerikos ambasadorius So
vietų Sąjungai, W. C. Bul
litt.

Mirė SSRS Mokslininkas ' 
Bogoraz, Tautu Žinovas :

Stockholm, Švedija, geg. 
12.—Motorinei valčiai apsi- 
vožus ant ežero Orm, pri
gėrė 14 medžio darbininkų.

studen- 
patinka 
daugu-

Addis Ababa. — Atidaro
mose Ethiopijoj mokyklose 
italai stato mokytojais savo 
jųodmarškinius fašistus.

Albany, N. Y., geg. 12.— 
New Yorko valstijos sena
tas nutarė verstinai sure- 
gistruot visus nepiliečius 
ateivius Clercks apskrity j.

Chicagoj pabudo jos buvęs 
majoras B. U. Thompson. Jis 
užsimojo apvalyt Chicagą nuo 
demokratiškų ir republikoniš- 
kų žulikų.

Pridursime: ir patupdyt jų 
vieton kitus žulikus, kuriem 
ištuštėjo kišeniai del ilgo ne
buvimo valdininkais.

Akron, Ohio, geg. 12.— 
Goodrich, gumų kompanijos 
5.000 darbininkų mechanikų 
skyriuje rengiasi streikuot, 
protestuodami, kad bosai 
pavarinėja unijistus iš dar- 
bo- . ii:

Paryžius, geg. 12.—Nu
teistas 3 metais kalėjimo 
Kari T. Dručke, Hitlerio 
slaptosios policijos agentas, 
kaipo šnipinėtoj as kariškų 
Franci jos slaptybių.

HARRISBURG, Pa., ge
gužės 12.—Virš 1,000 be
darbių maršuotojų privertė 
Pennsylvanijos seimą pri
imti jų delegatus ir išgirsti 
bedarbių reikalavimus. Al
kanųjų maršuotojų pirmi
ninkas John Muldowney, 
seime kalbėdamas, reikala
vo paskirt bent $121,000,000 
iš valstijos iždo šelpti 400,- 
000 bedarbių iki naujų me
tų. “Duokite mums darbo 
arba tinkamų pašalpų,” jis 
sakė. Tuo tarpu, bedarbiai 
ir šiaip darbininkai, susi
rinkę seimo galerijose, šau-

kė: “Aptaksuokite turčius, 
kad būtų iš ko maitint be
turčius! Tegyvuoja Farme- 
rių-Darbo Partija! Šalin 
fašistinę Liberty Lygą!

Negrė bedarbė delegatė 
Margaret Johnson savo kal
boj seime išdėstė, kaip žiau
riai yra skriaudžiami neg
rai bedarbiai Philadelphi- 
joj, kas liečia pašalpos ga
vimą.

Alkanieji maršuotojai iš
rinko nuolatinius pikietuo- 
tojus, kurie pikietuos sei
mą, idant jis pątenkintų be
darbių reikalavimus.

CHARKOV, SSRS, geg. 
12.—Numirė garsus sovieti
nis mokslininkas VI. G. Bd- 
goraz, 71 metų amžiaus. Jis 
buvo pasauliniai žinomas, 
kaipo įvairių tautų ir jų se
novės tyrinėtojas ir žinovas.

Sykiu Pagimdė 7 Kūdikius?
N i c araguoj, Centralinėj 

Amerikoj, Sinforosa Marti- 
nezienė pasiskelbė pagim
džius septynis kūdikius vie
nu pradėjimu. Bet valdžios 
atsiųstas gydytojas terado 
tik tris.
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Jaunoji Žmonijos Karta
4 e 4*

Delegatų išstojimai Sovietų Sąjungos 
komjaunimo suvažiavime parodė, kokia 

..>.gili yra bedugnė, kuri skiria socializmo 
f .pasaulį nuo kapitalistinio pasaulio.
omą.. Sovietų jaunimas nežino nedateklių ir 
'■'’pažeminimų, kuriuos kapitalistinėj san- 
-•tvarkoj kenčia milionai jaunuolių ir mer

gaičių, kilusių iš darbo klasių. Prieš so
cializmo šalies jauną žmogų, jauną mer
giną iki galo atvertos durys į laisvą ir 

^’•laimingą gyvenimą. Jiems prieinama 
j "’kiekviena sritis, kiekvienas užsiėmimas, 
Z-- jie gali padaryti savo gyvenimą tokiu, 
~^™kokiu norės, šitokiose sąlygose auga jau- 
ZT* —noji Sovietų karta, laisva nuo kapitalis- 

7-—tinės vergijos pančių, stipri ir drąsi, pa
niekianti pačias augščiausias mokslo ir 
žinojimo viršūnes, — ta karta, apie ku

rią didysis humanistas Romain Rolan-
• -das sako, kad ji yra “pasaulio viltis, bū

simos beklasinės visuomenės branduo-
‘ “lys.”

' Kitose sąlygose auga jaunoji karta ša- 
-lyse, kur viešpatauja kapitalas. Krizio 
ir depresijos metai suteikė jai ypač sun
kius smūgius. Baigęs mokyklą, jauna- 

- sis žmogus su viltimi stoja į savystovaus
• -gyvenimo kelią. Jaunystė visuomet pilna 

„vilčių, ir dargi karti vaikystė, išeikvota
• -užpakaliniam kieme, liūdname ir uba

giškame kvartale, negali jų išsklaidyti. 
Už tat tą padaro pats gyvenimas—ir tuo 
sunkesnis esti ateinantis nusivylimas.

• w Jaunojo darbo žmogaus troškimai vi
ešai nėra drąsūs. Jis tikisi rasti darbo, 

‘ kuris suteiktų jam tam tikrą pasitenki-
‘ nimą, patikrintų jam būklę ir duotų ga- 

~~iimybes turėti šeimą. Tačiau kapitalisti- 
™jae visuomenė negali įvykdyti dargi šių 

kuklių vilčių ir troškimų. Kapitalo ša
lyse daugeliui milionų darbo jaunuolių ir 
mergaičių darbas lieka nepasiekiama vil
timi.

Tautų Sąjungos Tarptautinio darbo 
biuro daviniais kapitalistinėse šalyse yra 

•*» 6-7 milionai jaunuolių, užregistruotų 
darbo biržose. Gi milionai jaunuolių ir 

” mergaičių, negalėjusių po mokyklos bai- 
Y, gimo rasti kokio nors, bent laikino, dar- 
7>ulljįo, daugelyj šalių biržose bendrai nere- 

•' gistruojami. Nėra galimybės suskaityti 
didžiulius kiekius bedarbių jaunuolių ko- 
lonialėse ir pusiaukolonialėse šalyse, kur 

;,,..nėra darbo biržų, kaip nėra ir bedarbės 
. /statistikos.

Kapitalistinių miestų proletariniuose 
S kvartaluose kiekvienam žingsnyj galima 
•; ' " sutikti apiplyšusius ir sunykusius jau- 
J '“'iius žmones: ilgas dienas jie stovi ant vie- 
;; tos, nieko nelaukdami ir nieko nesitikė
jo O'*'”ąami. Kuris šių dienų kapitalistinis 

miestas nežino šių vargingų šešėlių! Tik- 
. y.th. —tai buržuaziniai dviveidžiai gali stebėtis 

-ir pykti, kada panašiose sąlygose jauni
mo tarpe auga nusikalstamumas, kada 

<-Jaunuoliai, vakar dar buvę pilni šviesių 
vilčių, šiandien ima plėšikauti, o mergai
tės — užsiimti prostitucija. Į šį baisų 
kelią stumia pati kapitalistinė visuo
menė.

Jungtinių Amerikos valstijų teisingu
mo ministerijos atstovo D. E. Hooverio 
pranešime, kurį jis padarė nesenai New 
Yorke, buvo nurodyta, kad praėjusiais

• metais Jungtinėse Valstijose buvo užre
gistruota 12 tūkstančių nužudymų ir 
•1.445 tūkstančiai kriminalinių nusikalti
mų, gi 20% visų nusikaltimų buvo pada
ryta nepilnamečių. Vadinas, penkta da
lis padarytų nusikaltinimų tenka nepilna
mečiams. Baisi, žūstanti santvarka, ža
lojanti augančią kartą!

Buržuaziniai ekonomistai ir valstybės 
.veikėjai vis dažniau pasisako už apribo
jimą gimdymų darbo gyventojų sluogs- 
niuose, vis garsiau agituoja už bedarbių 
sterilizaciją. Jie, be abejonės, imtųsi pa
starosios priemonės kuo plačiausiuose 
.^maštabuose, jeigu nesibijotų, kad neuž-

•«

teks kanuolių mėsos.
Kada yra masinė bedarbė, viešpatau

jančioms klasėms darbo jaunimas reika
lingas ne tiek kaip išnaudojimo objektas, 
kiek būtent kaip kanuolių mėsa. Ir štai 
atsiranda taip vadinami “darbo lage
riai” bedarbiams jaunuoliams, kuriuose 
jie, praleisdami geriausius metus nenau
dingam ir beprasmiam darbe, praeina 
karinį mokslą, kurį paskui papildo muš- 
travimas armijoj, šis nelaimingas jau
nimas turi vieną perspektyvą: negarbin
gą mirtį brolžudiškam kare del svetimų 
jam kapitalistinių tūzų reikalų. Audrin
gi debesys, susitelkę Tolimuose Rytuose, 
Japonijos zonoj, ir Europoj, Vokietijos 
'zonoj, pirmoj eilėj gręsia jaunajai darbo 
žmonių kartai.

Vokietijos fašizmo vadovai visai aiš
kiai apibrėžė jauno žmogaus tipą, kuris 
yra buržuazijos idealas. Fašistų parti
jos suvažiavime Niurenberge buvo pa
skelbta, kad “vokietis jaunuolis turi būt 
patvarus, tiesus ir gyvas, kaip medžiok
linis šuo.” Fašistai šunį stato žmogui 
už pavyzdį! Ištikrųjų — tai tamsos 
apaštalų ideologija.

Talentingas vokiečių rašytojas, Hein
rich Mann, karštai mylįs savo šalį, ir 
skaudžiai kenčiąs del jos pažeminimo, 
pasakojo “Pravdos” puslapiuose:

“ Trečiosios imperijos” jaunimą prati
na, kad jis mokėtų pernešti visas gyveni
mo bėdas. Ant visados į gyvenimą žiū
rima kaip į neturto ir pažeminimo mo
kyklą; jaunimas neturi žinoti asmens lai
svės, jis turi mirti del svetimų jai tikslų.

Jaunas žmogus, dirbęs darbo prievo
lės lagery j, kartą pasakojo, kad pertrau
kos metu jie visi, žinoma, sulyg koman
dos, turi užkopti ant augštos, žole apau
gusios kalvos, nepadedami sau nei alkū
nėmis, nei keliais. Šliaužti pilvu kaip 
kirminams. O kalvos viršūnėje jų laukė 
vienas auklėtojų su lazda rankose. Taip 
pratina jaunimą prie kirmino gyvenimo, 
kurį jis pašauktas vesti Vokietijos fašiz
mo šalyje.”

Fašistams reikia masių, kurios paklus
nios kaip šunys ir šunuodegauja prieš 
kapitalo valdžią, tarsi kirminai. Nes 
kas gi sąmoningai gins tokį režimą, ku
ris neša bedarbės baisenybes ir alkaną 
gyvenimą milionams žmonių? Visas 
klausimas tame, ar pasiseks fašistams, 
nežiūrint viso jų noro, įskiepyti jauno
sios kartos tarpe vergų psichologiją.

Jaunojo žmogaus proletariniu idealu 
yra sąmoningas kovotojas, drąsiai besi
kaunąs už savo klasės tikslą, turįs savi
stovų kūrybinį protą ir apsiginklavęs ži
niomis. Šis idealas savo įkūnijimą ran
da jaunojoj Sovietų kartoj. Jaunajam 
Sovietų šalies žmogui svetimos kirmino 
kokybės, — bolševikų partija auklėja ja
me visai kitos rūšies kokybes, padebe
siuose skriejančio išdidaus sakalo koky
bes. Jaunoji Sovietų karta begaliniai at
sidavusi socializmui, taikos ir tautų bro
lybės labui, didžiajam Markso-Engelso- 
Lenino-Stalino tikslui.
Su šia karta tampriai surištas žmo

nijos likimas. Jai priklauso ateitis.
(“Pravda,” 1936.IV.26).

Raudonosios Chinijos 
Fronte

»• »»
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Didžiojo Laivyno Programa
Atstovų buto jūrinių reikalų komite

tas jau užgyrė nepaprastų išlaidų bilių 
stiprinimui Amerikos laivyno. Iš viso 
suvirš $600,000,000 bus išleista laivyno 
reikalams. O kelios savaitės pirmiau ar
mijai nuskirta $531,000,000.

Šiais metais, vien tik laivynui, bus iš
leista tokia milžiniška suma, kokios se
niau užtekdavo ir laivynui ir armijai.

Rooseveltas, kaip žinoma, yra “big 
navy” šalininkas, už ką jį ir Hearsto 
spauda visuomet komplimentuoja.

Jūrinio ginklavimos organizatoriai 
planuoja tuojaus pradėti statybą dviejų 
milžiniškų dreadnotų, žymiai padidinti 
submarinų skaičių, pradėti naujas forti
fikacijas Filipinuose, dar labiau sustip
rinti Hawaii bazę, įsteigti submarinų ba
zes Wake, Midway ir kituose Pacifiko 
punktuose.

Tokios didelės jūrinės programos Ame
rika dar niekuomet nėra turėjusi. Roo
sevelto administracija ir demokratinis 
kongresas žymiai pralenkė net Hooverio 
administraciją.

Priimdama tą programą, Washingto- 
no valdžia lyg ir signalizavo Britanijai ir 
Japonijai, kad melsvose bangose vande
nynų prasideda naujos lenktynės.

Iš Londono praneša, kad Britanija sa
vo laivyno ir jūrinių fortifikacijų stipri-

Nauji Išmislai.
New Yorke einantis chi- 

■nų laikraštis “Naujienos” 
(pritaria Chiang Kai-šeko 
politikai) pradėjo smarkiai 
šūkauti, kad už badą, sui
rutę ir net potvinius Chini- 
joj atsakominga esanti So
vietinės Chinijos valdžia. 
Girdi, bolševikai pasiima 
visą derlių ir verčia farme- 
riiis stoti į Raudonąją Ar
miją. Ten, “kur jie praei
na, liekasi tik vaikai ir mo
terys ir ūkis visai iškrin
ka.”

Panašius nonsensus sklei
džia Chiang Kai-šeko agen
tai, misionieriai ir japonai.

O tikrenybėje tai ta Chi
nijos dalis, kurią kontro
liuoja Sovietų valdžia, yra 
geriausia susitvarkius ir 
gyvenasi joje nepalygina
mai geriau, negu tose Chi
nijos dalyse, kurios yra ak- 
tualėje ar nominalėje Kuo- 
mintango kontrolėje. O juk 
reikia žinoti, kad Sovietinė 
valstybė negyvena ramiu 
gyvenimu, kad jai reikia 
nuolat kautis su parsidavė
liu Chiang Kai-sheku. Rei
kia tik atsiminti, kad per
eitais metais Chiang Kai- 
shekas buvo sumobilizavęs 
armiją iš 600,000 kareivių 
(labai gerai mechanizuotą 
armiją) ir sovietinėj Kiang- 
si provincijoj ėjo didžiausi 
mūšiai. Chiang Kai-shekui 
nepasisekė jo ekspedicija, 
bet nuostolių jis pridarė la
bai daug.

Kuomet pereitais metais 
Raudonoji Armija užėmė 
Szechuan provinciją (tokio 
didumo, kaip Ispanija, su 
15,000,000 gyventojų) tai 
rado tą provinciją nežmo
niškai nuniokotą, apiplėštą. 
Mat, tą provinciją per ketu
ris metus kontroliavo dvi 
konkuruojančios g e nerolų- 
banditų gaujos. Ten įsivieš- vės direktoriatas padarė at- 
patavo tokia anarchij 
visų galų suįrimas, 
biedniokai išskėstomis 
komis sveikino Raud. 
miją.

Buvo įsteigta naujoji val
džia, kuri tuoj pravedė visą 
eilę pamatinių reformų ir 
visų pirmiausia sutvarkė 
žemės ūkio santikius, pa
raudama šaknis feodalams 
ir stambiems žemvaldžiams.

Kur iš tikrųjų bloga, kur 
neaprėpiamas vargas ir net 
badas, tai Kuomintango 
valdomose žemėse. Miestuo
se baisiausia bedarbė, visą 
biznį supurtė milžiniškas 
krizis.

“Nauji Laimėjimai”
Dabar Chiang Kai-sheko 

agentai giriasi, kad jie iš
dulkins Raudonąją Armiją 
iš Shansi provincijos. Per 
kelias, pastarąsias savaites 
sistemačiai buvo praneša
ma, kad Shansi provincijoj 
Raudonajai Armijai labai 
gerai sekasi ir kad ji tuoj 
gali užimti provincijos sos
tinę Taiyuan.

Bet štai, New Yorko 
“Times” k o r e s p ondentas

a ir 
kad 
ran-

prarasti savo nepriklauso- 
mybę. „

Prieš užkariautojus kelia 
savo balsą ne tik Sovietinė 
Chinija (kurios valdomuose 
plotuose gyvena 100,000,000 
žmonių), bet ir visos Chini
jos liaudis-darbininkai, stu
dentija, smulkioji buržuazi
ja.

Turėdama tai omenyje, 
Sovietinės Chinijos valdžia 
dar pereitą rudenį pasiūlė 
Nankingo valdžiai sudaryti 
bendrą vieningą armiją ap
sigynimui nuo japoniškų 
agresorių ir sukurti vienin
gą liaudies valdžią. Pamatu 
to bendro fronto turi būti 
griežtas gynimasis nuo ja
poniškų ir kitų imperialistų 
ir visiškas Chinijos išlaisvi
nimas. Šie Sovietinės val
džios iškelti obalsiai rado 
didžiausio atgarsio visoj

praneša iš Nankingo, kad 
Shansi provincijoj bolševi
kai tuoj bus sulikviduoti ir 
jų nei dūko nebeliksią. To
kių pasigyrimų ir praeityj 
būdavo tiek ir tiek.

Tačiaus, japonų generolas 
Kenji Doihara, kuris specia
lizavosi Chinijos reikalais, 
nesenai raportavo Japoni
jos generaliam štabui, kad 
Raudonoji Armija gali už
imti visą Shansi provinciją. 
Tiesa, japonams yra išro- 
kavimo kiek perdėti Sovie
tinės Chinijos spėkas, kad 
dar labiau išgązdinti Chini
jos buržuaziją ir įsipiršti 
jai save, kaipo išganytojus, j Chinijoj. Bet Nankingo val- 
Bet. faktas liekasi faktu. į tuos pasiūly-Bet faktas liekasi 
Sovietinės spėkos labai stip
rios.
Sovietinės Chinijos Politika

Japonai jau turi Mandžū- 
riją. Japonai faktinai kon
troliuoja šiaurinę Chiniją. 
Jie briaujasi vis giliau ir 
giliau. Jie visur stato jiems 
ištikimus civilius viršinin
kus. Chinija gali visiškai

mus. Tuo ji dar kartą įrodė, 
jog yra įrankis Japonijos 
imperialistų užmačiose.

Sovietinės Chinijos val
džia yra tikra liaudies val
džia, kuriai rūpi ne tik pa
vergtųjų minių išliuosavi- 
mas, bet pilnas atsteigimas 
visos šalies nepriklausomy
bės.

Dėdelė.

Kaip Sekasi Jubilėjaus 
Minėjimas?

Draugai, nuošaliai mūsų 
judėjimo stovinti žmones, ir 
net aitrūs revoliucinio dar
bininkų judėjimo priešai, 
susitikus klausia: “Kaip se
kasi minėjimas ‘Laisvės’ 
Sidabrinio Jubilėjaus?...”

Pavelykite man nors 
trumpoj sutraukoj paduoti 
faktus apie jubilėjaus mi
nėjimą, o tada, gerbiamieji, 
spręskite patys apie geru
mą ar blogumą jubilėjaus 
minėjimo pasekmių.

Ankstyvą pavasarį perei
tų metų, “Laisvės” bendro-

ir įvairesnių žinių iš Lietu
vos, gerinti ir plėsti dailio
sios literatūros skyrių, ra
šyti daugiau ir smulkme- 
niškesnių žinių iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ir tt. 
Kad tai atsiekus, nusitarta 
padidinti “Laisvę” pusią-, 
piais ir jau virš pusė metų 
laiko, kaip “Laisvė” penkta
dieniais išeina 8 puslapių. 
Pagerinimui turinio, padi
dintas redakcijos štabas ir 
praplėsta bendradarbių skai 
čius.

Itin rimtai svarstėme ir 
rūpinomės pagerinimu san- 
tikių su draugais, buvusiais 
revoliuciniame dar bininkų 
judėjime, rėmusiais ir- bu- 
davojusiais “Laisvę,” bet 
del vienokios ar kitokios 
priežasties atsitraukusiais 
nuo jos. Pasiryžusiai dar-

Sekmingam jubilėjaus mi- bavomės, ,kad iš opozicijos 
nėjimui svarbiausiu uždavi- (“sklokos”) ištikimus revo- 
niu statėme sau: pakėlimą ’* 
d i e n r a š č io cirkuliacijos 
(gauti daugiau skaitytojų), 
pagerinti “Laisvės” turinį 
moksliniais raštais, bendro 
turinio bei lengvesnio pobū
džio raštais, duoti daugiau

sišaukimą į pažangiąją lie
tuvių visuomenę, prašantį 
ruoštis prie minėjimo “Lai
svės” sidabrinio jubilėjaus, 
nes balandžio mėnesį, šių 
metų, sukako 25 metai, kaip 
leidžiama “Laisvė.”

liuciniam darbininkų judė
jimui draugus gauti atgal 
į savo eiles su “Laisvės” ju- 
bilėjaus minėjimu. Su so
cialistais susiartinimas irgi 
buvo jubilėjaus minėjimo 
punktas. Patraukimas prie

Masė žmoniy dalyvaujanti Vokietijos Kompartijos vado 
Fritz Heckerto laidotuvėse. Drg. Heckertas mirė bal.

“Laisvės” ir abelnai prie 
darbininkų judėjimo pažan
giosios inteligentijos, pro
fesionalų, smulkiųjų biznie
rių iš tautininkų ir klerika-> 
lų įtakoje esančių darbinin
kų.

Rezultatai mūsų planų ir 
darbų yra tokie: “I^aisves” 
cirkuliacija žymiai pakilo. 
Pralenkėme visus krizio me-* 
tus ir veik dasivijome 1928 
metų laispnį. “Laisvės” turi
nys, rodosi, visiem įmato
mai, progresuoja visuose* 
skyriuose. Visi ištikimieji 
klasių kovoje kareiviai iš 
opozicijos jau mūsų eilėse. 
Bendrai rašome “Laisvėje”* 
ir bendrai platiname “Lais
vę, ” jos jubilėjų minėdami. 
Su socialistais, regis, daug 
broliškiau susikalbame, jau 
draugais vadinamės. Ir ant'* 
kiek tai liečia mus—laisvie- 
čius, tas draugais vadini- 
mąsis su‘socialistais yra su 
atviru širdingumu ir didele 
viltimi ateičiai. Tiktai pa-* 
traukime prie “Laisvės” 
mūsų visuomenės pažangio
sios inteligentijos, dar ma- , 
žai teatsiekta. Iš biznierių 
pusės atsinešimas linkui 
“Laisvės” žymiai pagerėjo.

Gi darbininkai iš tauti
ninkų ir iš klerikalų sroviu 
gražiai linksta prie “Lais
vės” pozicijos. Tai mes įma- 
tome skaitlingais jų lanky- • 

i maisis į mūsų pramogas, 
prakalbas ir didėjančiu* 
“Laisvės” platinimusi.

Pažadėjome a p d o vanoti 
“L.” skaitytojus su nauja 
knyga (apysaka) minint ju
bilėjų. Prižadas išpildytas. * 
Knyga jau gatava, siuntinė
jama'visiems, kurie tik yra 
užsimokėję prenumeratą.

Tai tokia yra peržvalga 
stambesniųjų dalykų bei 
užsimojimų atsiekti minint* 
^aisyės”’sidabrinį jubilėjų. 
Dabar pažiūrėkime į dalyku 
iš finansinio atžvilgio.

Padengimui “Mortos Vil
kienės Divorso” išleidimo 
kaštų, išleidome jubilėjinius 
Certifikatus, garbingam at- 
žymėjimui “Laisvės” rėmė
jų. Juos įsigijo 72 draugijos * 
bei organizacijos ir 412 as
menų. Už certifikatus iki 
šiol yra įplaukę virš $1,300? 
Tai graži suma. Pasisakėme 
gegužės mėnesį leisti “Lais
vę” kasdien 8 puslapių,— 
eina. Atsišaukėme į drau- 
gu$ su prašymu gauti gegu
žinių skaitytojų,—gauta jų* 
keletas šimtukų. Kreipėmės* 
į biznierius, kad duotų skel
bimų jubilėjinėm laidom ir* 
tokių skelbimų gavome už 
suvirš tūkstantį dolerių ver
tės. Ir už tiek skelbimu gau
ta tik iš lietuvių biznierių.
Ar tai ne graži biznierių ** 
simpatija mūsų dienraš
čiui? • >,

Beje, mūsų troškimas bu- * 
vo, kad turėti skaitlingą ir 
entuziastišką “L.” bendro
vės suvažiavimą minint ju
bilėjų. Dalyvavo arti trys 
šimtai dalininkų ir pakilu
siame ūpe kalbėjome, svars
tėme savo dienraščio reika* 
lūs. Kur tik įvyko jubilėji* 
niai parengimai, turėjo pa
sisekimo, o daugelyje vietų 
dar ruošiami tokie parengi
mai.

Tai taip eina' jubilėjaus 
reikalai. “Laisvės” draugai*^ 
tuomi džiaugiasi, o priešam, 
žinoma, tas labai nepatinka.

P. Buknys. *
nimui tuojautės skiria $400,000,000. Tai 
tik pradedamoj i suma. Toliaus bus dau
giau. Žinoma, negali būti kalbos, kad 
tose lenktynėse nedalyvautų Japonija.

Prieš didžiojo laivyno programą pakė
lė balsą kelios dešimtys kongresmanų. 
Bet Rooseveltas ir Swansonas davė ženk
lą, kad jūrinis bilius turi praeiti ir demo
kratų didžiuma pasisakė už jį.

O buvo laikai ir tai visai nesenai— 
1932 m.,— kuomet Demokratų Partija, 
pasiskirdama Rooseveltą savo kandidatu 
j prezidentus, smarkiai ir piktai barė 
Hooverio administraciją, kad ji karinių 
išlaidų sąmatą davarė beveik iki tūks
tančio milionų dolerių.

Roosevelto valdžia pasivijo ir pralen
kė Hooverio republikonišką gvardiją!

London, geg. 11.—Angli
ja pradėjo plačius laivyno ir 
karo lėktuvų manevrus ties* 
savo valdoma sala Malta. 
Manevrų dalis bus apie 100 < 
mylių nuo Italijos salos Si-
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Su 8 diena gegužės už
baigtas apskaitliavimas gau
tų naujų narių. Kuopos 
stovi sekamai:
Kuopa Miestas Nauj. N ar.

III. ...
Canada

19, Chicago,
162, Toronto,

2, So. Boston, Mass.
137, Montreal, Canada
136,
123,

52,
104,
126,
47,
95,

132,

Harrison, N. J. 
Gary, Ind.........
Detroit, Mich. 
Chicago, Ill.........
Evansburg, Alta. 
Montreal, Canada 
Kapuskasing, Ont. 
Tacoma, Wash.

>

79,
138,

18
21
19
18

6

ŽOLYNŲ ARBATA

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

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

Namų Antrašas 
1375 East 18th Street 

Brooklyn, N. Y.

Radio Laisvė
Ką Radio Laisvė reiškia? 

Reiškia, sėdi laisvai ir klausaisi 
radio iš kur nori. Bet reikia 
apsirūpinti geru radiju. “Lais
vės” 25 m. sukaktuvių proga, 
25% ir radijai ir visi kiti mu
zikos įrankiai pigesni, kaip pi- 
janinės armonikos, smuikos, gi
taros. Rekordai žemiau by ko
kios kainos: nuo 7 už $1 iki 
$1.25. Kiekvienas skaitytojas, 
paminėjęs šį skelbimą, gaus pa
veiksle matomą modernišką

> ........ .......—

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos, 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu- 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės 
kam pirkėjas nurodys. Taip pat 
per Jono Valaičio radio gaus 
nemokamą skelbimą iš stoties 
WMBQ 10:30 rytais apie ką 
norės. Reikalaukit pasiųst ka
talogų! Paremkite savo drau
gus, kad jų paramos ir Jūs at
eity tikėtumetės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St., arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrozaitis.

70,
84,

Fort Williams, Ont. 4
4
4Chicago, Ill. 

Maspeth, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Springfield, Ill. 
Edmonton, Alta. 
Cleveland, Ohio 
Rockford, Ill. 
Paterson, N. J. 
Cambridge, Mass. 
New York, N. Y. 
Vancouver, Canada 2
Coaldale, Pa. 2 
Hartford, Conn. 2 
Lethbridge,' Alta. 2 
Chicago, Ill......... 2
Chicago, Ill. ... 2 

Hamtramck, Mich. 2

60,
68,
69,

114,
187,
188,
Sekamos kuopos txavo po 

1 nauią narį: 10—Philadel
phia, Pa.; 11 — Worcester, 
Mass.; 12—Pittston, Pa.; 20 
—Binghamton, N. Y.; 29— 
Rockford, Ill.; 39—Scran
ton, Pa.; 61—Monongahela, 
Pa.; 72—Great Neck, N. Y.; 
145—Los Angeles, Cal.; 153 
—San Francisco, Cal.; 155 
—Worcester, Mass., ir 180— 
Wilmerding, Pa.

Viso su pavieniais nariais 
gauta 224 nauji nariai. Ži
noma, yra gauta daugiau, 
bet tūlos kuopos nepasisku
bino už naujus narius pini
gus prisiųstLį centrą.

Kas Laimėjo Dovanas?
Centro Komitetas skyrė 

už naujus narius tris do
vanas daugiausiai narių ga- 
vusiom kuopom: 1—Raudo
ną Vėliavą, 2—Kapsuko pa
veikslą, 3—Raudonosios Ar
mijos Albumą.

Pirmą dovaną laimėjo 
ALDLD 19 kuopa, Chicago, 
Ill.; antrą—ALDLD 2 kuo
pa, So. Boston, Mass., ir 
trečią—ALDLD 162 kuopa, 
Toronto, Ont.

Nors 162 kuopa gavus po
rą daugiau narių už antrą, 
bet keli jos nariai tik da
linai duokles įmokėjo, tat 
tenka antra dovana.

šių metų vajus nebuvo 
taip sėkmingas, kaip 1935 
metų. Priežastis bus ta, 
kad 1935 metais veik visą 
laiką turėjo vajų — iš karto 
special} vaju, o vėliau ALD
LD 20-ties metų jubilėjaus 
sukaktuvių vajų, tat tūli 
draugai jautėsi pavargę.

Mes manome, kad per vi
są. šių metų laiką visi drau
gai ir draugės stengsis dar
buotis, kad gavus naujų na
rių į mūsų organizaciją.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekr.

Boston, Mass.
Kaip Buvo su Pinuos 

Gegužės Demonstracija?
“L.” No. 109 ne taip kaip 

reikia aprašyta Pirmos Gegu
žes demonstracija. Ten sako
ma, kad tvarkdariai tuoj aus 
apramino triukšmadarius, ku
rie bandė prakalbas trukdyti. 
Tai netiesa.

Triukšmadariai rėkavo per 
visą laiką, tyčiojosi iš kalbėto
jų. Dainuojant liaudies dai
nas, triukšmadariai tuoj už
traukė savas dainas.

Kai atėjo policistas drausti, 
tai seržantas paliepė jam pa
sitraukt, 
nebandė 
rius.

O kur
nėjant literatūrą, tai 
draudė.

Triukšmadariai, matyt, bu-

o pats seržantas nei 
stabdyti triukšmada-

tik pamatė pardavi-
ėjo ir

1 vo susiorganizavę ir jiem pri- Liaudies Choro po vadovyste 
tarė policija.

žmonių buvo daug, diena 
graži. Tik visi apgailestavo, 
kad nebuvo garsiakalbio, nes 
majoras nedavė leidimo. Per 
tai sunku buvo girdėti kalbė
tojus, nors jie kalbėjo iš pil
nos krūtinės.

Naš. Vaikas.

B. Petrikevičiaus.

S©. Boston, Mass
Šios Savaitės Radio Programas 

Bus Sekantis:

1— Prano Suderiu orkestrą 
iš South Bostono.

2— Grupė iš Lawrenco

3—Seserys Kaskevičiutės iš 
Lawrenco padainuos . duetus. 
Akompanistė Ona Vaitkunio- 
ne.

4 —Ed va r d as J use v i č i u s, 
smuikininkas iš South Bosto
no ir Alfonsas Jusevičius, ar- 
monistas iš East Bridgewate-. 
rio pagrieš duotus.

Prašome
gramą Lietuviu 
racijos per stoti

i riams ir jo menedžeriui St. Ma- 
siuliui, kad jie nieko nerokavo 
už naudojimą svetainės.

- V. Michelson as, 
Konferencijos protoko
lu raštininkas.

SOUTH BOSTON, MASS.

ŠTAI KĄ JUMS SIŪLO A. J. KUPSTIS
Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

pasiklausyti pro-} 
Radio Korpo-1 
WI1DI1 (830 
iki K) sekma-

Garsinto j as
Steponas Minkus

NEW YORKO IR APIELINKfS ŽINIOS
(Tąsa iš 6-to pusi.)

“Naujosios Gadynės” Ben
drovė. Delegatai J. Antanai
tis, P. Dovidaitis, F. Raškinis, 
A. Raškinienė, N. Katiliūtė, 
N. Stilsonienė.

Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcija su 80 narių. De
legatai D. šolomskas ir V. 
Tauras.

LSS 19 k p. su 26 nariais. 
Delegatai J. Glaveckas ir A. 
Žilinskas.

bin inkų Literatūros Draugijos, 
A. Bimba ir M. Paukštienė.

Nuo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo, J.
J. Orman.

J. Ka.škiaučius ir

JUOZAS GĖGZNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užejiinas Grupėms

412 W. Susquehanna Av.
Philadelphia, Pa.

Nuo Aušros 
zabeth, N. J.,

Nuo Lietuvių Atletų Kliubo, 
Brooklyne, N. Y., A. Misevičia.

Nuo Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugijos, Paterson, N J., E. 
Kindcras.

Nuo Lietuvių Darbininkų 
Draugijos, M. Antanaitis.

Nuo Laisvės Draugijos, Jer
sey City, N. J., J. J. Paserpskis.

Nuo Palangos Juzės Draugi
jos, Newark, N. J., II. J. Bur
ke ir Ig. Beeis.

Nuo “Naujosios Gadynės” 
bendrovės St. Strazdas.

Nuo “Laisvės” dienraščio ben
drovės, R. Mizara.

Komitetą sudaro 26 išrinkti 
nuo organizacijų atstovai. Kon
ferencija užsidarė 2:30 vai. po 
pietų. Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubas savo svetainę sutei
kė konferencijai laikyti veltui, 
kas yra labai ačiū Kliubo na-

Draugijos iš Eli- 
D. Krūtis.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės.' 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
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 

Čiopų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

»r. L zins— r
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

kurių tik 
konfcren- 
ticsiai j

ir kelio-

Viso konferencijoj dalyvau
ja 129 delgatai nuo 53 orga
nizacijų, atstovaudami 4,744 
narius. Mandatų komisijos 
raportas priimtas.

Po priėmimo mandatų ko
misijos raporto, laikinojo ko
miteto pirmininkas J. Glavec
kas pakviečia išrinktus prezi
diumo narius užimti savo vietas.

J. Buivydas, konferencijos 
pirmininkas, pasiūlo į rezoliu
cijų komisiją sekamus delega
tus: J. Glavecką, A. Bimbą, St. 
Strazdą, Ig. Bečį ir A. Žilins
ką. Delegatai pasiūlymą užgi- 
ria vienbalsiai.

Paimtas klausimas svarsty
mui, kaip darbuotis, kad kuo- 
daugiausiai organizacijų pa
siųstų į kongresą delegatus. Vi
sų nuomanė buvo viena, kad 
kreiptis į tas organizacijas ir 
asmeniškai ir raštu, 
delegatai nebuvo čia 
cijoj, kad jos siųstų 
kongresą delegatus.

Pakeltas klausimas
nės išlaidi; apmokėjimas vyks
tantiems delegatams j Clevelan- 
dą. Visų kalbėjusių nuomonė 
vyravo, kad kiekviena organ i-} 
zacija, kuri tik siųs į visuotiną 
lietuvių seimą delegatus, tai 
kad patys ir ^kelionės lėšas pa
sidengtų. Mažesnės organizaci
jos gali susidėti ir kelios, bile 
tik pasiųs delegatus.

Rezoliucijų komisija daro 
pranešimą, kad rezoliucijos jau 
gatavos. Pirmutinė rezoliucija, 
tai toji, kad pilniausiai konfe
rencijos delegatai užgiriu šau
kiamą Amerikos lietuvių kon
gresą. Taip pat rezoliucijų ko
misija pateikia kablegramą Lie
tuvos prezidentui A. Smetonai,. 
kuris paneigė Lietuvoj visas po-1 
litines partijas, o tik palaiko}/ 
savo tautininkų partiją ir .iš 
tos partijos mano sudaryti sei
mą. Toji kablegrama Irgi tapo 
priimta vienbalsiai.

Kablegramos pasiuntimui ant 
vietos delegatai sumetė auko
mis $15.67.

Rezoliucijų komisija pasiūlė 
konferencijai, kad į pastovų ko
mitetą rinktų vieną atstovą nuo 
dviejų šimtų narių. Rekomen
dacija priimta.

Pastovusis komitetas susida
ro iš sekamų atsfovų:

Nuo Amalgameitų Rubsiuvių 
Unijos, 54 skyriaus, J. Buivy
das, J. Hermanas, O. Cibulskie- 
nė, P. Tiškevičius, A. Bubnys 
ir J. Nauda.

Nuo Aukščiausios Prieglau
dos Amerikoj, K. Kreivėnas.

Nuo Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo, Brooklyn, N. Y., M. 
Nazveckas ir J. Siurba.

Nuo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 345 kuopos, Kęstutis 
Michelsonas, nuo 152 kuopos— 
A. Jankauskas.

Nuo Amerikos Lietuvių Dar-

Rengkite IEI fįfi C D D A D1/ E" Kur “Laisvė” 
Piknikus UlmLal S HilStL Rengia

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

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja

ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 
alum, degtinėm ir visokiais vynais.

i Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.
Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pasirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.'

VAIS T A I
$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

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

ECZOINT, gydanti mostis ................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

skaudėjimo ir neuralgijos..................................... 50c
i

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

stiprina plaukus ..................................... .
TREJANKA, apetitui sužadinti . ...................
VALERIJONO LAŠA I, 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.

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai Įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
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, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta Įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,800. Lengvom išlygom.

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, didelis 
yardas. Prekė $3,700.

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas:

AI 332 Broadway
♦ J* AVLIĮJOLIO go. Boston, Mass.

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

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

Modern Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., , Grantwood,
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

Yra naujas moksli
nis būdas, daromas 
naujai išrasta ma
šina. Greitas natū
ralūs garbiniavimas 
su pilnu saugumu.

PHILADELPHIA, PA. |
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. Šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į mėnesį: kiekvieną antrą sek
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

šokiai būna žemutinei svetainėj. Svetainė 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. I šokius įsileidžiama tik nariai.

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
L. T. P. Kliubas turi dabar special; naujų narių gavimu! vajų. 

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 18 metų iki 25 
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 50e. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $6.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtinės ir $12.00 savaitinės pašalpos.

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

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 pa1 
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus, 

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

Lietuviai,
rašykite
platesnių

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE

Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert s Ale Distributing Co
851 Washington Street, Dedham,
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Keli Žodžiai Apie Daržų Darbiu. Kaune
(Nuo mūsų spec, koresp.)

Kaip pažvelgi į “miesto 
sodininkystės” įstaigos sta
tulom ir baseinais išpuoštą 
priešakinę aikštelę—tuojau 
susidarai visiškai neklaidin
gą nuomonę apie sodų ir 
daržų ūkį Kaune. Kauno 
gamybos didžiuma (kartu 
ir pramoninės) turi praban
gos pobūdį. Kaune susi
spietė lietuviškoji buržua
zija. Laisvės Alėja ištisas 
buržuazinės prabangos pa
radas. Laisvės Alėja iščiul
pia visą, kas yra geriausia 
pagaminta visų darbo žmo
nių provincijose. Nema
žiau Laisvės Alėja iščiul
pia ir pačio Kauno prie
miesčių darbininkus. Lais
vės Alėjoj tviska gėlių 
krautuvės. Toms krautu
vėms prisitaiko Kauno dar
žai. Kauno daržininkystės 
įstaigos gamina ne maisto 
produktus, ne daržoves, o 
gėles, dekoratyvinius mede
lius, krūmus, na, ir truputį 
buržujų poniutėms spalvuo
tųjų kopūstų (kalifjorų) 
bei pomidorų. Nė šešėlio 
nerasite bet kokių kultūri
nių ar mokslinių tikslų 
daržų ir sodu srity. Fre
doj, prie botanikos sodo, 
yra daržininkystės ir sodi
ninkystės mokykla; užten
ka pažvelgti į tos mokyklos 
šiltadaržius ir inspektus — 
apleistus daržus ir puošnius 
gėlynus,—ir paaiškėja bur
žuazijos ūkio tuštumas.

Bet savo gėles buržuazija 
tręšia darbininkijos pra
kaitu, skurdu ir gyvybėm.

Darbas daržuose yra se- 
zoninis. Savininkai niekur 
nedaro nors ir vasaros se- 

I zonui su darbininkais sutar-
j čių. Jie atsisako darbinin-
i kams taikyti nors ir fašisti

nį darbininkų samdos įsta
tymą — neišduoda darbi
ninkams atsiskaitymo kny
gučių. Dauguma darbinin
kų neregistruojami į ligonių 
kasas. O darbas pavojin
gas: darbininkės dirbdamos 
prie rožių susibado rankas, 
jei neišbėga kiek daugiau 
krąujo, rankos užsikrečia 
purvu ir mėšlu — gaunasi 
dažnai gangrena. Geriausiu 
atveju — darbininkai ver
čiami dirbti 9 valandas, o 
visais kitais atvejais, pav., 
pas Stofelį Žaliakalny arba 
Aleksoto daržuose — darbo 
laikas neribotas. Stofelio 
daržuose dirba daugiausia 
mėnesiniai darbininkai— 35 
ar 40 litų į mėnesį, savinin
kas duoda butą ir maistą, 
na, ir dirba žmonės net vi
durnakty, o paprastai nuo 4 
valandos ryto, žodžiu, fa
briko darbininkas, netekęs 

M darbo fabrike, už kelių 
(jei nusišypso “lai- 

gali virsti vidury 
Kauno senovės dvarų kume
čiu.

Aleksoto daržuose yra 
darbininkų, kurių darbo 

tęsiasi nuo 4 vai. ryto 
vai. vakaro, o atlygi- 

gauna: 35 litus mėne- 
ir butą savininko namo 

Maisto negauna. O 
darbininkas vyras 

2 litu ir 50 centų.
geresnės darbo suly

dančiuose Kruono dar- 
: darbo diena ribo- 

, atlyginimo moterys gau- 
savaitei 15-20 litų, vyrai 

20. Dauguma regis- 
ami ligonių kasom 

Visur kitur vidutiniškai 
okama taip:

Moterys (daugiausia dar- 
moterys ir dirba) — 

s daržų darbiųin-

J

luna 
Kiek

kės: 3 litai į dieną (kartais 
20 litų savaitei).

Moterys — laikinai pa
samdytos trumpam laikui— 
“nemokančios darbo” — 2- 
2į lt.

Vyrai—seni, prityrę dar
žų darbininkai (1-2 kiekvie
name darže) —“meisteriai” 
—5 lt. į dieną.

Vyrai — paprasti juoda
darbiai— nuo 2į iki 3-4 lt.

Kas daugiausia daržuose 
dirba? Našlės moterys, ne
tekusios sveikatos pusam
žės viengungės, jaunutės 
mergaitės, nemokančios jo
kio amato, pabėgusios se
nės, moterys atvykusios iš 
kaimų ir negalinčios gauti 
darbo dirbtuvėse, kaipo ne
išgyvenusios K a u n e 3-jų 
metų, neišgyvenę 3-jų metų į 
Kaune vyrai, pasitaiko nu
smukusių krautuvininkų, 
amatninkų, net prasigėru
sių dvarininkų, žodžiu, la
biausiai deklasuoti žmonės. 
Taigi, šie deklasuoti žmonės 
nekovoja. Kovos nuotaikai 
subręsti kliudo ir kita aplin
kybė. Kiekvienas dirbantis 
daržuose į savo darbą žiūri, 
kaip į laikiną blogybę, kaip 
į neišvengiamą blogybę 
šiandien. O ryt? “Ryt aš 
veikiausiai būsiu vėl pa
kviesta į darbą audyklom” 
Šie darbininkai jieško ir gy
vena viltimis. Daugumos

viltys įsisprausti į fabriką 
neišsipildo 3-4 metus. O jie 
vis viliasi ir dirba. Ateina 
ligonių kasų rinkimai — jie 
nieko nežino. Ateina žiema 
ir bedarbių registracija bir
žoje—jie nesirodo, vis vilia
si. Ateina dabar darbo rū
mų rinkimai—jie nieko nėra 
girdėję. Jie viliasi. O jų vien 
Kaune bus pora tūkstančių 
ar daugiau, o visoj Lietu
voj keliolika tūkstančių.

Daržuose niekad nėra bu
vę profsąjungų. Daržai nė
ra matę streikų. Laiminga 
salai—daržai. Juose dirba 
tūkstančiai, senės žiema nu
miršta gatvėje, o jie vis vi
liasi.

O Laisvės Alėja plaukia 
gėlės, palmės, bankininkų 
virtuvėse svieste čirška ka
li fiorai. IV-27-36.

Pagalinus jis įvyks penkta
dienio vakare. Visi LDD ir 
ALDLD kuopų nariai ir narės 
prašomi tą vakarą ateiti. Kad 
visi bendrai galėtume apsvars
tyti, kaip pasekmingiau įvyk
dyti vienybę, kaip subendrin
ti jėgas abelnam darbininkiš
kam veikimui.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

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

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi iigas.

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

Lawrence, Mass

L. K. Biuras aprašydamas 
perstatymą operetės “Vestu
vės Pušyne” ir pažymėdamas 
kas darbavosi jos prirengime 
praleido nepažymėję d. O. 
Večkienę, kuri paaukojo daug 
laiko ir energijos suflioruoda- 
ma ir suteikė sumanių sceniš
kų patarimų priruošimui akto
rių scenai, o tas pagražino, 
pagelbėjo tinkamai perstatyti 
operetę.

Ačiuojame d. O. Večkienei 
už šią stambią pagclbą ir pra
šome atleisti, kad nebuvo at
žymėtas jūsų patarnavimas 
Liaudies Chorui.

Petras Prasauskas
Budvonių 

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

Svarbus Bendras Susirinkimas 
LDD ir ALDLD Kuopą Narią

Penktadienį, gegužės 15 d., 
6 :30 vai. vakare, L. ū. Kliubo 
svetainėj, ALDLD vietinė kuo
pa šaukia visus savo narius ir 
LDD kuopos (opozicijos) mu
rins į bendrą susirinkimą pa
sitarimui vienybės reikalais.

Šis susirinkimas buvo tart* 
jau sušaukti senai, bet del ki
tų susirinkimų, parengimų, bei Į 
draugų užsiėmimo parko pri- 
rengimu piknikams, vis liko ati
dėtas belaukiant liuosesnio lai
ko.

Liaudies Choras suloš opere
tę “Vestuvės Pušyne” Nashua, 
N. II., gegužės 23 dieną. Per
statymą rengia Keturių Mies
tų Komitetas. Nuo perstaty
mo visas pelnas bus skiriamas 
pasiuntimui delegatų į Lietu
vių Kongresą.

Daugelis Lawronco lietuvių 
rengiasi važiuoti į Nashua. 
Ne tik tie, kurie nematė ope
retės Lawrence, bet ir tie, ku
rie matė, sako, norį antrą sy
kį pamatyti. Bus daug publi
kos iš Lowell, Haverhill, Man
chester, o nashviečiai, žinoma, 
sudarys didžiumą publikos.

A. Taraška.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

, amerikoniškais. 
I Reikalui esant 
lir padidinu to- 
ikio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
STOKESJONAS

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191
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BRIDGEWATER DARBININKU KO OPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštų Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite
Vaizbaženklį

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 

k išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje.

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

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

kaip pirštinė ant rankos.

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

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos A
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, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.

ira---------------------------------—------------------------------------------------------------P

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimą 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 
svečią neužkabinėja.

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts.
H-------------------------------------------------------------------- ----------- --------- 0

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Tclcphonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamų kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

' * H v
ANTANAS KASMOCIUS

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

Draugiją parengimams, vestuvėms, ir įvairioms pa
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ S
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 pil

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA'

485 Grand Street Brooklyn, N. ,Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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300,000 Youth Represented at
New York State Youth Congress Youth Branches Race for Trophy

Resolutions

be held in Berlin

PRINCTON COLLEGE GOES LOBBYING

they could
and

“Princtonian 
article writ-

So Florence 
uniform. But 
herself that 
school track

Congress 
proposals 
The anti-

About Workingclass
Youth and Their 

Organizations

Bill
Bill
air

overseas 
save the

i, covering the 
peace and fas- 
and social in- 
the youth, and 
problems; edu- 

The trend of 
the sub-sessions

have been 
in political 
before the 
this order 
to prevent

Canadian Youth Organizer 
Barred Entry to U. S.

On Peace Bridge

counteract the Swe- 
against participa- 

i, leading German

Sports-Humor-News 
of Club Activities 

Education-Stories

delegates left the 
with resolutions, 

program of action.

organize into 
Congress or 
against Wai’ 
want peace.

Boycott Olympics” Cam 
paign Grows in Sweden

Down New York’s swank Fifth Ave., past Madison Sq. and 
into Union Sq marched more than 300,000 workers as they 
turned out for the 50th anniversary May Day celebration. The 
parade, extending back as far as the re can see drew mem
bers of all workers’ parties and took seven hours to pass the 
reviewing stand.

“We oppose all American war pre
parations, all expenditures for mili
tary purpose, all forms of military 
training, especially the ROTC and in 
the CCC and demand the diversion 
of war funds to educate and unem
ployment relief.

“We demand the withdrawal of 
protection of American interests 
abroad, the unconditional liberation 
of American colonies and dependen
cies, the withdrawal of the fleet and 
all military garrisons from South 
and Central America, the Phillip- 
pines, China arid all foreign waters 
and lands”.

Woman’s Place in Home, 
Says Teacher, Not on 

Diamond

Sweden holds the lar- 
tickets for the games, 

200,000 Swedish trade

an 
demonstration

BUFFALO, N. Y.—Two years ago 
the giant metal structure across the 
Niagara • river at Buffalo was nam
ed Peace Bridge, and American and 
Canadian officials spoke of good 
will and friendship between the peo
ples on both sides of the border.

But on May 1, 1936, Felix Lazar
us, of Toronto, youth organizer for 
the Cooperative Commonwealth Fe
deration, was nabbed from a bus as 
it halted at customs on the Ameri
can side of the 
entry into the 
friends to post 
would leave the 
hours were of 
was forced 
speak at a 
Buffalo, for which his appearance 
had been advertised.

she can still 
she’s a star 
team.

The 
armed 
and a 
war resolution read as follows

back to 
disillusioned. 

They didn’t get as much support as 
they expected. However the “Get 
your bonus now” committee was 
swamped with letters from colleges 
all over the country supporting the 
movement.

Now these college lads had the 
right idea, why should they go to

He followed Von Tschammer- 
prominent German athlete 

to stem the anti-Olym- 
to his return to Ger-

war for the money makers if 
aren’t sure that they will be 
pensated 
trenches, 
at all ?
abolition
These students with so much kine 
tic energy should 
American Youth 
American League 
Fascism if they 
mere $1,000 will keep the capitalists 
out of war.

NEW YORK.—One of the largest 
youth parleys of New York took 
place last Saturday and Sunday. 661 
delegates and 181 observers, repre
senting 506 types of youth organi
zations with 300,000' members, at
tended the New York State Youth 
Congress at the Stuyvesant High 
School. For two days the delegates 
of various political, sport and reli
gious organizations, discussed all 
the social and economic problems 
confronting the youth.

Dr. Charles C. Weber, prominent 
minister gave a powerful sermon, 
urging the youth to become class 
conscious and to fight for a hea
ven on earth instead of in the skies, 
Sunday the congress was broken up 
into five sub-sessions 
following fields: war, 
cism; unemployment 
surance; problems of 
industry; inter-racial ; 
cation and recreation.
the discussions
was how to build the American Youth 
Congress and the implementing of 
the Declaration of Rights. Methods 
were proposed for making Youth 
Day (May 30) in New York the oc
casion of an effective and united 
youth

they 
com- 

for groveling in stinking 
But boys, why go to war 

Isn’t it sane to fight for 
of all imperialist wars ?

Within a week the 
Daily” was sporting an 
ten by the three boys, demanding a 
$1,000 bonus for all boys between 
the ages of 18-25. The news swept 
several thousand boys into a mass 
meeting where they voted two of 
their number to go to Washington 
to “lobby” for such a bill.

At Wahington the two delegates 
“hobnobed” with the countrys picked 
gentlemen. Many gave the idea 
hearty approval saying that war 
would then look foolish. Others de
clared such a act unpatriotic. I bet 
a cookie those congressmen still be
lieve that our boys went 
during the Great war to 
world for “democracy”.

Anyway the boys came 
the campus a little

STOCKHOLM, Sweden.—Sweden’s 
powerful anti-Olympic movement has 
frightened Nazi leaders of the gam
es scheduled to 
this summer.

In an effort to < 
dish sentiment 
tion, Carl Diem 
Olympics games organizer has ar
rived in this country for a campaign 
to whip up enthusiasm for the sports 
fest. 
Osten 
whose failure 
pic tide led 
many.

At present 
gest bloc of 
but with 
unionists, led by the Stockholm Trad
es Council, demanding Boycott, Na
zis fear that large numbers of them 
may be returnde.

HELSINGFORS, Finland—Accord
ing to a decree issued by the minis
try of Education, students in Finnish 
educational institutions 
forbidden to participate 
activities. Decreed just 
May Day celebrations, 
was seen as an effort 
student participation.

LYNDHURST, N. J.—Now they’re 
saying, “Is Lyndhurst still in the 
league”? For the Lyndhurst' High 
School baseball nine has lost its star 
center fielder, and one of the best 
home run hitters in the league.

And all because she’s a girl.
“She’s a great little ball player”, 

the coach avers, “and won her posi
tion in fair competition”.

But Principal Edmund Burke de
cided that baseball isn’t dignified 
enough for a girl; and besides, 
“somebody might say that our school 
lacked sufficient red blood to make 
up a baseball team.” 
Sylvester turned in her 

console 
on the

bridge and refused 
States. Offers of 
bond that Lazarus 
United States in 24 
no avail. Lazarus 

to turn back, unable to 
meeting of Socialists in

The Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo membership drive is gather
ing momentum. The drive started 
with a poor showing, but now, with 
the close of the drive one month 
away (the last day of the drive is 
June 15) applications are flowing 
into the National office in a steady 
stream. And why not? Persons 
are taking advantage of the low ini
tiation fees. Ordinarily the initia
tion fee for $150 death benefit is 
$2.00, while during drive the initia
tion is cut down to 50c.; for 300—• 
from $3.00 to 75 cents; for $600— 
from $4.00 to $1; for $1,000—from 
$5 to $1.25.

The LDS youth branches are wak
ing up to the possibilities of get
ting new members, thereby strength
ening not only the organization, but 
also their local activities with “new 
blood’. So far, 130 youth have been 
recruited into the LDS youth bran
ches, Brighton Park, Chicago taking 
the lead with 23 new members. It 
seems that Brighton Park will be the 
proud possessor of the “skyscraper” 
trophy, but the Newark LoDeStars 
are hard on their heels with 18 re
cruits, so one guess is as good as 
another, but as a certain shoe com
pany philosophizes—“Time will* tell”.

If you do not know whether an 
LDS youth branch exists in your 
town, and you are interested in the 
LDS, drop a card for further infor
mation to the following address: Na
tional LDS Youth Committee—419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

By JAE MIE
Within the walls of an innocent

looking dormitory three Princtbn col
lege boys got a not so innocent idea. 
Being that war is not an impossi
bility, and they, the college boys will 
be the cannon fodder, would it not 
be right for them to get their bonus 
while they were sure 
make, use of it ?

The other resolutions included:
1. Indorsement of Child Labor 

Amendment.
2. Opposition to the Loyalty Oath 

which High School graduates must 
sign.

3. Boycott of Nazi Olympics.
4. Unconditional reinstatement of 

Morris U. Schappes, dismissed from 
City College.

5. Release of Murray Melvin, who 
was sent prison on trumped-up 
charges.

6. Passage of the Nye-Kvale 
and defeat of the McSwain 
which would establish reserve 
forces for the ROTC boys.

7. Establishment of a National 
Youth Congress magazine.

8. Building of local federations of 
clubs in the neighborhood to carry 
on the campaign of the A.Y.A. for 
economic needs of the youth.

9. Boycott of all publications own
ed and controlled by William Ran
dolph Hearst.

į ' I

it
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Comments from New Jersey
YOU SHOULD KNOW

the

Sunday

and Sunday
the worker’s part in

Sunday Ad

activity par-excellence is at the 
members disposal despite any foreign 
criticism contrary to this.

Ben Medley.

active branch 
or even dying.

chorus mmbers. The rest of the 
singers could well take note.

appeals more

seen a better bit of 
in an organization as 
by those two young

“Why Hearst Lies About Commu
nism”, by William F. Dunne. 5 Cents. 
Workers Library Publishers.

“Hearst, Labor’s Enemy No. 1”, 
By James Casey. 3 cents. Workers 
Library Publishers.

“Imperial Hearst”, by Ferdinand 
Lundberg, introduction by Charles 
A. Beard. Equinox Press.

į.' Johnson
/ CRITICIZING
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-Hex cracK ’

A correspondent sent in the fol
lowing question: What newspapers, 
magazines and other corporations, 
does William Randolph Hearst con
trol? Being thaat Hearst is a fas
cist, it is necessary to have the 
above information in order to know 
which papers to boycott.

ANSWER:
Albany Times Union
Atlanta Georgian and

American
Baltimore News-Post ;

American
Boston American and 

vertiser
Chicago American
Chicago Herald-Examiner
Detroit Times
Los Angeles Examiner
Los Angeles Herald and Express 

Milwaukee Wisconsin .News
New York American
New York Daily Mirror

It happened in the Sietyno Cho
rus the night of the minstrel. One 
young chorus member, Peter Marson, 
came to the affair with a big band
age on his forehead concealing four 
stitches, the result of a too strenu
ous baseball game that afternoon; 
This young man had a duet and a 
part in a play to perform. He real
ized that he could not go on the 
stage; what did he do? He spent 
the day teaching his young friend 
the song and 
the play.

I had never 
interest shown 
was displayed

RIGHT CG 
Co/^E.5

The Readers Collective of New
ark is thrilled over the interest the 
editor and the readers have shown 
over their discussion of the “Lais
ve” Youth Section. Even more sb 
when we saw some of our ideas al
ready taking form, for example: the 
editorial and the cartoon in last 
weeks issue. That was the first 
time we have had a cartoon in 
paper, well in ages, and it did 
poor hearts good.

One to Go
Quadruplets, three boys and a girl, 

were born to Mrs, Emil Kaspar right 
here in Jersey. The four infants 
weighed 13 pounds 2į ounces combin
ed, 3 pounds more than the famed 
Dionne quintuplets.

Dr. Janis put the infants imme
diately on a diet of sweetened wa
ter , and two drops of whiskey every 
two hours.

The Kaspars already have two 
children. The father, an assistant 
machinist makes only $20 a week. 
The needed family has already ask
ed Gov. Hoffman that the state take 
care of the children for a while.

JAE MIE.

I’-UNUKe Louis cHheR.

NOT op
HIT HORP“ H1S

Tull of Tn.T.HF HL 
cut USING it-

T/VST- IT VVILU
HELP Hl*v
LPT <&> IN 5 T

Io UIS“ Wfc

our 
our

New York Journal 
Oakland Post Enquirer 
Omaha Bee-News 
Pittsburgh Sun-Telegraph 
Rochester Journal and Sunday

American
San Antonio Light
Sa<i Francisco Call-Bulletin
San Francisco Examiner 
Seattle Post-Intelligencer 
Syracuse Journal and Sunday

American
Washington Herald
Washington Times
The following is a list of maga

zines owned by Hearst:
Good Housekeeping 

Cosmopolitan
Harpers Bazaar 
Pictorial Review 
Motor
Motor Boating
American Weekly 
Town and Country 
Home and Field 
American Architect 
American Druggist

Hearst controls the following news 
and feature services:

Central Press Association, Inc.
King Features Syndicate 
Universal Service
Christy Walsh Syndicate 
International News Photos 
International News Service 
Metrotone News 
Warner Bros.

Every worker should arm himself 
with all the facts about Hearst, so 
that he can effectively expose his 
fascist aims. They will be found in

The Lithuanian Course
I think that a course in Lithuan

ian is a good idea, providing it will 
be short and interesting. You know 
there are a lot of non—Liths. read
ing our Youth Section that wouldn’t 
be the least bit interested in it.

In mournful cadence not so long 
ago, there issued forth from 
elevated office of the NLYC 
doleful strains of an elegy to 
much behumbled branch of New 
ven. Amid the weird verses would 
emerge an occassioal blow in the 
face, the sort of blow that has no 
immediate effect, but that which re
veals its potency sometime after the 
inflictions, a most injust way pf im
posing punshment. What kind of 
blows? you say. No not physical 
of course, but the sly deceptive blow 
of interrogative speech that offered 
no defense to the victim; what’s the 
matter with you ?... why don’t you 
get new members ?... where’s your 
activity ?... why don’t you write to 
us?... what’s wrong? and all that 
sort of stuff. No light could be 
shed on this, because you were made 
to understand that everything in 
your branch could be made hotsy- 
totsy by your careful observation of 
problems and practical application to 
them, so whatever you had to say 
was discounted for naught and the 
whole thing was left hanging in mid 
air. Your branch or you was inac
tive and all there was left to do was 
to go back and fix it up. It got ra
ther monotonous for the casual visi
tor from distant parts to be contin
ually bawled out by this select group 
for actions or inactions of his branch, 
aiid the NLYC would sit in zwonder 
as to why he or she, an active mem
ber, is not heard from, the folly of 
the more intelligent minds of the 
LDS movement.

I wonder when the NLYC will be 
a friend to every branch and every 
branch member in the LDS move
ment When it can feel that in 
Whatever branch it names there 
exist-a mutual understanding of both 
political and social attitudes. When 
they have the support of the entire 
membership and not just merely of 
the feW active members in each 
branch. That does not exist at pre
sent, and to challenge the statement 
would mean the impossible... of 
showing where it does. In the past 
the only connections the NLYC made 
with the branches was its regular 
organizational letter and frequent 
plea for donations to substanciate its 
tittering treasury. Not once did it 
suggest national action for the bol
stering of fratemali sm in the move
ment free of political motive; to 
bring not only leaders together but 
just plain human MEMBERS, ne
ver, everything and everytime there 
was that motive to get the leaders 
together to talk over new methods of 
activizing members, totally ignoring 
the^ possibilities offered in having 
members meet. True there exists a 
splendid fratemalism amongst the 
leaders of the LDS, they met one 
another at events where only the 
leaders were gathered, they had a 
splendid chance to broaden their ac
quaintances and for that reason one 
leader knows almost all the others, 
that’s not true amongst the mem
bership.

This year New Haven is planning 
a tremendous summer activity, and 
among one pf its events, a bus trip 
to Maynard, Mass. They made the 
preference to Laisve Pjcnic in New 
York and fpr a reason I wish you’d 
listen to. They are tired of the New 
York faces, and that Maynard offers 
so much more sociability. They 
want to know more youth from dif
ferent parts of the movement, want 
to associate with them, make new 
acquaintances. New Haven realizes 
its value. It’s a strong link to the 
strength of the LDS movement and 
should be adopted by the NLYC, to 
mold the Lithuanian youth into a 
more unified force, bleek politicism 
is not working, it lacks the neces
sary warmth that 
readily to the youth.

New Haven is an 
and by far not dead 
It is the largest in Connecticut and 
is increasing although not on the 
N. Y. Books, but just in plain good 
old organization. A spirit of fra- 
ternalism is being built and social
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Culture In A Soviet America
— By MAX WEISS—

Did. you ever play a game when you were 
young in which you chanted: “Doctor, lawyer, 
fireman, chief” ?

Every child does. Every child and youth 
hopes someday to be an important person. 
Everyone wants to be a famous doctor saving 
lives, honored and respected by all people. 
Everyone wants to bę an engineer, building 
bridges, mighty dams, powerful engines.. Every
one wants to be a scientist, digging into the 
darkest, most hidden secrets of nature and mak
ing them available for all mankind. Everyone 
wants to be a famous writer, creating litera
ture, poetry, prose, drama, which will make 
people for generations to come laugh, cry, and 
think.

And yet, how many of these ambitions are 
killed today! How many Mayos, and how many 
Edisons, how many Shakespeares, and Miltons, 
are buried together with their talents beneath a 
sea of poverty!

Not so the youth of Soviet America! For 
them, the world would for the first time open 
itself wide, to be rebuilt, to be changed, to be 
written about! That burning flame of am
bition, that powerful urge to be famous, to 
contribute in one way or another, be it ever 
so little, to the forward movement of mankind, 
would at least be satisfied.

There would be no mute, inglorious Miltons 
in Soviet America!

Culture For the Masses
Little by little the separation which now 

exists between mental and manual labor would 
be abolished. Culture would be available for 
all. Any young Worker in a shop, or young 
farmer on a Socialist farm, who Wished to paint, 
to write poetry, to sing, or to exercise his dra
matic ability would be able to do so. The time, 
the training, the encouragement would all be 
there. Culture and science wppld not remain, as 
it does now, the monopoly of a few fortunate 
persons. It would be a Socialist culture in 
which the masses of people participated.-

Utters From Our Readers
' rm -■ ■ ■ -_______ ____ **■ •

To the Editor of the “Laisve” Youth Section:
There should be but one reply, an emphatic 

YES, to the question: WOULD YOU LIKE A 
CORRESPONDENCE COURSE IN LITHUA
NIAN which you posed in last week’s issue of 
the Youth Section. The promise that such a 
course holds out to me, personally, of being some 
real assistance in my attempt to learn the Li
thuanian language has been so much a dream 
that I cannot even now feel that it is within 
the realm of realization.

Several years ago, when I was trying to lo
cate a Lithuanian organization willing to assist 
in the publication of an Elnglish translation of 
KLEINE LITAUEN SPRACHLEHRE, a com
paratively new work by Dr. Alfred Senn, for
merly of the faculty of the University of Vy
tautas the Great, but now at the University of 
Wisconsin, the disinterest shown to me was so 
great that the memory of it has been enough to 
deter my carrying out the often felt impulse 
to write to you, suggesting that you devote one 
column of the youth section to a study of the 
Lithuanian language. That such a column would 
be of immense value to the many who have but 
a poor knowledge of the language is a foregone 
conclusion.

The few Lithuanians with Whom I have come 
in contact, and who are possessed of a knowl
edge of conversational Lithuanian, seem to speak 
it much in the manner as a parrot speaks—they 
know little o¥ nothing of gramma^ or syntax. 
It is probable that this is true also of a large 
part of American Lithuanian youth.

The publication of a brief but comprehen
sive grammar of the Lithuanian language in 
English is a task which the Lithuanian youth 
organizations, collectively, might well set them
selves. Such a grammar would fill a a long felt 
need, not only for American-Lithuanian youth 
who wish a more profound knowledge of their
language, but also for use in the schools of
linguistics of those universities in the United 
States and in Great Britain where Lithuanian is Lithuanian column 
taught in the courses in comparative philology

THE STUFFED SHIRT TRIBE

“Mama says we can only have 12 orchestras for 
our engagement party—Papa just lost a strike”.

pelled to use grammars that are largely in the 
German and Polish languages.

If you should wd it impossible to develop 
the projected corresondCnce course, I hope you 
Will give serious consideration to the suggestion 
I make concerning a column in the Youth Sec
tion.

I should like to write, now, that there has 
been some improvement in the section during 
the past few1 months. But there remains room 
for much more improvement. I feel that too 
much space is given to the personal inanities 
and trivia which are written by your corres
pondents. I would have them concern them
selves only with those things which are of in
terest or which would be of interest to the 
largest, number of readers. If they would so 
confine themselves you would have remaining 
space which could be devoted to more valuable 
use. '

I should like to read translations from the 
poetry of modern Lithuanian writers—poetry, of 
course, which is worth the translating. Are 
there no persons able and interested who might 
do this?

I should like to read brief essays on events 
in the history of the Lithuanian nation written 
from the “peasant” point of view. Are there no 
able persons interested who might do this?

I should like to read an occasional letter 
from a student in Lithuania touching on any 
cultural developments or retrogressions which 
might occur, I am sure you could locate such 
a person in Lithuahįa who has a knowledge of 
English and who is interested in the develop
ment—cultural and socialogical—of this coun
try.

Very truly yours,
1 Albinas Azukas.

Dea* ^Editor:
Relative to your request for opinions on 

the insertion of a Lithuanian Column I want 
to say this.

I think the initiation of a Lithuanian Co
lumn, a column that tends to educate the read
ers in the Lithuanian language, would be a most 
Significant move on the part of the editorial 
hoard. Such a column Would be to the ad
vantage of the readers as it would in a short 
time bring them closer to the activities of the 
adults who speak it so much, and the oppor
tunity it offers to broaden the language speak
ing faculties is unquestionable. I myself whole- 
heartedly endorse such a move as my capa
city to speak it is sp~ limited and reading a 

weekly would’ be a. diver- 
sive yet educational recreation.

Ben Medley.

—:• The Camera Eye

NAZI NEWS
Hitler has banned Rene Clair’s “Ghost Goes 

West” because the score was penned by a non
Aryan, Spoliansky. While, on the other hand, 
he graciously decreed that censorship on all 
foreign films will be lifted during the Olympic 
Games.

CENSORSHIP
That perennial breed of creatures, the cen

sors, are at it again. The Viennese censors 
have eliminated one of the most vital elements 
of Chaplin’s satire in “Modern Times”. Alt 
scenes concerning labor have been mercilessly 
snipped.

A NEW STAR ON THE HORIZON
Soon all the fan mags will feature raves 

about the new Hungarian star, Ila Meery. But 
be not fooled, my friends, Miss Meery won her 
film fame for displaying a very attractive up
per body in a French film “Lac Aux Damės”. 
At last—art in the film.

HOLLYWOOD SOCIAL NEWS
Howl—wind! Roar—water! And as for 

you, Willie Hearst, may your days be number
ed ones! For there in your very backyard, those 
whom you seek to control are turning against 
you. Hollywood’s main social eVents durfog 
the past few weeks have been socially-conscioUs 
parties. The Scottsboro Benefit topped them 
all. A host of film notables sponsored it, among 
them Franchot Tone, Mary Astor and Fred 
Keating. Now what ?

THE LABOR ANGLE
All organized film workers are boycottfog 

the R.K.O. studio restaurant where the Wait
resses, Working under astrocioUs conditions, had 
their wages sliced to a new loW. The* studio 
proper is being sdecorated with a picket line.

W.P.A. FILMS
•

The presidential campaign is oh. And, as 
previously stated in this column, the Roosevelt 
regime, planning a series of films glorifying 
its own work program, lias finally accomplished 
that end. 30 one-reel films are ready for free 
distribution to theatres. Now begins the deluge. 
The Republican party has made a cartoon ri
diculing the Roosevelt order, and they also plan 
to release it free of charge. Yet we have to 
pay to see them. Question: Who is the sucked?

BEHIND THE SCENES.
Though few moviegoers realize it, the screen 

Writer has much to do with the making of a 
film. Doubtless, the finished product is a com
posite of ideas representing both the writer and 
the director. Yet the basic conception of the 
film rests with the writer. Hollywood, long ad
dict to the thought that writers are a dime-a- 
dozen, considers them in the same light as the 
porter who sweeps up, as far as the film, is 
concerned. So much so, that a writer is sel
dom invited to a preview of a film he has work
ed on. Whatever suggestions or ideas1'he may 
have to offer On the finished product, are ne
ver considered. He is a writer hired to scrib- 
ble and that is all. Sheridan Gibney, who spent 
many Ipng months on the script of “Anthony 
Adverse”, strongly protested when he was not 
invited to a preview of the film. Other Writ
ers sent in their formal protest to the produc
ers, Warper Brothers. And, as a result, 3 Writ
ers of the Warner’s staff have been fired to 
date. /

CHIT CHAT
Carole Lombard receives 250 proposals Of 

marriage Weekly in the mail. George Barbier, 
screen comedian, and a darned good one too, 
is retiring after 50 years of wearing the grease
paint. Marlehe Dietrich’s “Desire” is simply a 
rehash of the German “Lovely Days in Aran
juez”. Studios are interested in a Now York 
WPA production “Chalk Dust”, a play about 
high school life. ‘ "

HOLLYWOOD SOCIAL NEWS
The reception committee to Prince Loewen

stein, who spoke in Hollywood on “Hitler’s War 
on Civilization” were Irving Thalborg, David 
Selznick, Joseph Breen and other big time pro
ducers. And now all we have to do is to sit 
back and Wait for Hitler to ban all U. S. films 
frbm Germany. >.and where, at the present time, they are cbm-
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Shenandoah Žiežirbos1
Well it seemed good to get back 

to rehearsal again, after three weeks 
leave of absence. “Yours Truly,” 
seemed to be very energetic and boy! 
did she 
ing, or

THROWING THE

“yell”. Well, better get go- 
else leave.

Waterbury, Conn

Well 
to see 
back again, 
we are going to get some new 
members pretty soon, pretty soon.

Dotty dear, wasn’t it grand 
so many of our choristers 

I still have a “hunch”

Makes A1 Difference
Visitor—“If your mother gave you 

a large apple and a small one and 
told you to divide with your brother, 
which apple would you give him?

Johnny—“D’ye mean my big bro
ther or my little.one?”

Babe, those new selections were 
grand. Especially the whole song 
about the “Cuckoo”, it seemed as 
though we did sing like Cuckoo 
birds. (Well, we’ll leave that up to 
Dot to decide).'

Dear Editor:- I feel sure there are 
many of us who would like to take 
a “Correspondence Course in Lithua
nian”. I for one am very eager to 
do so. Many of us here among our 
choristers have decided it sure was 
a good suggestion you made. I’m 
very anxious to get going on the 
course as soon as possible. I hope 
my friend “Cheerio” and the rest 
are going to do so. Here’s hoping 
it will begin very soon.

What! no news for our friends 
in Brooklyn? Well, that sure is 
strange. Really! Aido correspondent 
what is your trouble, don’t you feel 
like writing or is it mere “laziness” 
on your part? With all opportuni
ties at hand and -such a wonderful 
chorus as yours I’m sure. there IS 
news all the time. Come on Aido 
correspondent let’s see if you can 
insert just “ONE” more news item 
about your doings in the chorus. 
The Shenandoahneans are eager to 
hear from you all.

Well Leo and Leona, how do you 
like our chorus thus far? I’m sure 
you’ll enjoy coming to rehearsals 
every Sunday evening. We have such 
a grand time and we hope you both 
will stay with us a long, long time.

Well it sems tim’s up and I must 
say: “So long” till the

Stone Steps, Maybe
Harry—Ah, there you are. Where 

have you been during the last three 
dances?

Alma—Jimmy was showing me 
some new steps.

Harry—Were they very hard?
Alma—Oh, no. We took cushions 

along.

Figure It Out
Some time ago a young Irish far

mer in the County Kilkenny was very 
much in love. He wanted to marry 
the girl, but being a shy lad he 
couldn’t for the life of him ask her 
out-right to marry him. He felt he 
would choke if he tried to mention 
the words marry or marriage to her. 
So, after taking much earnest, 
shrewd thought on the problem he 
asked her in a whisper one evening.

“Julia, how would you like to be 
buried with my people?”

Hurrah, for Hartford. After all 
these months they decided to show 
us that they’re still alive with two 
articles last week. I hope you con
tinue your contributions as we’re all 
very interested in knowing what’s 
going ,on in Hartford.—especially 
your columnist.

Last week a group of us went in
to a huddle to discuss the editor’s 
question concerning a course in Li
thuanian. The results of the pow
wow will be written up in detail by 
Clem Strauss who is a much 
ecrivant than I.

abler

1
Experienced

Lady in car (to man she has just 
bowled over)—“It was your own 
fault entirely. I have been driving a 
car for ten years, and I am thorough
ly experienced”.

Pedestrian—“I am not a beginner, 
either, I’ve been walking for fifty 
years”.

Fitting
Hai*tford, Connecticut, we’re 

has an automobile hearse with 
cense plate U-2.

Impossible
Angry Citizen (to neighbor)—“Do 

you know, sir, that your dog has bit
ten me on the ankle?”

Dog 0wner-2-“Well, what of it ? 
You surely couldn’t expect a little 

j dog like that to bite you on the neck, 
) could you?”

told, 
a li-

next issue.
Yours,
“TOOTS”

E X T R
A chorus meeting

Sunday evening May 17th, all mem
bers are urged to attend. Kindly 
bring all ticket returns as settle
ments will have to be made.

Thank you.

will be held

Young German Faces Death 
If Deportation Goes' * 

Through
NEW YORK—Otto Richter, 21, 

Young Communist League member, 
is practically a. dead man, and his 
American-born wife a widow, though 
he is still alive and kicking.

Richter fled to this country from 
Germany the night after the Reich
stag fire. Before he was able to 
leave Germany, Brown Shirts seized 
Richter and attempted to force con
fession from him through a series 
of beatings. He escaped and fled to 
this country. Now the U. S. De
partment of Labor says he must re
turn to Germany.

Said Richter in an interview this 
week: “They may as well ship me 
back to Nazi Germany as a corpse 
because I’ll be as good as dead once 
Hitler’s men lay their hands on me”.

Richter faces almost certain de
portation May 15 for illegal entry to 
this country. The young exile was 
stoical as he made the following 
statement:

“I’ll be shot or sent to a concen
tration camp, but I’d rather be shot 
than go to a camp”.

A court battle to halt the Depor
tation proceedings has been waged 
in his behalf by the American ’Com
mittee for Protection of Foreign 
Born, for over a year. Richter sign
ed a petition addressed to the De
partment of Labor and to Commis-. 
sioner of Immigration MacCormack. 
It is Richter’s last hope to stop the 
deportation.

Richter and 
Bertha, live in

his 18-year-old wife, 
New York City.
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In Waterbury, as in a 
ber of other cities we have a 
tioning United Front Group of which 
I am a member. For months now 
we have had quite an active organi
zation with some 8 or 9 various so
cieties and groups sending represen
tatives to each meeting. Upon hear
ing that this United Front Group is 
planning to send a delegate or two 
to the Lithuanian Congress this sum
mer the Lietuvių Darbininkų Sąjun
ga, a Catholic organization, sent 
down five representatives to the 
meeting last week. Naturally, pro
testing a congress of this sort, they 
proved to be a rather disruptive 
element with one of their group 
acting as chief spokesman and abso
lutely demanding that instead of 
sending a delegate to this congress 
the United Front Group should dis
band as such and bring over their 
money, and members into the Vil
niaus Vadavimo Skyrių. Despite the 
fact that the question of the con
gress had already been voted upon 
and it had been decided that we’re 
to send delegates and support 
wholeheartedly this small group in- 
sisted that it be put to a vote again. 
In order to please everyone present 
we put the question to a vote and 
the group voted for supporting the 
as the date for a mass meeting at 
which the purpose of the congress 
would be discussed with the public 
congress 16-5—and May 31st was set 
and delegates would be elected. Im
mediately one of the Darb. Sąjungos 
members decided that this was too 
much for them so he got up and 
very dictatorialy announced that the 
Darb. Sąjungos representatives were 
here and now withdraw from the 
United Front Group. It’s too bad 
that we can’t draw in everyone, but 
when people have such a disturbing 
policy—to break up everything—to 
protest every subject that’s brought 
up—it’s probably better that they 
won’t be present anymore.

Comes news—of another rung up 
the ladder for our Connecticut song
bird, Biruta Ramoška 
who is to sing at the 
morial Hall, May -15. 
long before she’ll be
the steps of Ann Kaskas.

num- 
func-

of Hartford, 
Bushnel Me
lt won’t 

following
be 
in

in 
at 
at 
at

at
park May 23rd. 
Southbury—May 24. 
Lakewood-Memorial Day. 
Lakewood—June 7th.
New Haven—June 14th.

COMING EVENTS:
Another pow-wow and dance 

nite at the
Picnic
Picnic
Picnic
Picnic

(All chorus members wishing to take 
part in the program at this picnic 
will have to be present and on time 
at every rehearsal from now on).

Rehearsals every Friday nite at 
8 o’clock sharp.
P-L-E-A-S-E!).

(No popsicles,

CHEERIO.

COLUMBIA, Mo.—If at first you 
don’t succeed, try, try again, seems 
to be the motto of Lloyd Gaines, 
Negro honor student, as he makes 
another attempt through the courts 
to gain admittance to the University 
of Missouri Law School. The direc
tors of the school ignored his appli
cation until a court order forced 
them to handle the case. At that 
time they turned Gaines down in a 
decision that frankly gave the rea
son as a racial one. The law school’s 
funds come from taxes in part le
vied on Negroes.
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Baltimore, Md.
Gegužės Pirmos Minėjimas

Socialistai iš karto manė 
prisidėti prie apvaikščiojimo 
pirmos gegužės — darbininkų 
šventės, bet sumanymą per
mainė. Senoji gvardija laike 
atskirai, bet žmonių buvo ma
žai. Komunistų Partijos de
monstracijoj dalyvavo virš 
500 žmonių, City Hall Plaza. 
Sveikinimų buvo nuo A. C. W. 
of A. No. 100 lenkų lokalo, 
Jūreivių, Radio ir Telegrafų 
Unijos 4,000 narių sveikino 
pirmą gegužės. Nušvietimui 
pirmos gegužės, prakalbą sa
kė Mary Hįmoff. Prakalba 
buvo turininga dabartiniam 
momente.

Kalbėjo lovestoniečių atsto
vas, kuris pilnai pritarė ir ko
operavo su Komunistų Partija. 
Vakaro masinis susirinkimas 
buvo vienas iš didžiausių, ka
da nors buvusių Baltimorėj. 
žmonių buvo visų sriovių pil
nutėlė Lahmenn svetainė. Kal
bėjo keletas atstovų nuo įvai
rių organizacijų. Kalbėtojai 
nurodinėjo reikšmę Pirmos Ge
gužės, taipgi nurodinėjo svar
bą vienijimosi darbininkų. Da
vė pavyzdžius iš Franci jos ir 
Ispanijos darbininkų judėji
mo ir jų nuveiktus darbus.

klausęs. Darbininkai neturė
tų balsuot už demokratus ir 
republikonus, bet turėtų su
kurt savo klasės partiją, Dar
bo Partiją.

Bet tai dar ne viskas. Ponas 
Pohlhaus užsimanė sužinot, iš 
kur bedarbių komandierius C. 
H. Walker gauna pinigų už 
protesto telegramų siuntimą. 
Bet Walker’is duoda jam la
bai tinkamą atsakymą. Jis 
sako: “Aš esu ant relief. AŠ 
esu pasaulinio karo veteranas. 
WPA pripažino, kad aš ne
sveikas iš priežasties pereito 
karo ir netinkamas WPA dar
be, tai mane padėjo ant re
lief. .■. Aš turėjau ir turiu 
daug draugų, kurie gelbsti. 
Kadangi aš sužinojau, kad 
valgių raketierių bilius praė
jo, tai atsikreipiau pas drau
gus, pasiskolinau kiek pinigų. 
Kadangi su paskola neapsiėjau, 
tai kaipo Bedarbių Tarybos 
komandierius, kreipiausi į vi
sų sriovių ir rasių žmones, kad 
sukėlus pinigų telegramų 
siuntimui.

“Aš tokiu būdu gavau 
nigų užsimokėt už 20,000
legramų, kurias jau pasiun
čiau. Pinigai plaukia iš visų 
miesto kampų, nuo 5 centų iki 
$20. Tikiuosi, kad galėsiu į 
dieną-kitą dar pasiųsti 60,000 
telegramų. ...”

Walkeris suorganizavo Bal
timorėj Bedarbių Tarybą, ku
rios komandierium jis yra.'

V—s.

WNMMBH
rfi

Porter St. Visi nariai dalyvaukite,

Rast. M. G

svarstymui. Taipgi bus išduotas ra
portas iš Vilnies šėrininkų suvažia
vimo.

____ ■
DETROIT, MICH.

T.D.A. Kazio Giedrio 72 kp. susi
rinkimas atsibus penktadienį 15 <L 
gegužės, 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite.

Org. J. S.

Pittston, Pa. ir Apielinkė
Apsvaikščiojimas Lietuvių Laisvų nes turim keltą svarbių klausimų ap- 

| Kapinių W. Wyominge atsibus 30 d. 
i gegužės, 10 vai. ryto. čia kalbės 
vienas iš laisviečių, bus dubeltavas 
oktetas. Bus traukiama fotografija 
viso apvaikščiojimo, tad visi būkite 
laiku.

pa-

pi- 
te-

skaitytojas, 
prie Litera- 
Dabar dar 
pašalpinėse 

šiau-

šum metus išsirgęs, mirė M. 
Haidinas. Jis buvo per eiles 
metų “Laisvės“ 
seniau prigulėjęs 
tūros Draugijos.
priklausė keliose
organizacijose. 1933 m.
čių streike daug yra kovojęs, 
kad laimėjus streiką. Palaido
tas 10 dieną gegužės. Kadangi 
buvo pašarvotas Brocktone, 
pas graborių, tai iš lietuvių 
mažai kas žinojo apie jo mir
tį ir laidotuves.- Buvo vedęs. 
Šeimynos nepaliko. Šalna.

MONTELLO, MASS.
Bendras Frontas Prieš Karą ir Fa

šizmą rengia rusiškų kukletų vaka
rienę su programa ir šokiais. Įvyks 
subatoj, 16 d. gegužės, Liet. Taut. 
Name, apatinėj svetainėj, 7 vai. va
kare. Įžanga 50c. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, galėsite ska
nių valgių gauti ir gėrimų; išgirsite 
gražią programą ir linksmai pasi
šoksite prie geros orkestros.

Kviečia Renejai.
(113-114)

Komisija.

Honduras respublikos di
desnė pusė jau apimta su
kilimu prieš prezidento T. 
C. Audino valdžią. Hondu
ras yra Centralinėj Ameri
koj.

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kp. susirinkimas at

sibus subatoj, 16 d. gegužės, 8 vai. 
vakare. Draugijų svetainėje, 4097

BROOKLYNOJ
LIETUVIU

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Visi da- 
svarbių

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39 kp. šaukia spccialj 

susirinkimą, kuris atsibus ketverge, 
14 d. gegužes, po numeriu 341 W. 
Market St., 7 vai. vakare, 
lyvaukite, nes turim daug
dalykų apsvarstymui. Parko trustees 
turėjo savo susirinkimą ir padarė 
išvadą, kad būtų sušaukta specialis 
mitingas apsvarstymui bėgančių 
klausimų. Taipgi galėsite ir mėnesi
nes duokles užsimokėti.

Org. D. P.
(113-114)

Rusų-Ukrainų Choras su
dainavo kelias revoliucines 
dainas. Taipgi ir žydų cho
ras sudainavo kelias dainas. 
Buvo suloštas puikus teatras, 
susidedantis iš 18-kos jaunuo
lių iš New Yorko. Darbinin
kiškos literatūros buvo daug 
išparduota. Aukų buvo su
rinkta $97 su centais.

Turiu už garbę visuomenei 
pranešti, kad tarptautinis dar
bininkų veikimas
kasdien smarkiau ir 
Baltimorėj auga, 
reakcijos spaudimo, 
fašistinio žalialapio
kuotų, melagingų pranešimų. 
Baltimorės darbininkai ir pro
fesionalai kairėja daugiau n 
daugiau kasdieną. Tą aiškiai 
parodo naujos prieškarinės ii 
priešfašistinės organizacijos, 
tveriamos ne vien tik prieš ka
rą ir fašizmą, bet prieš visą 
kapitalistinę sistemą.

NEWARK, N. J.
Keturios darbininkiškos organiza

cijos bendrai rengia linksmą vakarė- į 
lį penktadienį, 15 d. gegužės, 180 ; 
New York Avė., 7:30 vai.. vakare. 
Įžanga tik 35c., jaunuoliams 10c. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti ir paremti mūsų organizacijas, 
nes pelnas skiriamas del pasiuntimo 
delegatų į kongresą, kuris atsibus 
Clevelande birželio mėnesį. Galėsite 
linksmai pasišokti, taipgi bus ii’ ska
nių valgių ir gėrimų.

Komisija.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystčs reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

—

IKNIKAS
T*

Bendrai Rengia Brooklyno Darbininkiškos 
Organizacijos ir Aido Choras

Sekmadienį, 14 d. Birželio - June, 1936
ULMER PARKE

Cropsey ir 25th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Montello, Mass
Aukos “Vilniai

jomis pa- 
ščrininkų 
nuo kuo- 

pasiųsta

Shenandoah, Pa. ir Apielinkė
Bendras komitetas su A.L.D.L.D. 

9-tu Apskričiu šaukia visų lietuvių 
organizacijų svarbią konferenciją 
nedėlioję, 17 d. gegužes, 1 vai. po 
pietų, Sweet svetainėje, Main ir 
Lloyd St., Shenandoah.

Šios konferencijos tikslas yra pri
sirengimas prie Liet. Kongreso, ku
ris atsibu Clevelande birželio mėne
sį. Visos draugijos malonėkite pri- 
siųst savo delegatus, taipgi ir nede- 
legatai kviečiam dalyvauti.

Laike konferencijos Lyros Choras 
duos gražią programą.

Sekr. E. Motuziene.
(114-115)

esaa taras 88CT71 Kasa wai
Tcl. Sfagg 2-0783 NOTARY j
N iff h t Tcl. J-oiper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVAN DAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. »

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue |

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Represcntatorius 

DeSoto ir Plymouth Karų 
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.

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS AIDO, SIETY
NO IR PIRMYN CHORAI, DVI GRUPĖS ŠOKIKŲ, BA
LALAIKŲ GRUPĖ IR DAUG KITŲ DAILĖS SPĖKŲ.

Be Sustojimą Grieš Dvi Orkestros
s

3 Dovanos: $2, $3, $5
su išanksto perkamais tikietais.

ĮŽANGA 40c.

RESTAURANTAS ir KABARETAS
Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

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

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

Graži svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 
118 Millbury Street Worcester, Mass.

Užeikite, arba šaukite: Telefonas 6-0086

Brooklyn, N. Y.

OSVALDO KYBURIOBAR and GRILL
J. GARŠVA

ge-

šiuo

I kite, 
lykų

Mass., 
suvir-

Komisija.
(114-115)

su-
d.

kasdien ir 
smarkiau 
Nežiūrint 
nežiūrint 

sufabri-

OB3 SKEW ISO WH3

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ Otp 
KIRPIMAS

*

Geg. 4 d. ALDLD 6 kuopa 
išrinko komitetą, kuris rūpino
si surinkti aukų ir 
sveikinti “Vilnies“ 
suvažiavimą. Aukų 
pos ir šiaip draugų 
$10.

6 d. geg. Roko pašelpinės 
Draugijos susirinkime, pavė
linus pirmininkui, G. Šimai
tis atsišaukė į susirinkusius, 
kad prisidėtų prie pasveikini
mo “Vilnies“ su aukomis. Pir
mininkas pareiškė, kad iš ka
sos nieko neaukausią. Sutikus, 
susirinkusiems, buvo leista 
padaryti kolektą. Niekas ne- 
lukavo anei cento. . .

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141. kp. mėnesinis 

sirinkimas atsibus nedėlioj, 17 
gegužės, 2 vai. po pietų, po numeriu 
143 Pierce St. Visi nariai dalyvau- 

nes turim keletą svarbių da- 
apsvarstymui.

Sekretorius.
(114-115)

Telephone: E Vergreen 8-9770

80,000 Protesto Telegramų
Charles II. Walker, Bedar

bių Tarybos Komandierius, 
pasiuntė 20,000 protesto tele
gramų ponui Pohlhaus į An
napolis, protestuojant pries 
taip vadinamą “garnishee’ 
įstatymą, kuris buvo priimtas 
su pagelba J. Pohlhaus (tre 
čiojo distrikto demokratas) 
Šis įstatymas duoda galig 
krautuvininkams atsiimti pini
gus tiesiai iš darbdavio, iš ta
vo algos, už produktus, ku
riuos turi paėmęs ant kredito.

C. II. Walker sako: “Į die- 
ną-kitą dar pasiųsiu 60,000 
protesto telegramų.“ Ponas J. 
Pohlhaus, nelaukdamas dides
nio tvano telegramų, pasisku
bino atsakyti per vietinę spau
dą, kad: “garnishee bilius ne
paliečia bedarbių, o tik tuos, 
kurie nenori užsimokėt, pasiė
mę ant kredito. ...”

Čia jau aišku, kad į mišką 
nuėjus, medžių nereikia jieš- 
kot. Ponas Pohlhaus yra gro- 
semės savininkas ir biznierius, 
tai jam tokis bilius ir reikalin
gas, kad galėtų išnaudot dar
bininkus. Jis aiškinasi, kad 
“tokis bilius nepaliečia bedar
bių.” Tai netiesa. Visiems yra 
žinoma, kad darbininkas, su
siradęs kokį darbelį, negauna 
mokėt tą dieną, bet turi laukt 
savaitę, dvi, ar mėnesį. Tada 
jis kreipiasi pas groserninką, 
kad gautų kreditą, pakol gaus 
algą. Na, groseminkui kaip 
tik ir proga pačiupinėt tokį 
darbininką, nes žino, kad ki
tur nenueis, neturėdamas pi
nigų. O garnishee bilius, ku
ris paliko įstatymu, krautuvi
ninkui apmokės tavęs nesi-

Šioji pati Draugija, gegužės 
J d. surengė patriotišką, su 
Amerikos ir Lietuvos himnais 
.r vėliavomis vakarienę pami- 
lėjimui 40 metų jubilėjaus. 
dirmininkavo J. Staškus. Bu
žo specialis stalas dėl buvusių 
urmininkų. Publikos buvo su
žirs 200.

Prakalbų nelabai noriai 
Klausėsi. Vakarienė buvo 
ra ir visi ja pasitenkino.

Siaučia Bedarbė
Brocktone ir Montello 

tarpu siaučia pusėtinai didelė 
bedarbė. Fabrikantai yra už
simoję mušti darbininkams al
gas.

W. L. Douglas Co. pradėjo 
dirbti 4 valandas į dieną ir 4 
dienas savaitėje. Taylor Shoe 
Co. užsimojo nukapot algas, o 
jeigu unija prie to neprileis, 
tai grąsina kraustytis iš šio 
miesto.

7 d. gegužės Lietuvių Tau
tiško Namo svetainėj įvyko su
sirinkimas Brotherhood unijos 
ir minėtos kompanijos darbi
ninkų. Svarstyta kas link al
gų. Pasirodė, kad dauguma 
moterų dirba už 4 ar 5 dole
rius savaitėje. Klausimas pa
likta unijos viršininkams, su
sitarti su kompanija. Tas ro
do, kad algos bus numuštos.

Taipgi ir kitos kompanijos 
dirba tik pusę laiko. Taigi, 
pas mus smarkiai padidėjo 
armija bedarbių ir pusiau be
darbių.

Šiemet pas mus didesnė be
darbė, negu pernai.

Mirė M. Haidinas
8 gegužės, Hanson, 

džiovininkų ligoninėj,

FREEHOLD, N. J.
Amerikos Ūkesų Kliubas rengia 

pikniką nedėliojo, 17 d. gegužės ant 
Jasko farmos, 1 mylią nuo Freehold 
ant Highway 22. Įžanga 25c.; pra
džia 1:30 vai. po pietų. Kviečiam vi
sus ir visas ateiti ir laukuose links
mai laiką praleisti ir tyro pro pa
kvėpuoti.

HARTFORD, CONN.
B.O.D.K. organizacija rengia pas

kutinius linksmus šokius subatoj, 16 
d. gegužės, 7:30 vai. vakare, 57 Park 
St. Kviečiam visus atsilankyti ir pa
dėt mums sėkmingai užbaigti žie
minį sezoną, nes po šių šokių visi 
parengimai bus laikomi atviram ore, 
ant farmų, ir kitose gamtos priruoš
tose vietose.

Kviečia Rengėjai.
(114-115)

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

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

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

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

NEDfiLIOMLS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

VARPO KEPTUVE
Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.36-42 Stagg St,

Čia parodoma dalis Varpo keptuvės, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, 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 parčm 
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



Puslapis Šeštas. Ketvirtad., Geguž. 14, 1936

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
liet. NaniŲ Savininkų 
; Organizacija Auga

Vidurdienj Apiplėšė Girtybės Pasėkos
atėjo 
į Je- 
1205

Balandžio 30 d. įvyko pir
mas oficialis Littuanian Home 
Owners Association of Great
er New York, Inc. susirinki- 
irias, kuriame laikinoji valdy
bai išdavė savo raportus, iš ku
rių paaiškėjo, kad organizaci
ja jau turi arti pusantro šimto 
narių. šis susirinkimas pri
ėmė organizacijos statutą, ku
rį suredagavo adv. Cl. Vokie
taitis, ir išrinko pastovią val
dybą.

Du ginkluotu plėšiku 
antradienį, pietų laiku, 
ronimo’s alinę-valgyklą, 
85th St., Dyker Heights. Jie 
sueiliavo prie sienos 10 vyrų 
ir 2 moteri, savininkus ir kos- 
tumerius, kurie tuo laiku pie
tavo, ir išsinešė $575 čekiais 
ir pinigais.

Draugiškas girkšnojimas iš
sivystė j kirviui darbymetę, 
kuri pasiuntė du ligonbutin ir 
1 kajėjiman. Sužeistais yra C. 
Kajuder, 72 Sullivan Street, 
ir W. Englund, 355 Pearl St. 
Kalėjime randasi John Hiuk- 
ka, 221 Henry St., visi brook- 
lyniečiai.

PROTOKOLAS

Swedish American Line 
Pažmonys

MASPETH, N. Y.
Ketvirtadienį, gegužės 14 

d., W. Zabelskio kambariuose, 
61-38 — 56th Road, Maspeth, 
įvyks ALDLD 138 kuopos su
sirinkimas. Pradžia 8 v. vak.

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Sekret

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

**•* Valdyba
•••Valdybon išrinkta: Pirm. J. 

P. Machulis, vice-pirm. W. Ša- 
būnas ir L. Grikštas, rast. Al. 
Sližys ir Ed. Genevičia, ižd. 
P« Šalinskas, iždo-glob. P. 
Montvila, V. Karaktinas, A. 
Briedis. Direktoriai nariai: A. 
Mackevičius, !Z. Kavaliūnas, 
J. Ramoška, J. Dobravolskis, 
J. Rimkus, D. Uzusienis. 
Tvarkdarys—V. Pūkas.

Komisijos
Organizacine: L. Grikštas, 

Al.'Sližys, P. Montvila.
Paskaitų: J. P. Machulis, L. 

Grikštas, Al. Sližys.
Patarimų: adv. Cl. Vokie

taitis, B. P. šalinskas, L. Grik
štas.

Mechanikų: V. Pūkas, But- 
kauskas ir Petraška.

Finansų: Pijus Šalinskas, 
P. Montvila, M. Karaktinas, 
A. Briedis.

Susirinkimai
Organizacijos susirinkimai 

Įvyks kiekvieną pirmą penk- 
tadienį kiekvieno mėnesio, 
Broniaus šalinsko įstaigoj, 
8402 Jamaica Avenue, Wood
haven, N. Y. Reikalui pasiro
džius, susirinkimai galės įvykt 
ir. kur kitur. Valdybos ir ko
misijų posėdžiai įvyks kas 
trys mėnesiai, o reikalui esant 
ir dažniau.

Piknikas
* Namų savininkų organizaci- 

jąs pirmas piknikas įvyks šeš- 
' tžtdienį, birželio 6 d. Dexter 
Parke, Woodhavene. Įžan
gos tikietai sparčiai platinami, 
nes iš anksto perkant tikieto 
kaina tik 35 centai, prie durų 
bus 45 c. Piknikas prasidės 2 
vai. po pietų, šokiai nuo 4 vai. 
po pietų, šokiams gros šau
nus ir didelis Lido Radio or
kestras, vadovaujant V. Bere

ft niui.
Svarbus pikniko reikalais 

susirinkimas įvyks šį penkta
dieni, gegužės 15 d. 8 vai. va
kare, B. šalinsko įstaigoj, 
8402 Jamaica Avenue, Wood
havene. Visi organizacijos 
nariai yra kviečiami dalyvau- 

. ti.
Rep.

Brooklyn© 
ferencija 

Amerikos

Organizacijų Kon- 
prisirengimui prie 

Lietuvių Kongreso

na-

ria-

(Pabaiga)
LDS 123 k p., Paterson, su 

37 nariais. Delegatas J. Po
cius.

ALDLD 5 kp., Newark, su 
66 nariais. Delegatai A. Duls- 
kis ir M. 'Dobinis.

ALDLD 212 kp., Bayonne, 
su 28 nariais. Delegatas A. 
Lukaitis.

ALDLD 24 kp., su 35 
riais. Delegatas J. Juška.

ALDLD 138 kp., su 54
riais. Delegatai P. Cibulskis, 
J. Cedronis ir Z. Kaulinis.

ALDLD 1 kp., su 180 . na
rių. Delegatai: Paukštienė, 
Mureika, A. Bimba, Kasulai- 
tis, Balčiūnas, Plepys, šoloms- 
kienė, Levanienė.

ALDLD 72 kp., Great Neck, 
su 32 nariais. Delegatas F. 
Klastauskas.

ALDLD 54 kp., Elizabeth, 
su 50 narių. Delegatai C. 
Lauksmenaitė ir S. J. Liutkus.

ALDLD 185 kp., su 40 na
rių. Delegatai G. Daugėla ir 
Ruseckas.

165 kp., Linden, su 27 na
riais. Delegatė O. Vertelienė.

136 kp., Harrison, su 50 na
rių. Delegatai 
P. Nepekla.

Amerikos 
čių Kliubas su
legatai V. Paškevičius, J. Ste
ponaitis, J. Siurba, R. Mizara, 
J. Tiškevičius, K. Lelešis, V. 
Michelsonas, 
Vilkas, M. 
Menkevičius, 
Balčiūnas, J. 
Saukaitis.

Aušros Draugija, Elizabeth, 
su 200 narių. Delegatai B. 
Baskauskas ir K. Pociūnas.

J. Blažiūnas ir

Lietuvių Pilie- 
500 narių. De-

Načiunskas, 
Nazveckas, 
G. Karpus, 
Pauliukonis,

Prasidėjo jūrininko 
Drolette Byla

udentai Reikalauja 
(grąžint Mokytoją

. •• New Yorko Miesto Kolegi
jos studentai antradienį atlai
kė konferenciją, kurioj daly- 
UVo 75 delegatai iš 75 klas- 
ruimių. Jie tarėsi, kaip pra
vesti darbą sugrąžinimui mo
kyklon priešfašistiniai nusista- 
čiusio anglų kalbos mokytojo 
Morris U. Schappes.į M » *

Studentams kalbėjo Dr. J. 
Mendelhall ir Dr. J. B. Stem, 
mokytojai, ragindami stipriai 
kovoti už sugrąžinimą Schap
pes. Stern patsai seniau bu
vo išmestas už įsitikinimus. 
Jis nurodė, kad dabar studen
tai yra stipriai organizuoti ir 
jie gali sugrąžinti Schappes.

K ‘

Antradienį prasidėjo rinki
mas d žiūrės, kuri teis Edward 
Drolette, jūrininką, kaltinamą 
“užpuolime.” Jisai pats buvo 
policijos ir šnipų užpultas ir 
pašautas bei sumuštas laike 
demonstracijos prieš nazių lai
vą Bremen pereitą rugpjūčio 
mėnesį. Buvo areštuoti 6, bet. 
TDA iškovojo laisvę penkiem.

Byla tęsis šiandien, 6-tame 
skyriuje General Sessions Tei
smo, 32 Franklin St., prie tei
sėjo Owen Bohan. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
šaukia darbininkus ir kitus 
nazių priešus užpildyti teis- 
mabutį.

Advokatas Kuntz atsišaukė 
į visus liūdininkus toje byloje, 
susisiekti su juomi jo raštinėj, 
100 5th Ave., Room 1002.

ši byla tapo pasauliniai gar
si, kuomet teisėjas Brodsky, 
paliuosuodamas penkis, kalti
namus nuplėšime nuo laivo 
nazių svastikos, pasakė, kad 
svastika yra tokia pat emble
ma, kokia yra “juoda piratų 
vėliava.” Tada Hitleris oficia
liai protestavo.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija, Paterson, N. J., su 
85 nariais. Delegatai E. Kin- 
defa ir O. Strimilienė.

Liet. Brolių Pašalpinė Drau
gija, Elizabeth, su 51 nariu. 
Delegatai G. Kazlauskas ir A. 
šūkis.

Amalgamated Clothing 
Workers of America unija lie
tuvių lokalas 54 su 1,200 na
rių. Delegatai J. Hermanas, 
A. Bubnis, J. Buivydas, J. Kai
rys, O. Cibulskienė, J. K. 'Zie- 
lauskas, K. Jankaitis, J. Pet- 
ruška, F. Malašąuskas, K. 
Kundrotas, J. Nalivaika, T. 
Vąsikoniutė, J. Stankevičius, 
J. Nauda, A. Misevičius.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas, Bayonne, su 40 na
rių. Delegatai A. Janiūnas ir 
J. Jurkevičius.

Laisvės Draugija, Jersey Ci
ty, su 80 narių. Delegatai J. 
Augutis, J. Paserpskis ir J. 
Markevičius.

Palangos Juzės Draugija, 
Newark, su 400 narių. Delega
tai Burkė ir Ig. Bėčis.

Lietuvių Atletų Kliubas su 
70 narių. Delegatai A. Gimbu- 
tiš ir Stasiui is.

Sietyno Choras, Newark, su 
54 nariais. Delegatai: A. Ja
mison ir M. Skučas.

Bangos Choras, Elizabeth, 
su 30 narių. Delegatas W. 
Paulauskas.

Aido Choras su 55 nariais. 
Delegatė H. Mantuškaitė.

APLA 22 kp. su 24 nariais. 
Delegatas P. Buknys.

APLA 49 kp., New; York, 
su 63 nariais. Delegatai P. 
Bieliauskas ir K. Kreivėnas.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopa, Newark, 
su 28 nariais. Delegatė Kaš- 
kiaučienė.

TDA 17 kp., su 35 nariais. 
Delegatai A. Lapata, K. Leva- 
nas ir A. Varisonas.

TDA 25 kp., Elizabeth, su 
25 nariais. Delegatas A. Skab
rius.

TDA 76 kp., su 17 narių. 
Delegatė P. Simėnienė.

LDD 34 kp. su 12 narių. 
Delegatas B. Jokubonis.

LDD 7 kp. su 68 nariais. 
Delegatai St. Strazdas, M. An
tanaitis, E. Garbačauskienė.

LDD 1 kp., 
35 nariais. 
Ragauskas.

LDD 11 kp.,
9 nariais. Delegatas P. Kriau- 
čiukąs.

. LDD 9 kp. su 30 narių. De
legatai 
kus.

LDD 
narių, 
nė.

LDD 
narių, 
kas.

“Laisvės” Bendrovė. Dele
gatas L. Prūseika.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Paterson, 
Delegatais

New York,

su
M.

su

Valaskevičius ir Lei-

13 kp., Newark, su 19 
Delegate S. Gaubie-

3 kp., Cliffside, su 30 
Delegatas K. Bukavec-

SUSIRINKIMAI

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyn© ir Apielinkės Lietuvių 

Veikimo Komiteto susirinkimas at
sibus nedėlioj, 17 d. gegužės “Lais
vės” name, 419 Lorimer St., 8 vai. 
po pietų. Visi komiteto nariai būti
nai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekr. G. Kuraitis.

Antradienį, 12 d. gegužės, 
Swedish American Line Lietu
vių Skyrius suruošė Stockholm 
kliube vakarienę pagerbimui 
Amerikon atvykusio p. P. 'Za- 
borskio, tos linijos atstovo 
Klaipėdoje. Vakarienėje, tar
pe kitų, dalyvavo ir D-ras J. 
Šliupas, tik ką atvykęs iš Lie-1344 s0> 3rj st., 
tuvos, laivakorčių agentai, lai
kraščių atstovai ir grupė šiaip 
jau žmonių. Pramogos tikslar 
buvo bizniškas. Mat, švečų- 
Amerikos linijos laivais, šiuo 
tarpu, vis didėjantis skaičius 
Amerikos lietuvių 1 
Lietuvon pasisvečiuoti ar apsi
gyventi. Tat daugiausiai ir 
buvo kalbama apie patogumus 
susisiekimo tos linijos laivais. 
Nuo to laiko, kaip Vokietijoj 
įsikūrė nazių režimas, lietuviai 
keliauninkai pakrypo prie 
Švedų Linijos.

Buvo pasakyta visa eilė kal
bų. ‘ Tautininkai labai skun
dėsi savo vargais ir prašė, kad 
J. šliupas juos gelbėtų. D-ras 
šliupas, pavargęs iš kelionė*, 
nedaug kalbėjo. Užsilaikė la
bai rezervuotai.

Vakarienės surengimu la
biausia rūpinosi p. V. Mučins- 
kas, švedų Linijos lietskyriaus 
vedėjas ir p. J. Ambraziejus.

Dalyvavęs.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis kambarys su 

dviem langais, ir visais parankumais. 
Kambarys geras del vieno vyro arba 
dviem. Galima gauti ir valgis na
mie. Savininkę galima matyti nuo 
8 iki 10 vai. ryte ir nuo 4 iki 9 va
kare. Kreipkitės po sekamu antra
šu:

Brooklyn, N. Y.
(113-115)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

farmos. Darbas per vasarą ir žie- 
Su atlyginimu susitarsime ypa- 

Kreipkitės seka- 
R.D.I., Richfield

ma.
keliauja |tiSkai pasimatę.

. 'mai: 'Zvirzdin,

Šj Vakarą ALDLD 1 Kuopos 
Susirinkimas

Ketvirtadienį, 14 gegužės, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Broo
klyne, įvyks Am. Liet. Darb. 
Literatūros Draugijos 1-mos 
kuopos susirinkimas. Jame vi
si nariai privalo dalyvauti. 
Kviečiami ir nesanti nariais. 
Kuopoje būną svarstomi ne 
tik ALDLD vidujiniai reika
lai, bet visi darbininkų reika
lai.

Šį susirinkimą bus raportas 
iš Brooklyne.^ įvykusios Am. 
Lietuvių Kongreso reikalais 
konferencijos. Aišku, bus ir 
svarstymas kongreso reikalų. 
Kongresas įvyks birželio mė
nesį, Clevelande. Pirma kuo
pa, kaipo didžiausia šioje ap- 
ielinkėje, be abejo, dalyvaus 
kongrese, kur prisidės prie 
darbo už išgavimą laisvės Lie
tuvos darbo žmonėms.

N.

Harleme Pavojingai 
Pašautas Vaikas

Leonard Brown, 13 metų 
negras vaikas, kovoja su mir- 
čia Suydenham ligonbutyje, 
pasėkoje Harlemo policijos 
palaido šaudymo.

Vaikas buvo pašautas ant 
stogo, 258 W. 117th St., N. Y., 
Brown ir jo 12 metų draugas 
Arnold išliko iš mokyklos. 
Kuomet policija atėjo ant sto
go, neva jieškant užpuolikų, 
vaikai, bijodami bausmės už 
nėjimą mokyklon, pradėjo 
bėgti. Du policistu ir detekty
vas pradėjo šaudyti ir viena 
kulkų pataikė vaikui galvon.

Tas primena metai atgal 
mirtinai pašovimą negruko 
Lloyd Hobbs.- Ji pašovęs poli- 
cistas Mclnnerny išėjo laisvas.

Civilių Teisių Gynimui Ko
mitetas Harleme siunčia ko
mitetą pas majorą LaGuardią, 
protestuoti nepaisymą Harle
mo žmonių gyvybes.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Juozas Šukaitis 52 metų, 

260 Cherry Št., New York, N. 
Y., mirė geg. 7 d. Palaidotas 
geg. 13 d., 2 vai. p. p., Alyvų 
kalno kapinėse.

Kuraitis. I Laidotuvių apeigom rūpino- 
(114-116) Įsi graborius J. Garšva.

Springs, N. Y.
(113-115)

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
kambarių ir padirbėti krautuvėje. 
Duodama valgis, kambarys ir primo
kama. Darbo nedaug, galėtų turėti 
ir kitą užsiėmimą čia būdama. Kreip
kitės šiuo antrašu: 26 So. 55th St., 
Philadelphia, Pa.

(112-114)

Reikalinga moterys dirbt prie žar
nų atrankiojimo ir mieravimo. Turi 
būt patyrę tame darbe. Atsišaukite 
greitai po sekamu antrašu: Harry 
Levy & Co., Inc., 625 Greenwich St. 
New York City. (110-116)

PARDAVIMAI
NAMAS ANT PARDAVIMO!

Parsiduoda medinis, 2 augštų, 6 
kambarių, su “sun parlor”, ant kam
po, namas ir garadžius 2 karam. Su 
visais moderniškais įtaisymais (im
provements), garu apšildomas, baltos 
sinkos, maudynės, skyrium vasarinis 
vandens šildymas, ir visi kiti patogu
mai. Taipgi skiepe yra “showers” ir 
“toiletai.” Geležinė tvora aplink visą 
namą. Atiduosiu už stebėtinai žemą 
kainą. Telefonuokite del platesnių 
informacijų: Republic 9-5964. Arba 
kreipkitės sekamu antrašu: 150-10 
Coolidge Ave., Jamaica, L. I., N. Y.

(114-116)
Parsiduoda “lunchroom” ir “deli

catessen.” Vieta randasi geroj biz
nio vietoj. Priežastis pardavimo — 
mirė savininkas. Greitai atsišaukite 
sekamai del pilnesnių informacijų: 
291 Maujer St., kampas Waterbury 
Street, Brooklyn, N. Y., arba tele- 
fonuokite Stagg 2-9607. (110-116)

NOTICE is hereby given that 
Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-mark 
“Sclafani” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
foods and ingredients of foods, and 
beverages.

KAIP PADARYTI BIZNĮ?

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, 
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 ir skelbimai 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!

O

U

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)
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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 jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

Vieta skersai gatves nuo Grand Paradise 
Vieta skersai gatvės nuo Grand Paradise Svet.

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

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

jsitėmyti mūsų antrašą:

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

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MIŠIUNAS, SAVININKAS

<♦>

d>
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Šokiai ir 
Muzika 

Subatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus
lietuvišką kabaretą, kurNorėdami pasilinksminti, eikite i 

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

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

ALUS, VYNAI IR DEGTINĖS 
k ‘

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parnamdau automobiliui vestuvėm, 

Darčrn. krik&tynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Cortlandt 7-4305
Lietuviška Informacijų 

Raštinė
Lithuanian Information Bureaė

58 Park Row, opposite City Hall 
NEW YORK. N. V.

Roomi 405-8*7
Equitable Service Bureau

LIETUVIŠKA
Susisiekimo ir Ištyrimo

s.




