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Černius Sovietijoj. 
Turkų Atsiliepimas. 
Thaelmanno Reikalai. 
Knygų Leidimas. 
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Maskvoje, Pirmosios Gegu
žės demonstracijų metu, buvo 
Lietuvos generalio štabo vadas 
pulkininkas Černius. J jį ir ki
tus užsienio karo specialistus 
padarė dideles įtakos Raudono
sios Armijos paradas.

Bet 3 d. gegužės Černius, 
Latvijos generolas Gertmanis ir 
Estijos gen. Reek dar nuvyko į 
tankų skyrių vardu Kalinovskio. 
Ar juos traukė žingeidumas, ar 
gal manė, kad Raudonoji Armi
ja gabi tik paraduose?

Kalinovskio skyriaus tankų 
vadas drg. Rak itin 
jiems “surpraizą.”

Sunkūs ir lengvi tankai žai
bo greitumu persigrupavo ir 
pradėjo pratimus. čia buvo 
atakos ir kiti karo žygiai. Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos ka
rininkai labai buvo nustebę. 
Dar daugiau juos nustebino 
milžiniškas sausžemio šarvuotis 
Rakitino tankas vardu “Stalin.” 
Jie, palikdami lauką, dėkojo ir 
stebėjosi. Sovietų tankiečių ga
bumais ir technika.

iš-Turkų laikraštis “Ulus, 
einantis Angaroje, po Pirmo
sios Gegužės demonstracijų ra
šė: “Progresas Sovietų šalies, 
ekonominio, socialio, kultūrinio 
žydėjimo šakose, auga su kiek
viena diena. Sovietų šalis turi 
didžiausią armiją pasaulyje. 
Bet ta armija tarnauja taikos 
reikalams. Armija yra patvir
tinimas stiprėjimo visaip mūsų 
draugingos valstybės. Sovietų 
Sąjunga yra taikos atspirtis vi
siems, kas tik jos j ieško Euro
poje ir Azijoje.”

Vokietijos fašistai vis vien 
rengiasi teisti d. Thaelmanną. 
Jų “teisingumo” ministeris pa
reiškė, kad Thaelmannas bus 
kaltinamas ruošime revoliucijos 
ir būk del jo žuvę 400 žmonių. 
Vis’ tai bjaurios fašistų provo
kacijos ir melai. Pasaulio dar
bininkai turės dar daugiau pa
aštrinti kovą už Thaelmanno 
paliuosavimą.

1935 metais Sovietų Sąjungo
je Gosizdato buvo pagaminta 
4,300,000,000 spaudos lankų li
teratūros ; šiemet pagamins bent 
5,100,000,000 spaudos lankų. 
Šiemet rengiamasi išleisti vien 
mokslo vadovėlių 156 milionai 
egz. mokykloms ir 115 milio- 
nų egzempliorių liaudžiai.

1935 metais tik Kom. Parti
jos leidykla išleido marksizmo 
—leninizmo klausimais 14,678,- 
000 egz.; Partijos ir Komunis
tų Internacionalo klausimu — 
43,707,000 egz.; materializmo 
filosofijos ir istorijos reika
lais — 1,097,000 egz. ir bėga
mais klausimais 15,682,000 egz. 
knygų ir brošiūrų.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija dar tu
ri pusėtinai daug knygų senes
nių laidų. Knygos geros, nau
dingos ir pigiai parsiduoda. 
Mūsų organizacijos, kuopos, pa
vieniai nariai ir dienraščių 
skaitytojai privalėtų jų parsi
traukti. Norintiems susipažin
ti su mūsų knygų svarba, mes 
veltui pasiunčiam brošiūrą 
“Kelias į šviesą,” kur yra ir 
knygų aprašymas. Kreipkitės į 
ALDLD, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

“Laisvėje” yra drg. Dimitro- 
vo Raportas Komunistų Inter
nacionalo Septintam Kongresui. 
Brošiūra turi apie 100 pusla
pių ir parsiduoda tik už 20 cen
tų. Kiekvienas ir kiekviena, ku
riam tik apeina darbininkų rei
kalai, privalėtų perskaityti tą 
brošiūrą. Jos nedaug yra ir 
greitai nebus galima gauti. Pa
siskubinkite!

20,000 Holandijos Moterų 
Demonstravo už Taiką

AMSTERDAM, geg. 19.— 
20,000 moterų iš visų Holan
dijos dalių tyliai demonst
ravo Amsterdamo gatvėmis 
už taikos palaikymą. Jos 
pasiuntė savo delegacijas- j A O V

surengė į pas Pasaulinio (santaikos) 
Teismo pirmininką Sir Ce
cil Hurstą ir į holandų vy
riausybės įstaigas.

REPUBLIKONAIJNIRTĘ KO
VOJA PRIEŠ PAŠALPAS

WASHINGTON, geg. 19. 
—Republikonai su fašistine 
Liberty Lyga pasmarkino 
kovą prieš prez Roosevel- MuSSOlmiS AtŠailksiąS
to reikalavimą, kad kon
gresas paskirtų $1,425,000,- 
000 pašalpiniams darbams. 
Juos labai džiugina Colum
bia Distrikto federalio teis
mo sprendimas, kuris pa
skelbė “konstitucijai prie
šingais” tokius valdiškus 
darbus, kaip naujų namų 
statymas, farmerių per- 
kraustinėjimas į derlinges
nes žemes ir tt.

Įkalino 19 Žydą Neva 
už Vokietaičių Teršimų’

BERLYNAS, geg. 19. — 
Už bandymą sueit į arti
mesnę pažintį su vokietėmis 
bei kitomis “arijomis” tapo 
nuteista 19 žydų šešiems 
mėnesiams iki dvejų metų 
kalėjimo. Be to, dar areš
tuota 17 žydų už bandymą 
“suteršti” vokiečių veislę, 
mėginant jiems susiartinti 
su vokietėmis.

Fašistų Odenas Jų Pataikū
nui “Times” Reporteriui
ROMA, geg. 19.—Italijos 

i karaliaus vietininkas gen. 
Badoglio Ethiopijoj apdo
vanojo Karo Kryžiaus orde- 
nu New Yorko “Times” ko
respondentą H. L. Matt- 

i hews “už narsą.” Tai dar 
i pirmas fašistų karo repor
teris taip “augštai” pagerb
tas. Gen. Badoglio sako, 
kad Matthews parodęs di
delę drąsą, stovėdamas sy
kiu su italais kebliose pozi
cijose, į kurias ethiopai 
juos įvarydavo.

Bet tikrasis to korespon
dento nuopelnas bus tame, 
kad visuose savo praneši
muose jis begėdiškai pūtė į 
fašistų dūdą.

STARHEMBERG MOBILI
ZUOJA SAVO JĖGAS 

PRIEŠ ŠUŠNIGGĄ

VIENNA, Austrija, geg. 
20.—Sugrįžo iš Romos ku
nigaikštis Starhemberg, bu
vęs ministerių kabineto vi- 
ce-pirmininkas, kurį šiomis 
dienomis . diktatorius šuš
niggas pavarė iš valdžios.

Starhemberg slapta taria
si su savo “naminių sargų” niggo klero-fašizmo.

JAPONAI TURĮ GANA
ARMIJOS CHINIJOJE 

KARUI PRIEŠ SSRS
TIENTSIN, Chinija, geg. 

19. — Iš Japonijos atvykęs 
generolas Kanichiro Tachi- 
ro perėmė vyriausią koman
dą japonų armijų šiaurinėj 
Chinijoj. Dabar Japonija 
turinti ten gana kariuome
nės, kad suvaldžius atplėš
tas nuo Chinijos Hopei ir 
Chahar provincijas, jeigu 
kiltų karas Japonijos prieš 
Sovietų Sąjungą. Esamų ten 
japonų kareivių su Manchu- 
kuo armijų pagelba, sako
ma, užtektų ir pradžiai ka
ro prieš Sovietus.

Savo Provokatorių 
Pulkininką iš Londono
LONDON, geg. 19.—Ma

noma, kad Musolinis at
šauks iš Londono savo am
basados kariškį narį pulki
ninką Mondaderį. Pastara
sis per fašistų agentą-pro- 
vokatorių Lopezą suklasta- 
vo pasakas, būk Anglijos 
ginklų kompanijos pardavi- 
nėjusios Ethiopijai dum
dum kulkas karui prieš Ita
liją. Tos kulkos, pateku
sios kūnan, daro nepapras
tai dideles žaizdas arba dar 
ir trūksta pačiame kūne. 
Jos yra uždraustos tarptau
tiniais karo įstatymais.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Eden seime 
įrodė, tą šlykščią fašistų 
klastą, kuriai vadovavo 
pulk. Mondaderi su užgyri- 
mu Mussolinio ambasado
riaus R. Grandį. Todėl Mus- 
soliniui toliau nelabai būtų 
naudinga laikyti Londone 
ta savo pulkininką, kaipo 
aikštėn iškeltą provokato
rių.

Califomijoj Įkalino 3
Kovotojas 5 Metams

SAN FRANCISCO, Cal., 
geg. 19.—Metai atgal Nora 
Conklin, Caroline Decker ir 
Louise Todd buvo nuteistos 
1 iki 14 metų kalėjimo už 
dalyvavimą darbininkų ko
vose. Tuomi jos, girdi, per
žengusios įstatymą prieš 
“kriminalį sindikalizmą.”

Dabar kalėjimų komisija 
nustatė joms penkerius me
tus kalėti “iš viso.” Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas išvysto plačią kovą 
unijose už jų išlaisvinimą ir 
už paties minimo įstatymo 
panaikinimą.

vadais apie pasipriešinimą 
šušniggui. Tie sargai-mili- 
cininkai buvo kaip ir priva- 
tiška Starhembergo armija, 
šušniggas įsakė jiems išsi
sklaidyti : o Starhemberg 
juos mobilizuoja kovai prieš 
šušniggo valdžią. Jis nori 
“tikro fašizmo” vietoj šuš-

ANGLIJA ATŠAUKIA
KARO LAIVUS IŠ VI

DURŽEMIO JŪROS
LONDON, geg. 19.—Ang

lija atšaukė namo iš Vidur- 
žeminės jūros jau daugumą 
savo didžiųjų karo laivų ir 
visą eilę šarvu^laivių. Tik 
keturi Anglijos|didlaiviai te
liko toj jūroj: uu prie įplau
kimo į Suezo kanalą ir du 
prie Gibraltaro sąsmaugos.

Anglijos karo laivų trau
kimas iš tos jūros Italijos 
pašonėj parodo, kad Anglų 
valdžia atsisako nuo rim
tesnių žingsnių vijimui. fa
šistų iš Ethiopijos.

Ispanijos Premjeras 
Prašo Socialistą ir

Kom. "Kantrybės

MADRID, geg. 19.—Ispa
nijos seimas 217 balsų prieš 
61 išreiškė pasitikėjimą po
litikai naujo ministerio pir
mininko Quirogos. Jis pasi
žadėjo neatlaidžiai slopinti 
fašistus, išstojančius prieš 
valdžią: bet atsišaukė, kad 
ir socialistai su komunistais 
nedarytų per smarkių išsto
jimų, kuriais jie norį pri
verst valdžia greičiau pa
tenkint darbininkų reikala
vimus. Quiroga prašė jų 
“kantrybės.”

Reikalams bedarbiu, ku
riu esą Ispanijoj virš 1.000.- 
000. iis ketino atidaryt pla
čius viešuosius darbus. Prie 
savo atsišaukimo į socialis
tus ir komunistus, tačiaus, 
Quiroga lv<r ir pagrūmojo, 
kaH nenaši duosiąs “prievar
tai” iš in pusė^. Jam atrodo, 
kad darbo uniiu stroikai ir 
masinos demonsfraciios už 
darbininku reikalus tai esą 
“prievarta.”

i

Chile Pripažins Naują 
Bolivijos Valdžią

SANTIAGO, CHILE, geg. 
19.—Pranešama, kad Chile 
rengiasi pripažint naują Bo
livijos valdžią, sudarytą iš 
socialistų ir buvusių karei
vių. Ši valdžia pasižadėjo 
vykdyti visas tarptautines 
sutartis.

Chrysler Auto.'Kompanija 
Padėsianti 5% Algų

DETROIT, Mich., geg. 
19. — Chrysler automobilių 
korporacija ketina pakelti 
savo darbininkams algas 
nuo birželio 1 d. Jiems vi
dutiniai būsią pridėta apie 
5 nuošimčiai uždarbio. Kor
poracija sakosi galinti ta
tai padaryt todėl, kad jos 
biznis pagerėjęs.

Chrysler automobilių fab
rikantai, matomai, bijo, kad 
darbininkai, kurie drūčiau 
susiorganizavo į uniją, neiš
sikovotų daugiau per strei
ką. Todėl išanksto rodo 
savo “gerumą.

Fašistai Paliuosuoją Ethiopus 
Karo Belaisvius

ADDIS ABABA, geg. 19. 
—Italijos karaliaus vieti
ninkas Ethiopijoj gen. Ba- 
doglio, sakoma, paliuosa- 
vęs visus ethiopus belais
vius, paimtus paskutinėmis 
karo dienomis. Jis siunčia 
juos atgal į kaimus, įsaky
damas, kad ragintų gyven
tojus visame kame pasiduo
ti Italijos valdžiai.

PARYŽIUJ AREŠTAVO 30 
“KARALIŠKŲJŲ” FAŠISTŲ

PARYŽIUS, geg. 19.—A- 
reštuota 30 karaliaus val
džios šalininkų po kovos su 
policija. Jiems buvo už
drausta protesto susirinki
mas gatvėse prieš teismišką 
įkaltinimą Chas. Maurras, 
redaktoriaus fašistų-kara- 
liaus šalininkų laikraščio 
“l’Action Francaise.” Bet 
jie uždraudimo nepaisė ir 
stojo į mūšį su policija.

London. — Paskutinėmis 
žiniomis, visi tinkami vyrai 
Italijoj nuo 21 iki 56 metų 
amžiaus turės įsirašyt į fa
šistų miliciją.

Ištremia Veiklią Komu 
nistę iš Brazilijos

RIO DE JANEIRO, geg. 
19.—Brazilijos fašistų val
džia nutarė deportuot ko
munistę veikėją Mariją 
Begner, arba Olgą Benario. 
Ji buvo areštuota sykiu su 
darbininkų ir valstiečių va
du drg. L. Carlos Prestes. 
Sakosi, kad yra Prestes mo
teris. Jinai esanti nėščia. 
Ši komunistu darbuotoja 
atvykus iš Belgijos.

Dionnų ‘Venktukės” Mergai
tės Turinčios $250,000
CALLANDER, Canada, 

geg. 19. — Kitą ketvirta
dienį sukanka dveji metai 
amžiaus penkioms sykiu gi
musioms Dionnų mergai
tėms. Jos turi jau $250,000 
turto, suplaukusio iš juda
mųjų paveikslų kompanijų, 
kurios rodo jas vaidinimuo
se, taipgi iš įvairių maisto 
kompanijų.

Valgių kompanijos mo
ka didelius pinigus, kad 
mergaičių tėvai ir daktarai 
prižiūrėtojai sutinka pa
skelbti, būk mergaitės tarp
sta todėl, kad naudoja tų 
kompanijų apdirbamus mai
sto produktus.
Italija Turinti Virš 

42,438,000 Gyventoją
ROMA, geg. 19. — Vai- 

diškai skelbiama, kad Itali
ja turinti 42,438,104 gyven
tojus, pagal š. m. balandžio 
21 d. padarytą visuotiną jų 
skaitliavimą. Į tą skaičių 
dar neįeina kareiviai ir dar
bininkai Afrikoj. Kiek jų 
ten yra-, fašistai slepia “ka
riškais sumetimais.” Per 
paskutinius penkerius me
tus Italijos gyventojai pa-

IN TWO PARTS

PART ONE

Ethiopai Tūkstančiais
V ėda Partizanų Kovą

Prieš Įsiveržėlius į
tf

KEROSINAS IŠGELBĖJA 
DAUGELĮ BRIEDŽIŲ 

NUO MIRTIES

MISSOULA, Mont.—Snie- 
go tirpdymui nuo gelžkelių 
buvo pribarstyta druskos. 
Bandos briedžių pradėjo su
eiti tos druskos laižyti, ir 
traukiniai daugelį jų suva
žinėjo. Tad gelžkelio darbi
ninkai patarė kerosinu ap
laistyti tas vietas, kur yra 
druskos. Kerosinas taip 
nepatiko briedžiams, kad 

daugiau nebepasirodo• • Jie 
ant

ĮVAIRIOS ŽINIOS
CHICAGO, ILL, geg. 19. 

— Cook apskričio Darbo 
Partijos centras išsiuntinė
jo pakvietimus visoms uni
joms išrinkti delegatus į vi
sos valstijos Darbo Partijos 
suvažiavimą, kuris šaukia
mas Springfielde, III, liepos 
4 ir 5 d.

FAŠISTAS LANDON LAI
MĖJO REPUBLIKONŲ 
NOMINACIJAS NEW 

JERSEY

TĖENTON, N. J., geg. 20. 
—Kansas valstijos fašistinis 
gubernatorius Landon ga
vo ketvirtą tiek daugiau 
balsu, negu progresyvis re- 
publikonas senatorius Bo
rah, kaipo kandidatas į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. New Jersey vals
tijos gubernatorius Hoff
man, nominuotas delegatu į 
republikonų partijos prezi
dento rinkimu suvažiavimą, 
pasisakė už Landoną.

1,000,000 PENKTUKŲ 
ROOSEVELTUI 

IŠRINKT

WASHINGTON, geg. 20. 
—Demokratų partijos ko
mitetas skelbia,, kad šalyje 
esą 8,000 politinių kliubų, 
kurie darbuojasi, kad Roo- 
seveltas vėl būtų išrinktas i 
prezidentus. Jo kampanijai 
per tuos kliubus surinkta 
jau milionas penktukų.

3,000 GELŽKELIEČIŲ NU
BALSAVO STREIKUOT 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

BOSTON, Mass., geg. 20. 
—3,000 Naujosios Anglijos 
gelžkeliečių pečkūrių ir ma
šinistų nubalsavo streikuot, 
jeigu kompanijos nesutiks 
statyti po du darbininku 
vietoj vieno traukiniuose su 
Dieselio inžinais.

London, geg. 18.—Italų 
karininkai areštavo Angli
jos oficieriu Bonnerį Dire- 
dawoj, bevažiuojant jam iš 
Ethiopijos gydytis į Adeną, 
Arabijoj.

į

FAŠISTAI SUŠAUDĖ DAR 
68 ETHIOPUS

Už

JIBUTI. — Pereitą ket
virtadienį italai Addis Aba- 
boj, Ethiopijos sostinėj,’ur
mu sušaudė 45 ethiopus, 
šeštadienį jie taipgi vienu 
sykiu sušaudė 23. Pagal ka
ro teismo nuosprendžius, 
šaudo žmones sulig bet kp- 
kio įtarimo.

Iš miestų ir kaimų ethio- 
pai su ginklais bėga į kal
nus, sudarydami būrius par
tizaniškai kovai prieš įsir 
veržėlius, kaip praneša New 
Yorko “Times” korespon
dentas G. L. Steer, 
teisingesnį raportavimą ita* 
lai i į išvijo iš Ethiopijos pe
reitą sekmadienį.

Vienas anglas jo asmeni
nis draugas pranešė, jog 
partizanų kovos būriai yra 
susiorganizavę bei organi
zuojasi visoj Ethiopijoj. Pe
reitą penktadienį 5,000 gin
kluotų partizanų pasirodė 
Addis Aleme, už 25 mylių į 
vakarus nuo Addis Ababos.

Fašistai tūkstančiais siuh- • 
čia savo karius kautynSmš 
su partizanais.

Harraro apygardoj tęsia 
kariškus veiksmus prieš ita
lus ethiopų būriai koman
duojami Kenyasmatcho Ma- 
liono.

I

e
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Mussolinis Paleidžiąs i 
Politinius Kalinius?

ROMA, geg. 19. — Pra
nešama, kad Mussolinis pa* 
liuosuosiąs 495 politinius 
kalinius, karo priešininkus, 
iš salų kalėjimų. Tuom. jjs 
atžymėsiąs savo džiaugštti^ 
del Ethiopijos užkariavimo. 
Bet minimas skaičius tėra 
tik menka dalis visų tų,' kū
nuos fašistai suvarė į salų 
katorgas, kaipo priešus ka
ro prieš Ethiopiją.

Svaigalo Morfinos
Uncija 150 Dolerių

GENEVA, gegužės 19.— 
Tautų Lygos narkotiškų 
svaigalų komisijai yra pra
nešta, jog morfinos unęįja 
dabar Jungtinėse Valstijose 
bei Kanadoj lėšuoja $150; 
gi penkeri metai atgal gali- 
ma buvo ten pirkti jos unci
ja už $12. Sakoma, kad šis 
svaigalas taip pabranges to
dėl, kad pasmarkėjo Tautų 
Lygos vadovaujama tarp
tautinė kova prieš narkoti
kų šmugelį.

BOSTON. Mass., geg. 19. 
—Skaitoma balsavimo paŠė- 

kurių ir mašinistu, ar strei- 
kuot ar ne nrieš Naujosios 
Anglijos gelžkelių kompahi- 
jas.
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uotas Stambiojo Kapitalo 
Monarchas

t "Jungtinių Valstijų augščiausias šalies 
teismas patapo nevainikuotu stambiojo 
kapitalo monarchu. Kiekvieną pažan
gesnį kongreso nutarimą jis paverčia 
niekui».Devyni surambėję seniai elgiasi, 
kaip jiems patinka su žmonių rinktinės 
valdžios tarimais. Penki iš devynių gali 
kiekvieną kongreso žygį sulaikyti.

Žmonių labas, žmonių valia tiems se
niams—niekis. Bet stambiojo kapitalo 
interesai—jiems viskas.

Augščiausias teismas panaikino NRA, 
AĄA, Geležinkeliečių Senatvės Pensijų 
Aktą ir dabar, tik pora dienų atgal, tą 
patį jis padarė su taip vadinamu Guffey 
Bilium, įstatymu, reguliuojančiu anglia- 
kąsyklų darbininkų darbus, algas ir ang
lies kainas, šeši seniai prieš tris pareiš- 

s kė, jog Guffey Bilius esąs nekonstituci- 
nis, kišimąsis federalės valdžios į valstijų 
reikalus, ir todėl jis turi būti išmestas iš 
įstatymų eilės.

m vi šitokiu savo tarimu, augščiausias ša
lies teismas, pasirodo, gali kiekvieną J.

. V. kongreso aktą bei tarimą sunaikinti.
"“Liūdna komentuoti apie mūsų vai

zdžios formą, kai kiekvienu savo tarimu, 
atrodo, augščiausias teismas bando pa
remti kapitalą ir nuskriausti ir sunaikin
ti darbą,” pareiškė mainierių unijos pre
zidentas, p. John L. Lewis, kalbėdamas 
apie šį žygį.

Tai tiesa!
Jungtinių Valstijų pilteči&i privalo rei

kalauti prezidento Roosevelto darbuotis, 
kad suvaldyti augščiausį teismą, 
reikalinga daryti tuojau, greit, 
draug turi būti einama prie pataisymo 
šalies konstitucijos, panaikinant tą nevai
nikuoto monarcho galią, kurią teismui 
konstitucija suteikia.
'^-Svarbiausia: Jungtinių Valstijų dar
bo žmonės turi organizuoti savo politinę 
.masinę mašiną—Farmerių-Darbo Parti- 

—kuri bus jų rankose įrankiu kovoje 
Xr su stambiuoju kapitalu ir jo agentais.
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. į “Sužmoninkim Lietuvą!”
Šitokiu obalsiu dr. Jonas Šliupas krei

piasi į Amerikos lietuvius padėti jam ir 
kitiem laisvamaniam darbuotis Lietuvoj. 
Tai gražus obalsis ir jis reikšmingas.

Prieš tūlą laiką, kai Lietuvoj ėjo pro
paganda už tai, kad iš javų ūkio Lietuvą 

Ji padarius gyvulių ūkiu, tūli fašistiniai lai- 
S kraščiai tą viską suvulgarizavo į obalsį: 
C sukiaulinkim Lietuvą.

Pei^Į pastaruosius veik dešimts metų 
įį Lietuva tapo daugiau, negu sukiaulinta. 
fc*, Jį suvaržyta, supančiuota. Ne tik ten 

įmonių ūkiškas gyvenimas nuvarytas j 
Jf^’-žėmihusį laipsnį, bet ir politiniai ir dva- 
’’ siniai Lietuvos liaudis prislėgta po sun- 

reakcijos našta. Net priklausymas 
prieš krikščionių demokratų ir liaudinin
kų partijų ten skaitomas nusižengimu* o 
kalėjimuosna sukišta šimtai (jei ne tūks
tančiai) geriausių Lietuvos darbo žmo
nių reikalų gynėjų. Girtas apskrities

?’ viršininkas, klebonas, policininkas ten 
” šeimininkauja, o virš jų sėdi klika—Sme- 
•’ ton^i-Tubeliai ir Ko.,—su Lietuvos Ri
ji . šelju, kunigu Mironu!
m "» Tūkstančiai laisvesnių tėvų vaikų nie-

.‘ ktiY neprirašyta, jie mokyklose persekio-

a

» Jj

Newark, N. J
4

New Jersey valstijos pikni
ką^ kurį rengia keturiosde- 
šimts organizacijų, įvyks ge
gužės 24, Willicks Grove, No. 
stiles Street, Linden, N. J. 
J’rQgrama bus turininga, da- 

keturi chorai, nuo lie
te '

jami, o kai laisvamanis numiršta—nėra 
jo kūnui vietos, jei mirusis bei jo gimi
nės yra biedni, negalį tūkstančiais litų 
papirkti “dievo tarnų.” Bile klebonas 
bei kitoks fašistų agentas nekalčiausį pi
lietį gali įkišti kalėjiman, apšaukęs jį ko
munistu.

Akiregyj to, visai natūralu, kad tau
resnės širdies žmogus, laisvesnis žmogus, 
platesnių pažiūi-ų žmogus, tokis kaip dr. 
J. Šliupas, atvyktų iš Lietuvos į Ameri
ką, kur jis ilgai gyveno ir darbavosi, ir 
sušuktų Amerikos lietuviams: broliai, su- 
žmoninkim Lietuvą!

Bet mes abejojame,, ar daktaro pasi
rinkti veiklos keliai sužmonins Lietuvą. 
Ką gi reiškia Amerikos lietuvių pinigais 
įsteigimas laisvos gimnazijos Lietuvoj? 
Ją fašistų valdžia gali bile dieną uždary
ti ir baigta. Panaši gimnazija buvo ka
daise Marijampolės—Reale Gimnazija,— 
kur profesoriavo tokis žymus visuome- 
ninkas ir istorikas, kaip dr. St. Matulai
tis. Kur Reale Gimnazija šiandien? Už
daryta. į

Ar ne panašiai Smetonos valdžia gali 
pasielgti su krematorija, kuri, pagaliaus, 
jei ir būtų įsteigta Lietuvoj (sakysim, 
Kaune), tai visvien neturtingiem žmo
nėm būtų neprieinama?

Pasilieka dalykai, surišti su laisvama- 
nybės plėtimu Lietuvoj,—steigimas laisvų 
kapinių ir leidimas laisvamaniško laik
raščio, bei brošiūrų, šitie dalykai priei
namesnį ir juos amerikiečiai turėtų pa
remti. Mes manom, kad gan prieina
mas būtų laisvamaniško laikraščio leidi
mas (jei ne viešo, tai slapto). Tokiam 
darbui amerikiečiai galėtų ryškiausiai 
padėti.

Bet vis tai maži, palyginti, darbeliai 
Lietuvos sužmoninimui.

Mes manome, kad Lietuva nebus gali-, 
ma sužmoninti, kol ten viešpataus fašiz
mas. Norint tąjį kraštą sužmoninti, tu
rime dėti visas pastangas gelbėti Lietu
vos liaudžiai pašalinti fašistinį surėdy
mą ir įsigyti civiles laisves ir demokrati
nes teises.

Kaip greit fašizmas bus iš ten pašalin
tas, taip greit viąi dr. Šliupo pasibrėžti 
darbai patys savaime įsikūnys gyveni
mam _ .

Amerikos Lietuvių Kongresas, šaukia
mas birželio mėn/20 ir 21 d‘d.71936, Cle
velande, bus išimtinai paaukotas tam, 
kaip padėti Lietuvos žmonėms įsigyti lai
svę, kaip sužmoninti Lietuvą.

Reakcinė McNaboe Rezoliucija
New Yorko darbo žmonės privalo at

kreipti rimtą savo domesį į t. v. McNa
boe rezoliuciją, priimtą abiejų valstijos 
atstovų butų (seimelių). Ši rezoliucija 
reikalauja “tyrinėti mokyklas.” Rezo
liucija neva nukreipta prieš komunizmą. 
Girdi, New Yorko valstijos mokyklose 
priviso daug komunistų mokytojų, kurie 
dėsto mokiniams komunistines doktrinas.

Aišku, paskirtoji seimelių komisija, 
suradusi “komunistus,” reikalaus juos 
pašalinti iš darbų. Esmėje ši rezoliucija 
nėra tik prieš komunizmą. Tai pasimoji- 
mas sureakcinti valstijos mokyklas. Ko
munizmą Liberty League (fašistinė “Lai
svės Sąjunga”), Hearstas ir visi reakci
ninkai suranda kiekviename pažanges
niame judėjime bei posakyje. Tūli ele
mentai komunistu apšaukia net patį pre
zidentą Roose veltą. Jeigu, pagaliau, čia 
eitų klausimas ir tik apie tikruosius ko
munistus, tai ikiekvienas laisvę mylįs žmo
gus turi žinoti, kad fašizmas visuomet 
pirmiausiai puola komunistus, paskui ei
na prie kitų pažangesnių žmonių: social
demokratų, liberalų, ir kt.

Todėl prieš šį pasimojimą reikalinga 
energingai kovoti.

New Yorko valstijos piliečiai privalo 
siųsti protesto telegramas ir laiškais re
zoliucijas gubernatoriui Lehmanui, rei
kalaujant išstoti prieš McNaboe rezoliu
ciją. Jis neturi paskirti “tyrinėjimo ko
misijai” valstijos finansų. Jis turi pa
smerkti tokią komisiją ir patį tyrinėji
mą.

tuvių dainuos Sietyno Choras. 
Newarko kolektyvo teatras 
perstatys veikalus. Kalbės 
garsus unijų vadas, Fred Bie- 
denkapp, bus ir specialiai gei- 
miai vaikams ir los baseball 
Angėlo Hernddn ir New York 
I.W.O. tymai, šokiams grieš 
Fisher Musical Bakers benas.

Specialiai busai veš žmohes 
nuo 10 vai. ryto iki 1 po pietų

iš šių vietų: 59 Beacon St., 53
Broome St., 52 West St. ir 516 
Clinton Ave .

Užkviečia visus dalyvauti.
Komisija.
(120-121)

Gaukite “Laisvei” Naujų
✓

Skaitytojų

PITTSBURGH© IR APIELINKĖS ŽINIOS '
Sėkminga Konferencija Prisi- (fašizmą, reikia sudaryt stiprus 

rengimili prie Lietuvių 
Kongreso

Gegužės 17 įvykusi lietuvių 
draugijų atstovų konferencija 
buvo sėkminga. Dalyvavo virš 
50 delegatų nuo netoli 40 
draugijų. Priimta rezoliuci
jos už Lietuvių Kongresą ir 
pasmerkiant Smetonos planuo
jamą “seimą.” Taipgi užgir- 
ta tam tikros taisyklės toli
mesniam veikimui su ta išly
ga, kad jos bus pasiųstos į 
draugijas apdiskusuoti ir vė
liau kitoj' konferencijoj galu
tinai priimti.

Konferencijoj pirmininkavo 
J. K. Mažiukna, sekretoriavo 
Bačėnas. Įžangines prakalbė- 
les pasakė J. K. Mažiukna, 
Lelionis, J. Baltrušaitis, D. Le
kavičius, P. Dargisj J. Gašlū
nas, S. Bakanūs. Visi žymėjo 
svarbą dalyvaut Lietuvių Kon
grese, visais galimais būdais 
pagelbėt. Lietuvos žmonėms 
nusikratyt Smetonos diktatū
rą. Nusitarta surengti didelį 
pikniką, kad sukėlus finansus 
delei konferencijos išrinkto 
delegato, kuriuomi yra J. Bal
trušaitis.

Biskį buvo ginčo delei pri- 
. ėmimo taisyklių tolimesniam 
darbui. Kai kurie delegatai 
pastebėjo, kad šioj konferen
cijoj nereikėtų svarstyt Pitts
burgho ir apielinkės Lietuvių 
Draugijų Sąryšio reikalų. Kiti 
manė, kad galima svarstyt. 
Tačiaus baigta ginčas, vien
balsiai nutariant Sąryšio re- 
kalus palikt kitai konferenci
jai. Visi tarimai pravesta 
vienbalsiai.

Konferencija taipgi kviečia 
visas draugijas rinkti delega
tus ir siųsti Lietuvių Kongre- 
san, į Clevelandą, birželio 20 
ir 21.

I---------  --------------- -------------- v 1----------
bendras frontas prieš reakci
ją ir pagalios Visai paša
lint kapitalistinis išnaudoji
mas. Rodė pavyzdį, kas pa
daryta Sovietų Sąjungoj ir kas 
dedasi Ispanijoj ir Francijoj. 
Sukėlė didelį entuziazmą.

Jaunimas pradeda smarkiau 
veikt. Rengiasi turėt didelį 
prieškarinį minėjimą gegužės 
30. Mokyklose reikalaujama, 
kad būtų gvildenama komu
nizmas, socializmas ir fašiz
mas, kad būt faktais įrodoma, 
kas jie per vieni yra. Net ir 
mokytojai tos teisės reikalau
ja. Sako, kad mokiniai kas
dien mokyklose kelia tuos 
klausimus, o mokytojams už
drausta tinkamai į juos atsa
kyti.

Visa Eilė Parengimų

Šią vasarą Pittsburgho ir 
apielinkės draugijos planuoja 
turėt daug piknikų.

Dar vienas šokis įvyksta su- 
i batoj, gegužės !
Sūnų Svetainėj, 110 State St., 
Wilmerding, Pa. Grieš pitts- 
burghiečių lietuvių jaunuolių 
orkestrą.

Gegužės 31, gerai visems ži
nomam 
įvyksta 
rengia 
bas.

North Sidės lietuvių darbi
ninkų draugijos rengia bendrą 
pikniką birželio 7, Stasevi- 
čiaus sodne.

Tai tik pradžia šio sezono 
parengimų.

Kas norite matyt labai 
svarbius kalbinius paveikslus, 
darytus Sovietų Sąjungoj, da- 

Kaufman 
1835 
Pra- 
ir 9

P. Kazlauskas Pasikorė 
' , '•'‘T ,

Nelaimingas atsitikimas tar
pe lietuvių;. Povilas Kazlaus
kas, turintis Upiė 65 metus 
amžiaus, pasikorė šiomis die
nomis savo namo skiepe, 
rado jo moteris. Sakoma, 
ilgą laiką sirginėjęs.

Katalikams Darbininkams 
Draugiška Pastaba

Kaip visiems žinoma, gegu
žės 17 įvyko lietuvių drau
gijų konferencija Lietuvos rei
kalais, kad kaip nors daugiau 
prisidėjus prie Lietuvos žmo
nių kovos prieš Smetonos dik
tatūrą. Laiškai išsiuntinėta ir 
lietuvių katalikų parapijoms. 
Pasėkos to viso tokios, kad tik 
viena katalikiška draugija 
prisiuntė delegatus.

Vadinasi, kas nors veikė 
prieš. Ir matoma, kas. “Drau
ge” vienas visaip niekina kon
ferencijos šaukėjus ir sykiu 
patį Kongresą. Kodėl taip?

Lietuvoj juk ir katalikai dir- 
biriinkai baisiai persekiojami. 
Todėl visiems reikalinga ben
drai sufeijuhgti ir kovoti prieš 
tokią padėtį.

Tam darbu kenkia jūsų va
dovai, kunigai. Jie, mat, ne
kenčia tos priespaudos. Jų 
gyvenimas užtikrintas. Jie vei
kiausia neatjaučia Lietuvos 
darbo žmonių vaitojimų. Jie 
nenori, kad lietuviai visi susi
vienytų.

Lietuviai katalikai darbinin
kai turėtų į tai atkreipt aty- 
dos. Reikėtų visose organi
zacijose kelti klausimas ben
dro veikimo. Tiktai visi su
sivieniję galime ką nors nu
veikti. Reporteris.

Laisvoji Sakykla
Jono Šliupo Misija Turi
Pasekminga—o Pasėk-

Dr-d
Būti
minga bus Tada, Kada Visi 

Sutartinai Padirbėsime

reiškimui. 1
Worcesterio dališ ‘gerų mū

sų draugų mane įtaria rašinė
jime į “Naująją Gadynę” iš 
Worcesterio kolonijos. '

Štai ką aš turiu pareikšti 
tiem draugam, kurie taip ma
li! apie mane.

Aš su “Naująja Gadyne” 
persiskyriau nūo jos pastaro
jo. stiVažiavimo ir pilnai prita
riu vienybei. O tas žmogelis, 
save pasivadinęs M.. J. V. yra 
koncegmingietis, mat, pirmo- * 
sios raidės atitinka mano pa
vardei.

šitas slapukas rašinėja nie
kus; tik “N. G.” ir tinka to- 1 
kie žiopli raštai.

Tas žmogelis . pyksta, kad 
prakalbų komitetas apmokėjo 
išlaidas iš fsurinktų aukų. 
Bet juk pirmininkas pranešė, 
kad iš surinktų aukų bus ap
mokėta išlaidos, o likusios 
bus pasiųstos ,į StilšonO gelb. 
fondą, kas ir buvo padaryta. 
Tai kam taip sapalioti be sen
se ? ’ ‘ '

Pareiškimas “Naujosios Ga- > 
!dynės’?4)hdmmistracijai.> • 

’ “Nladjąja Gadynę” galite # 
susilaikyti, o likusius pinigus 
už prenumeratą galite grąžin
ti man, jei dar Strazdas nesu
lesė.

Tuoj po “N. G.” dalininkų 
suvažiavimo aš kreipiaus į 
“N; G;” administraciją, pra
šydamas, kad tą vienybės ar
dymo laikraštį sulaikytų, bet 
nė Steponavičius, nė Strazdas 
iki šiai dienai to nepadarė. Aš ’ 
tos taradaikos nenoriu skaity-

ir nei neskaitau.
J. V. Mikelaitis,
7 Lund Str.,

Worcester, Mass.
17, 1936.

Išmušė valanda. Visi lietu- 
i dar

ban. Paminkim, kad D-ras Jo4 
nas šliupas ir geriausiais no
rais vaduojantis negalės at
lankyt visų kolonijų, į kurias 
yra kviečiamas. Senatvė ir 
laiko stoka trukdo visų kolo
nijų užprašymus patenkinti. 
D-ras Jonas šliupas galės tik 
apie 10 ar 12 vietų aplankyti 
ir tai tik didesnes kolonijas, 
lietuviais apgyventas. Bet ma
žesnės lietuviais apgyventos 
kolonijos gali lyginai dalyvau
ti ir jausties savo pareigą pri
deramai atlikę pasveikinime 
D-ro Jono šliupo laimingai at
vykus Amerikon ir pasekmin
gai nuveikti užbrėžtąjį darbą. 
Svarbiausis uždavinys 
buotės, tai įsteigimas 
Et. Kult. Draugijos 
skyrių ir parinkimas 
meratos “Laisv. Minčiai.-”

* • I

, Kaip sutvėrime rėmėjų, Et, 
Kult. Dr-jos Skyrių, taip .pa
rinkime prehumeratos, veikė
jai vietos kolonijų gali patys 
savo iniciatyva įkūnyti. Ir 
kaipgi bus malonu pačiam 
D-rui Jonui šliupui paskaity
ti pranešimų, kad, štai, susi
tvėrė rėmėjų skyrius Et. Kult. 
Draugijos ir surinkta nemažas 
skaitlius prenumeratorių “Lai
svajai Minčiai.”

Nėra lietuvio, kuris nežino
tų nuopelnų švietimo ir kultū
ros dirvoje.

Atsilyginti mes galime, teik
dami pinigišką pagelbą laisv. 
Etinės Kultūros Draugijai ir 
Užsiprenumeruojant “Laisvą
ją Mintį,” organą draugijos.

Tad pasidarbuokime, ir ma
žiausios abejonės nėra, kad 
sunkenybes nugalėsime ir iš
blaškysime tamsias miglas nuo

23, Lietuvos viai kaip vienas stokim

Amšiejaus darže, 
didelis piknikas, kurį 
Lietuvių Radio Kliu-

lyvaukite Irene 
Settlement Auditorijoj, 
Centre Avė., 'geg. 27. 
džia 7:30 vai. vakare 
vai. vakare.
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Plieno Darlnidn’kai 
Smarkiau Veikia

i Plieno darbininkų unija už-
Igyrė industrinį unijizmą ir 

Su-Į pasisakė už smarkų veikimą 
per'

ge-Sunkiai susirgo visiems 
rai žinomd d. S. Urmonienė, 
Jaunuolių Komiteto sekreto
riaus Oirmanuko motina. Būtų 
gerai, kadį draugai ir draugės 
ją aplankytų. Gyvena: 37 
Norwich Ave., West Vie'w!, 
Pa. Linkėtina jai greitai pa
sveikti.

Dr. J. Šliupas Pittsbūrghė
Kalbės •

Subatoj, gegužės 23, L. M. 
D. svetainėj, 142 Orr St., kal
bės Dr. Jonas šliupas, šiomis 
dienomis atvykęs iš Lietuvos. 
Prakalbas rengia Lietuvių 
Mokslo Draugija, L. T. San
daros kuopų Sąryšis ir SLA 
Trečias Apskritys. Pradžia 8 
vai. vakare.

Bus visiems žingeidus ką jis 
pasakys apie Lietuvą. Kaip 
girdėt, jis yra pasakęs gana 
karčios .teisybės apie Smeto
nos diktatūrą. Rodos, jis da
lyvaus ir Lietuvių Kongrese, 
Clevelande. L

visose plieno ir geležes dirb
tuvėse. Pirmos po sėkmingos 
konvencijos pasekmės yra ma
tomos, kuomet Bridgeville 
plieno darbininkai su dideliu 
pasiryžimu laikėsi streiko lau
ke ir dabar privertė savo 
kompaniją pripažinti uniją ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Kitos gražios pasekmės. 
Westinghouse kompanija pa
skelbė pakeisianti darbinin
kams algas. Jones & Laugh
lin kompanija duodanti dar
bininkams net apmokamas va- 
kacijas. Tai vis organizuotų 
darbininkų spaudimas ir lai
mėjimas.

Crucible Steel Co. darbiam- Lietuvos padangės.
kai, No. Sidėj, irgi organizuo
jasi į uniją. Kompanijai da
rosi karšta.

Visur plieno ir geležies dar
bininkams reikėtų dėtis į sa
vo uniją ir behdrai kovoti už 
pagėriiiimą darbo sd/lygų.

Kitų industrijų darbininkai 
t&ipgi turėtų organizuotis. 
Ypatingai bedarbiai, kurie da
bar laikinai dirba valdžios 
darbus ir gauna visai mažas 
algas. Tiktai organizuotai ga-

jo dar- 
Laisv. 

rėmėjų 
prenu-

ti

G eg.

Waterbury, Conn.

D-ro Jono šliupo misija tu- 
būti pasekminga.

Dr. A. L. Graičūnas.

Red. Pastaba. Ateity g. Dr.
Graičūną prašome rašyti 
plunksna arba mašinėle.

ri

Atviras Pareiškinias

Gerbiama “Laisvės” redak
cija: Iš kalno tariu ačiū už 
suteikimą vietos jūsų laikraš
tyj “Laisvėje” šiam mano pa-

Visi “Laisvės” skaitytojai, 
24 d. gfegtižės (May), ftedė- 
lioj, 10:&j vai. ryta, stisirinki- 
ine į sVėtaihę 775 Bank St., 
Waterbury, Cohh. ir pftsiim-

Jaunuolių Kongresas 
ir Veikimas

Gegužės 16 it 17 įvyko Jau
nuolių Kongreso konferencija. 
Pldčiai svarstyta jaunimo rei
kalai ir kaip geriausia kovoti 
prieš karą ir fašizmą. Dalyva
vo daugelis delegatų nuo įvai
rių pakraipų jaunuolių organi
zacijų. Kalbėtojai buvo nuo re- 
publikonų, demokratų, social
istų ir komunistų. Republiko- 
nai ir demokratai nieko nUujo 
nepasakė, jie tik gyrė savo 
partijas. Nesukėlė jokius sim
patijos jaunime. Karčius tei
sybės pasakė socialistų ir ko
munistų kalbėtojai, jie nuro

dė, kad jauniinui reikia orga
nizuotai kovoti prieš karą ir

Sen. L. J. Frazier (kairėj) ir kongresnianas William Lemke, abu 
iš North Dabotos, kuriu bilius nesehai nugalėtas J. V. kongrese, 

Jų bilius reikalavo trijų bilionų dolerių farmeriams.

gh— “Mortos Vilkiėhės Divor- 
sas.” Čia būs Uūknys, “L.” 
administratorius ir darys svar
bų pranešimą mūsų judėjimo 
klausimais.

Kurių prenumeratos užsibai
gė, šiame susirinkime galėsite 
užsimokėt ir gausite knygą^ 
“Mortos Vilkienės Divorsas.” g 
O kurie dar neskaitote “Lais
vės”, tai ateikite į šį susirinki
mą, užsirašykite “Laisvę” ir 
gaukite puikią dovaną “Mor
tos Vilkienės Dlvdrsas.”

Berlynas, geg. 18.—Savo 
atsakyme į Anglijos klausi
mus Hitleris reikalaus ko
lonijų Vokietijai. Anglų val
džia nežada užleisti jokių 
savo kolonijų naziatns.

London, geg. 18.—Sude- w 
ginta kūnas garsaus anglų 
generolo lordo Allenby. Jo } 
pelenai palaidoji Westmins- 
terio klioštoriuj sykių su ki
tais Anglijos "‘didvyriais”.
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MOKSLAS IR TECHNIKA So. Boston, Mass

Dideli Mokslo Patyrimai
Nesenai mirė Sovietų Są

jungoj garsiausias medici
nos ir tyrinėjimo daktaras 
Pavlovas. Jis su pagelba 
šimtų mokytų žmonių atliko 
tūkstančius visokių bandy
mų ant gyvulių, kurie daug 
duos žmonijai.

Pavlovui ir jo pagelbinin- 
kams pavyko išlavinti bež
džiones, išvystyti jų protą į 
trumpą laiką ant tiek, ant 
kiek žmogus išsivystė tik 
per tūkstančius metų.

Pavlovas daug darė ban
dymų ant šunų. Vienas iš 
jų buvo: įtaisydavo šuns 
skilvyj tam tikrą prietaisą, 
kuris kyšojo po pilvu vienu 
galu, o kitas buvo šuns pil
ve. Kada šuo suėda tam 
tikrą maistą, tai i pilvą 
įplaukia syvai (digestive 
jųices), kurie reikalingi 
maisto suvirinimui. Bet tie 
syvai per viršutinę prietaiso 
dalį išplaukdavo žemutinėn 
jo dalin.

Antras bandymas buvo 
tokis: tokį prietaisą įtaisius 
į pilvą, šunų praplauta 
gerklė ir padaryta kakle 
skylė su prietaisais. Kada 
šuo ėda, tai maistas tik kak
lą pasiekia ir per atdarą 
skylę vėl iškrintą žemyn. 
Reiškia, maistas nepasiekia 
pilvą. Bet pasirodė, kad 
pilve tie patys syvai atsi
randa, kaip ir šuniui suėdus 
maistą. Iš to padaryta iš
vada, kad minėti syvai skil
vyje atsiranda ne maistui 
palietus tam tikras giles, 
bet jau tada, kada šuo gerk
le paliečia maistą, nervų 
sįstaįpa paduoda žinią toms 
gjlėrbs ir ten atsiranda sy- 
Vąi, nors pilve ir nėra mais
to ■' ; ;

Iš paviršio afrpdo, kad 
žiūrus tyrinėjimas sįi gy- 

|hhis, •. bet bandymai ant 
V ėho. kito gyvūno suteikia

tinęs skaitlinės.
Vėliau pradėjo ant laivų 

statyti žėglius ir pagelba 
vėjo plaukti. Tai buvo de
vintame šimtmetyje dabar
tinės metų skaitlinės. Bet 
iš karto tuos laivus darė 
bendrai ir būrinius ir irk
linius, mat, dar vėjo jėgą 
pilnai nemokėjo išnaudoti, 
jai nepasitikėjo. Vėliau pra
moko vėją pasikinkyti dar
ban ir kelis šimtus metų 
plaukiojo būriniais laivais. 
Tokiais laivais 1492 metais 
Kolumbas ir Ameriką atra
do.

1756 metais John Fich 
pasigamino pirmą laivą, ku
ris buvo varomas irklais ir 
carinės mašinos pagelba. 
Vėliau Fulton pasidarė tik 
garo jėga varomus laivus. 
Bet vis vien net 1858 metais 
dar buvo pusiau gariniai ir 
būriniai laivai, kurie turėjo 
ir garines mašinas ir prie
taisus burėms. Taigi, kaip, 
matome, nei nuo irklų ne
pereita vien prie žėglių, nei 
nuo žėglių prie garo maši
nų.

Parengimu Sezonui Pasibaigus

Pažvelgus į So. Bostono Lai
svės Choro darbuotę, pasirodo, 
kad šiais metais choras paau
go nariais ir bendrai pagerė
jo veikimas, ypatingai reikia 
džiaugtis daugeliu naujų na
rių, kaip tai: Eva Geležiniutė, 
Francis Pakalniutė, Julia Ka
valiūnas, William Kilman ir 
kitais, kurie pasirodė labai 
darbštūs ir draugiški choristai. 
Bendrai imant, visame chore 
ūpas geras ir pasidalinimas 

: darbais maždaug proporciona- 
rei_ i lis, dabar bent yra trys veik-

SU-

po iš jūrų dugno keturi pon
tonai po 400 tonų jėgos, ku
rie bendrai sudarė 1,600 to
nų. Didesniam laivui dar 
daugiau prie jo prikabina 
pontonų.

Metaliniai pontonai galin
gi, geri, bet neparankūs, o 
pervežti juos iš jūrų į kitas 
jūras veik negalima. Tada 
Sovietų mokslininkai pradė
jo gaminti pontonus iš au
deklo kartu su guma
dirbto. Toki pontonai su
lankstomi, galima juos vež-| 
ti traukiniais kur tik 
kia. Nuskandinant į jūras j bos komisijos: viena pikniko 
nereikia prileisti vandens, (surengi mo, kita suradimui 
nes jie susukti į daiktą ir į operetės, trečia — surengimui 
patys skęsta. Audeklinis- kostiumų, baliaus, kuris atsi- 
guminis pontonas, turintis bus ateinantį šeštadienį, gegu- 
40 tonų kėlimo jėgą, patsai ižgs 23> 8 v- vak-> naujoj ir

• ~ So. Duxbury
“Tinkerton Acres,” ant kran
to “Island Creek’’ ežero. Šia
me Laisvės Choro kostiumų
baliuje yra pakviesti visi 2-ro 
apskričio chorai. Tai bus pra
moga, kokios dar Laisvės Cho
ras nėra turėjęs. Iš So. Bosto
no visas karavanas automobi
liu ruošiasi į virš minėtą balių.

Senas Choristas.

sveria tik vieną toną. Ka- gražioj vietoj,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus famitijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

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

BROOKLYN. N. Y.
Pel.: Glenmore 5-619]

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečių—

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę į Brooklyną užeikit.

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

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

Rengkite
Piknikus ULMER 'PARKE Kur “Laisvė” 

Rengia

t ibkslui, progą išgelbėti mį- 
I iitionhĮ gyvastis. Pav- 
lqv&<inoksla& jo tyrinęji- 
tįį R pave Žm oni j ai. 
N p:rį $s bet likę 
mokslininkai tęsia ta darbą 
pirfriyti.

Kaip Laivai Vystėsi
Dftbar pasaulyje yra mil

žinai laivai,; kaip Franci jos 
“Normandie,” Anglijos — 
“Queen Mary,” kurie turi 
virš 80,000 tonų įtalpos ir 
arti 200,000 arklių jėgos 
mašinas.

Bet ir senovėje buvo dide
lių laivų, štai Eigypto fa
raonai, 300 metų pirm nau
jos eros, dabartinės metų 
skaitlinės, buvo išsibudavo- 
ję milžinus laivus, kurie tu
rėjo po 4,000 įrėjų ir vežda
vo 8,000 kareivių, viso — 
7,000 žmonių.

Faraonų laivai buvo ilgi 
ir labai augšti, mediniai. Jie 
buvo varomi pagelba irklų. 
Išilgai laivą viena ir kita pu
se buvo penkios eilės suolų, 
ant kurių prikaustydavo 
vergus arba belaisvius rete
žiais. Vergai irklais iškiš
tais penkiomis eilėmis virš 
vieni kitų per tam tikras 
skyles varė laivą pirmyn. 
Vergai dirbo plakami, virš 
jų galvų švilpė botagai, 
įrėši po komanda.

IŠ karto žmonės pradėjo 
plaukioti ant paprasto me
džio, arba šakningo kelmo, 
kaip ir dabar daro laukinės 
grupės apie Naują Gvinėją. 
Vėliaus pasigamino valtis 
įriamas irklais, tai buvo 

. apie 5,000 metų pirm dabar-

Kaip Traukia Laivus, 
Nuskendusius j Jūras

Laivu traukimo technika 
išsivystė Sovietų Sąjungoj. 
Mat, kapitalistinis pasaulis 
pergyvena krizį, tūkstančiai 
laivų stovi prieplaukose, 
pūsta, neturi užsiėmimo, tat 
kapitalistai nemato reikalo 
rūpintis ištraukimu tūks
tančių laivų, kurie laike 
pereito imperialistinio karo 
buvo nuskandinti. Gi So
vietų Sąjungoje, kur dar is
torijoje negirdėta sparta 
auga industrija, budavojami 
nauji laivai ir traukiami iš 
jūrų dugno nuskandinti lai
vai. Didžiuma laivų ištrauk
tų iš jūrų yra gerame sto
vyje, jie pataisomi ir nau
dojami. Tam bus geras 
nąvvzdvs, kad ledlaužis 
“Sadko.” išbuvęs 18 metu 
jūrų dugne, ištrauktas, ap
taisytas ir dabar yra vienas 
iš galingu ledlaužiu, kuris 
krušina ledus šiaurėse. Lai
vus, kuriuos jau negalima 
pataisyti, arba negali čie- 
lus ištraukti, tai panaudoja 
metalui.

Sovietu Sąjunga sudarė 
Eksppdiciia Povandeniniu 
Specialių Darbu (EPRON), 
kuri savo skvrius turi viso
se jūrose. Sovietu teritori
joj. ir traukia laivus. Ji 
susidarė 1923 metais, prak
tikoje išvystė galingą tech-

Svarbiausi prietaisai lai
vo traukimui — pontonai, 
medinės, metalinės arba du- 
smu audeklinės - roberinės 
didelės įtalpos. Geležinių 
nontonu vra no 400 tonų jė
gos. Patsai toks pontonas ' 
sveria 140 tonu. Jis yra, 
kain kokis milžiniškas ke
turkampis baksas: 70 nėdų 
ilgio. no 20 pėdų pločio ir 
aurščio. Jį nuskandina pri- 
leidę vandens, paskui narū
nai nrikabina prie laivo, 
įleidžia galingo suspausto 
oro rynas. išvaro iš ponto
no vandeni ir jis lupa laivą 
iš jūrų į viršų, nes ponto
nas turi 400 tonu plaukimo 
iėtra. Žinoma, kad laiva iš
traukus. tat nontonu iėga 
turi būti galingesnė už lai
vo svorį ir ta jėga, kuri lai
ko laivą prie dugno prike
pusį — smėlį prineštą lai- 
van ir ant laivo. Štai nai
kintoją “Kalliakriją,” kuris 
turi 1,200 tonų svorį, išlu-

da jis nuleistas ir narūnai 
jį išlanksto, pritvirtina prie 
nuskendusio laivo, tai tada 
j jūras nuleidžia dūdą ir 

į išpučia tą pontoną. Jis pa
sidaro apvalus ir turi kėli
mo jėgą sulyg jo dydžio. 
Kelis tokius pontonus pri
tvirtina ir jie išlupa laivą 
iš jūrų dugno.

Dar yra vartojama ma
žesnių laivų išlupimui iš jū
ros ir keltuvai. Štai Balti- 
ko jūroj Sovietai turi laivą 
vadinamą “Komuna.” Ti
krumoje, tai du laivai stovi 
greta viens kito bent 200 
pėdų atstu. Virš jų yra 
galinga arka. Prie tos ar
kos galingi keltuvai. Už
kabina laivą ir keltuvas iš
lupa iš jūrų dugno. Bet šis 
būdas naudojamas tik ne
didelių laivų iškėlimui.

1933 metais Baltose jūro
se išlupo iš jūrų dugno led- 
laužį “Sadko.” Jo iškėlimui I 
buvo panaudota 12 cilindri-; 
nes sistemos pontonų po 200 
tonų jėgos.

EPRON pagelba šių prie
taisų išlupo Juodose jūrose 
submarinus “Pelikan,” “Or- 
lan,” karo laivus — naikin
tojus — “Pervanš,” “Kallia-' 
krija,” “Smetlivy,” “Stre-1 
mitelny,” “Pronzitelny,” 
“Gadžibei” ir “Kere.” Bal- 
tiko jūrose submarinus “L- 
55,” “No.—9” ir daugelį ki
tų pasažierinių ir prekybi
nių laivų.

Laivų traukime didelę ro
lę suvaidina narūnai. Jie 
nusileidžia į dideles gilu
mas, traukiant submariną 
“N-9,” net 277 pėdas gylio, 
apžiūri laivus, praplauna po 
jais tunelius, padeda trau
kimo galingus lynus, pritai
so prie jų pontonus ir at
lieka kitus darbus.

Sovietai, kad palengvinus 1 
narūnų darbus, gamina spe
cialius “varpus,” kuriuose 
vienu kartu tilps 2 narūnai, 
turės visokius prietaisus, 
kurių pagelba jie gales at
likti įvairius darbus. 
a.

Tie 
varpai” galės leistis į jū

rų dugną su narūnais net 
tūkstančius pėdu gylio. Tada 
bus galima apžiūrėti laivai 
nuskendę didelėse gilumose 
ir jeigu nebus galima tuos 
laivus ištraukti, tai nors iš
imti iš jų turtą.

š—kas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių» Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 

(kampas Varet Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. I“ .

vimu būsite patenkinti.

ouDipaituivi ** ,
MūsU patama-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

• dieną iki vėlai.

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

, t

Kiekvienas Philadelphijčs lietuvis turi prigulėti į šį kliubą. šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu i menes j: kiekvieną antrą sek
madieni, 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 gegužes menesį, 
kas nedeldienį prie geros orkestros

šokiai būna žemutinėj 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. Į šokius įsileidžiama tik nariai.

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

Kiekvienas sveikas protiškai ir fiziškai vaikinas nuo 21 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 50c. 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.

$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
KADROL, gaivinantis ir stiprinantis vaistas .... $1.2t> 
LIQUOL, geras antiseptikas plovimui gerklės .... 50c 
QUINATON, naikina plaiskanas ir 

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

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

$1.00
. 50c

25c

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

registruotam laiške. Visuomet adresuokit:

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

Du didžiausi Piknikam Parkai B r oo klyno 4
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 ta j: 

alum, degtinėm ir visokiais vynais. . „„ j

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.

NOTAR” PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

1 ISNUOTAS GRABORIUS
660 G RAN.** STREET BROOKLYN

Puikai įrengtos dvi koplyčios duo
dam** mylimiems pašarvoti dovanai.

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Ave. Brooklyn,
arti Taylor St.

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

N.

NEDfiLIOMlS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Charles A.
(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 
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsi 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenici- 

nančiai patarnaus.
Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuojaus 
rašykite bei telefonuokite Vaišvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymų jum 

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.
Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 15&-W.

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert s Ale Distributing
851 Washington Street, Dedham,



treal, Canada Rochester, N. Y Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J-niper 5-4012 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin- * 
karną 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

Ketvirtas Ketvirtad., Geguž. 21 1936

Amalgameitų Kriaučių 
Konvencija

Iš visų miestų bei unijos lo- 
ų ruošiasi dalyvauti nacio- 

iftlinėje Amalgameitų Kriau- 
Unijos Konvencijoj, kuri 

ks Clevelande. Ypatingai iš 
ontreal didelis skaičius žmo

nių važiuoja konvencijon, mat, 
žiuoja ne tik delegatai, bot 
visa miesto unijos organ iza- 
os vyriausybė.
Bet niekas negalės daly vau-' 
nuo mūsų lietuvių ir slovė- 

nors, tiesa, tų grupiti ne- 
ižas skaičius darbininku yra 

siuvėj ai ir užima svarbią vie- 
pramonėje. Mes paliekame 

tuo klausimu nuskriausti. Mat, 
dalykas tame, kad mes neturi
me savo oficialio lokalo.

Jeigu mes galime stoti strei
kuose pirmose eilėse, tai kodėl 
mes negalime dalyvauti prisi
ruošime? Jeigu Montrealo or
ganizacija bei ofisas skiria po 
du šimtu dolerių delegatams,! 
tai galėjo surasti pinigų ir mū-, 
sų grupei ir pasiųsti nors vic-Į 
ną delegatą, arba bent jau lei-; 
dimą galėjo duoti mus atsto-l 
vauti. Mes būtume galėję su 
trečdaliu tos sumos apsieiti.

Tačiau mūsų grupė nutarė 
pasiųsti pasveikinimą konven-j 

v_cijai su linkėjimais išdirbti 
planus del visų darbininkų; 
siuvėjų—planus, kuriais būtų . 
galima pagerinti mūsų būvis ir 
kovas laimėti. Taip pat mes 
kreipiamės į Amerikos lietuvių 
delegatus, kad jie tartų žodį 
už išgavimą del mūsų teisės 
turfiti savo lokalą. Pagelba lo-, 
kalo būtų geriau sustiprinti' 

S)nūsų gyvuojančią grupę ir 
pasiekti dar neorganizuotus 
lietuvius kriaučius. Lauksime 
nuo konvencijos atsakymo į 
šitą klausimą.

Tegyvuoja darbininkų kla- ’ 
K «ės vienybė reikaluose ir dar

be ! |

f

Neaprašytas Atsitikimas 
Apie Kriaučius

Šitas atsitikimas buvo įvy- j 
kęs jau pusėtinai senai. Aš tė- 
mijau lietuviškus laikraščius, 
bet nemačiau šito atsitikimo 
parašyta.

Ne kriaučiams gal ir nėra 
svarbu, o kriaučiai yra taip 
išgązdinti unijos bosukų, o la-

! biausiai menedžieriaus
i Chatmano, kad gal ir bijosi 
parašyti į laikraštį, ką tas dik
tatorius veikia.

Aš esu unijistas nuo 1918, 
metų, bet tokių zbitkų nėra 
buvę mūsų unijoj, kaip 
prie dabartinio menedžieriaus. 
3—Korespondencija
Mūsų unijos “agrymentas” 
buvo ant keleto pamatinių 
punktų tokis: 1) Darbininkui,1

(Tąsa 5 pusi.)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin-Ji 
kainai ir už prieinamą kainą.$
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

SOUTH BOSTON, MASS.ŠTAI U JUMS SIŪLO A J. KUPSTIS H

Dideli bargenai—parsiduoda pigiai. ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Petras Prasauskas
Budvonių 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

Povilas

Lawrence, Mass

a

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

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

6 šeimynų stuba ant West Third 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai išrendavota, rendų 
atneša $902 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvom išlygom.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

r

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

■MmHHoNj'

GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado

Telefonuokite South Boston 9423, arba kreipkitės pas:

332 Broadway 
So. Boston, Mass.

Ant East Seventh Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudy
nes, 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, garine šiluma, ąžuoli
niai fliorai, naujas pečius, balta 
sinka, naujai apkaltas iš lauko su 
šilingais, naujas stogas, didelis 
y ardas. Prekė $3,700.

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

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Karp 
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.

JUOZAS GĖGŽNAS 
PUIKI RESTAURACIJA 

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užėjimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av.
Philadelphia, Pa.

vyriškas Lietuvio Pasielgimas
Lietuvis Jonas Gabužis nu

žudė savo moterį, 27 metų se- 
lumo. Jie gyveno po numeriu 

Alder St. Moters mergau- 
i pavardė buvo Vivian Kas- 

„ avičiutė. Jos tėvai gyvena 
Lowell, Mass.

Istorija šito baisaus darbo 
kia: Gabužis primušė savo 

aČią beveik iki mirties ir no
kė daktaro per daugiau 

Baip vieną dieną, kad moteris 
iktų be sąmonės. Kada apžiū- 
ėjo, kad negali tart nė žodi, 

pašaukė lietuvį daktarą 
urį. Daktaras apžiūrėjęs 

laimingą moteriškę greitai 
vežti ligoninėn. Kaip 

pasiekė ligoninę, tąip 
vyrą 
kad

Justinas Stankus
Pristatytojas Ortleibs Alaus 

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

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

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER 
Stiprus ir priimnus gert alus.

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

kite iš savo žmogaus.
Tuojaus šaukite: Reg. 1501.

Darbavietes telefonas: Market 4728.

RIDGEWATER DARBININKU KOOPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženklj

Juozas 
Kavaliauskas 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Pasisekimas OVER GLOBE čeverykų išdirbė- 
jų yra dėka jų ilgų metų patyrimui čeverykų 
išdirbimo industrijoje, Brocktono ir kituose 
Massachusetts valstijos miestuose. Ši apielinkė 
yra pagarsėjusi savo 75 metų praktika ir augštų 
išvystymu vyriškų čeverykų gamyboje.

’eitai liepė policijai 
uoti, nes pripažino,
iškė užmušta. Miestavas 
ras A. Reed apžiūrėjo ir 

aveikslus nutraukė. Surado, 
moteriškei suduota net 40 
ių galvon kokiu tai da- 

rku, kad nepadaryti ženklų, 
smegenos užgautos ir po 

lių valandų ligoninėj mote- 
kė mirė.
Abudu buvo katalikai. Ją 

Uaidojo su bažnytinėmis ap
is. Kunigas Juras atlai- 

mišias šv. Franciškaus baž- 
ioj. Sakoma, kad Gabužis 

’ėjęs kitą mylimą. Policija 
iavo tyrinėt tą jo myli-

bužis sėdi kalėjime be jo- 
kaucijos ir nieko prie jo 
eidžia. Jo teismas bus 

žės 22 d. Vėliau bus pra- 
daugiau žinių apie tai.

Red. O kodėl draugai 
e kelias dienas apie tai 

? Tik dabar1 prane- 
kada moteriškė jau pa- 

, o veikiausia sužinojo
te, kaip šitas atsitiki-

t
tė 
i

Keystone—Main 9669 
Telephonai: Bell—Dewey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu: 
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

•A'

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legal iškas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

I

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 30 metų praktikos čeverykų gamyboj, i
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. į

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos

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

OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER 
būtų antšpauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:
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GREETINGS TO THE ‘CHAMPION’!
Youth to Demand

Youth to Parade Memorial 
Day in Protest Against War 

---------------- - m--- [

AFTERMATH OF
HOLY LAND

RIOTS
May 30 is Memorial Day. 

On that day the jingoists all 
over the country will hold pa
triotic parades and speeches, 
glorifying the deeds of the American 

' soldiers in the last war. They will 
again try to whip up a spirit of 
hysterical patriotism and agitate for 
“two ships for one” to “insure 
peace.”

But on that same day nation wide 
youth actions against war will take 
place. The youth of today know quite 
well that it is the youth who are the 
first to be sent to the battlefront as 
cannon fodder. They do not want to 
spill their blood on foreign soil all 
because American imperialists are 
craving for new markets, new sources 
of raw materials.

In an attempt to extend the ac
tions against war to all young people 
in cities throughout the country, 
regional and local youth congresses 
are calling parades, meetings and 
demonstrations to “commemmorate 
the dead of past wars by taking 
action to ensure that there shall be 
no more war dead from our genera
tion or any other.”

.......................B

German Peasants Get
Six Month Jail Terms

Peace on May 30 
pOO,000 Printed for First Issue 
Paper to Reflect Youth Needs

S—----------------- 9 :
Today is an historic day.

Today the new “CAMPION” 
has seen the light of day. The 
“CHAMPION OF YOUTH,” 
the magazine for the youth takes its 
bow as the voice of the youth of 
this countrv THAT WILL BE 
HEARD. The “CHAMPION” will 
voice the protests of the youth 
against war and fascism and. will 
champion the cause for a new society 
where the future of the youth would 
be assured.

The “Champion” is a non-party pub
lication. It is issued in a popular 
form and includes short stories, ar
ticles by congressmen, chock full 
of sports and sports interviews, 
movie sidelights from Hollywood, 
and other topics that the youth are 
interested in.

The June, July and August issues 
will come monthly, but after that, 
it will be issued every week. A Lithu
anian promotions committee for the 
“CHAMPION” has been formed to 
push the subscription drive among 
the Lithuanian youth. Do not fail 
to read further details on page 2.

Modern houses in the city of Tel- 
Aviv, Palestine were burned and 
sacked when Jews and Arabs fought 
for hours in the streets. Britain’s 
imperialists have ; rushed new troops 
into the Holy 1 Land to preserve “or
der”.

B'--- —...... -------------------------

Tax Rich for Libraries, 
Urges Dr. F. Graham

MANNHEIM, Germany—Merger of 
a Catholic and a lay school in the 
“spirit of National Socialism” won 
such wide approval of the Catholic 
peasantry in Klein-Hausen that 14 
have been sentenced to 6 month jail 
terms.

Parents and children showed their 
“approval” of the “convincing, sensi
ble and National Socialist plan” by 
demonstrating their opposition for 
two days. Appeals by the police to 
disperse went unheeded by the irate 
peasants.

Fear that heavy sentences would 
further inflame the already aroused 
population of the village, was the 
reason for the relatively mild sen
tences imposed upon the convicted 
peasants.

BuiLDerS’ June Plan
The Brooklyn “BuiLDerS” are 

making plans for social activities 
for the entire summer. The plan 
for June is the following:

June 6th—Saturday—Moonlight 
beach party to Jones Beach.

June 10th—.Wednesday—Branch 
meeting.

June -17th—Wednesday—Pros
pect Park (boating, etc.).

June 24 th—Wednesday—Trom- 
mer’s Garden (dining, dancing).

June 28th—Sunday—Boatride to 
Bear Mountains.

All members of the “BuiLD
erS” branch and also all other 
youth who ai*e interested, are in
vited to attend these socials. * 

. Social Committee.
E-------------------- —----------------------- El

N. Y. State Legislators Vote 
School “Red Hunt”

ALBANY, N. Y.—Fifteen thou
sand dollars for a broad legislative 
inquiry into communism in the 
schools was voted by the New York 
state legislature in its last act before 
the 1936 session ended.

Assemblymen relaxing in their 
seats as routine bills were droned 
into the law were rudely awakened 
when Assemblyman Abbott Low Mof
fat, Republican, loudly took excep
tion to the bill, introduced by Sena
tor McNaboe. He called out, “I am 
against this resolution. It is ab
solutely wrong. Communism is a lot 
of hot air, but when you try to do 
this sort of thing in an atmosphere 
of red hysteria you are only building 
up a thing you are trying to knock 
down. Leave them alone. This is 
an inexcusable waste of money”.

McNaboe, who had watched the bill 
carefully since it came out of com
mittee, followed it to the senate. He 
finally rounded up enough senators 
to pass the bill, but not without con
siderable anxiety over rising opposi
tion. Only the last minute arrival 
of a hastily summoned Democratic 
member from Westchester Council 
gave it the necessary vote.

The bill, which originally asked 
for $150,000, but was cut down to 
$15,000, is vague in character and 
gave the inquiry committee excep
tionally wide power to obtain evi
dence. Student organizations react
ed in quick protest to the possibility 
of schopl-room espionage and other 
evils.

Washington State College 
Students Seek Maturity

PULLMAN, Wash.—Students at 
Washington State College are tired 
of being treated like children.

When a person gets to be 17 or 
18 or 20 years old, he may not have 
the wisdom of the anicents, but 
he knows enough to keep out 
of the rain and to be allowed the 
use of radios in his dormitory rooms, 
the northwest collegians decided.

So they threatened to walk out on 
strike.

Their demonstration, the first of 
its kind in the 47 years’ history of 
the college, drew 2,500 participants, 
who paraded under the leadership of 
the recently formed Student Liberty 
Assoęiation. Backed by every dor
mitory group, fraternity and sorori-' 
ty on the campus, the students won 
two of their demands for better and 
more respectful treatment at the 
hands of the administration and pro
mised that they weren’t through.

They’ll go after their other seven 
requests—and get them—or know the 
reason why, the students warned. 
Granted the privilege of radios in 
their rooms and assurance of publi
cation of all college rules—many of 
which had been “secrets” until un
knowing students were penalized for 
breaking them—they want permis
sion to stay out later at night, more 
liberal social rules, more student 
control of their own affairs and new 
nrjethods. of electing the student 
council.

RICHMOND, Va.—“Tax the rich 
to provide libraries for the 45,000,- 
000 Americans who have no access 
to books”.

That was the gist of a talk by 
Dr. Frank P. Graham of the Univer
sity of North Carolina to the Ame
rican Library Association in session 
at Richmond.

“Books are a defense against dic
tators and demogogues”, he stated. 
“Ideas let loose by old manuscripts 
broke down and led to new discover
ies”, Dr. Graham told the delegates.

Declaring that farmers and work
ers must have facts with which to 
check the “generalizations of demo
gogues”. Dr. Graham said that the 
rural South was witnessing a race 
“between the boll-weevil and the pu
blic library, between farm tenantry 
and social regeneration.

To Cleveland Youthl
Hear John Williamson,
State Secretary, Communist Party 

of Ohio,
speak on the subject—

WHAT NOW,
YOUNG AMERICA?

Friday, May 22nd—7:30 P. M. 
at Public Auditorium—South

Hall C
Hear the Communist Party Posi

tion on Youth
All adults and youth invited.

Admission Ten Cents.
B-------------------- -------------------------į
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Special Subscription to the’Champion’
By JOHN ORMAN

BROOKLYN, N. Y. — The 
CHAMPION'S Lithuanian Pro
motion Committee is offering 
for the readers of our papers, 
for their friends, and fellow 
clyb members, something very 
unusual... something which 
no other organization is doing 
at the present time. Imagine 
getting the new CHAMPION 
of Youth six times—delivered 
by your own mailman for only 
25 cents!

If you hurry and subscribe 
immediately, you will get the 
first six issues for that ex
tremely low introductory of
fer which will be shortly with
drawn. You must take advan
tage of it right away. Fill out 
the enclosed blank.

Regular Subscriptions
The regular subscription price of 

the Champion is very low. A year
ly subscription (52 issues) is just 
$1.25—half yearly: $.75. You will 
not be able to get another such 
excellent magazine which would be 
so devoted to the cause of the young
er generation.

You Can Earn Prizes . 
i

The Lithuanian Promotion Com
mittee for the magazine has decided 
to give out premiums of great value 
for the youth who are collecting subs 
for the magazine. They work hard 
and deserve something of value 
their labor.

In order to be fair, and give 
be^t awards—or premiums to

for

the 
the

Six Issues for 25 Cents!
Offered by Lithuanian Promotion Committee

ones who do the most work, and 
still not have it in the form of a 
contest, the committee decided to 
run the subscription campaign ac
cording to the point system. For 
example:

A person getting a yearly sub 
(52 issues)' will receive :25 points 
towards any premium which he HIM-

__________ CLIP THIS COUPON

SELF will choose. A person getting 
a half yearly sub, will get 15 points 
and anyone getting the special in
troductory offer sub—the one for 25 
cents, will get five points.

one

i 
i 
i 
i 
i

i
i 
i

i 
i 
i 
i 
i

i

Any One Can Enter 
Any one who wants to earn

dr more of the offered premiums
AND MAIL IT NOW!__________

To The CHAMPION of Youth
Lithuanian Promotion Committee 
419 Lorimer Street, 
Brooklyn, New York,

( ) I wapt tp earn some premiums as of
fered. Please send pie free informa- 

. tion.
) I want to subscribe to the CHAMPION 

for qpe year. Enclosed find $1.25.
) 1 want to subscribe to the CHAMPION 

for six months. Enclosed find 75c.
) I want to take advantage of the spe

cial introductory CHAMPION sub
scription offer of six issues for 25 
cents. Enclosed find 25 cents.

Name Age .
Address
City »».* »••••, State • • • •.

(SEND MONEY BY MONEY ORDER OR CHECK) 
r-—--—-r.—.—.f.rr—t—-r—-—t—-—
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can enter the sub drive. Not only 
individuals, but club.s, youth branch
es and Choruses can enter.

An individual may like some priz
es like a typewriter, a baseball glove, 
a radio set, a subscription to any 
of the better magazines, a bicycle, a 
fountain pen, a good book, or any of 
the many other valuable prizes. (A 
catalogue will soon be issued). Of 
course, the more valuable a prize is, 
the more points will be necessary to 
obtain
Prive Open to Choruses and Clubs

But the drive is not only open for 
individuals. It is also open to all 
choruses, all youth branches, sports 
clubs, etc. What can a club or youth 
branch or chorus get as a premium?

You may want a nice portable ra
dio set to whose music you can dance 
before or after meetings, during 
chorus rehearsal intermissions, etc. 
You may want a complete ping-pong 
set for your youth branch where 
members can sock the pill around 
when they need some exercise. Your 
club may need an indoor baseball 
set, or a soft ball, a basket ball, uni
forms, etc. You can get all of these 
by collecting subscriptions for the 
Champion of youth. It is an easy 
job. Anyone can do it. It is es
pecially easy for a club. Each mem
ber can subscribe, and if it has 50 
members, you already have 50 subs 
or 1200 points for which they, can get 
a radio,' a ping pong set, or any 
other of the many prizes, (The club 
would get the 1200 points if all the 
subs were yearly (52 issue) ).

It’s a lot of fun! Let’s get start
ed right away! Take it up at your 
very next meeting. Enter the drive 
right away!

For further information, write hn- 
mediately to:

THE CHAMPION, Lithuanian Pro
motion Committee, 419 Lorimer St.,

it.

Trimito Choro Balsas
It has been for a period of months 

now _that the Trimitas Chorus of 
South Brooklyn, NTY. has been with- 
out its male members but despite 
that fact the girls kept up the cho
rus. They sang at a few concerts 
and made plans for a Bam Dance.

Came Saturday, May Id, the day 
of the dance and the gals received 
no end of surprises for there was 
cooperation all around them and 
most all the ex-tenors and basses 
were right there in the thick of the 
fray working their level best for 
dear old Trimitas. Well boys and 
girls, the affair was held as schedul
ed and it was a rather successful 
onę at that. First time in the his
tory of the Workers Center, where 
the barn danęe was held that mock 
marriages were perfomed, the mar
ried .ones receiving certificates as 
well as rings. Max Z. as Irrever- 
end Igpatz was the marriage per
former yp untjl 12:00 at which time 
he quit. However, “Judge Pincus” 
of the Demopublican party obliged 
by marrying the remaining couples 
who so wanted to take the fatal leap. 
Ollie was the girl most married and 
for her thirteen weddings she receiv
ed, of all things—a cook book. She 
was also to have received a can 
opener but at the time of presenta
tion that worthy houshold implement 
was in active use downstairs at the 
refreshment counter. Beatrice D. 
came in a close second having been 
married eleven times.

Most all of the Dynamos baseball 
team was there as well as the other 
members of that LDS branch. It 
was good to see some of the LUS 
BuiLDerjS there but why did Joe Do
brow leave so early ? Leon Šęputas 
and his Roamadown Orchestra play-, 
ed the kind of music that would 
make a legless man want tp dance. 
But Leon, when oh when will you 
pipy that much promised request 
“Stardust” ?

Space will not permit us to in-

Attention! Brooklyn 
Women and Girls!

This Thursday, May 21, at Laisve 
Hall, 410 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y., there will be an important lec
ture on womens’ illnesses and how to 
prevent them. A lecture of this kind 
is indeed ope of importance to wo
men and it is not very often that 
we can get to hear such' a talk for 
ąs small a fee as 10 cents.

Dr. J. J. Kaškevich will be the 
main speaker of the evening. Ques
tions and discussions will take place 
after the meeting. Three prizes will 
be given with admission tickets, one 
of which is “Workers’ Health”.

If you do not want tomiss any
thing,, be at Laisve, at 7:80 P. M.

A.L.D.L.D. Women’s Dr.

dividually thank all those who co
operated with the girls but. above 
all we want to thank the following 
kind friends. Q. ftlimas who put up 
the jail and wires—Hilda, Mary, 
Adele, Paul and Jack for putting up 
those cigars, candies, baloons and 
apples,—-Pete (I’m Grik) Patras for 
the rings—Olga, Stella, and Ossie 
Fox for the refreshments— Viddy for 
hip jail work—-Helena for the tick
ets and throwaway Sr—Joseph Incas 
for the check rpom work (And can 
that guy eat!)—rand thanks to all 
the adult LDS members who helped 
out in sp many ways.

In parting, a final word must be 
said to the chorus president, Stella 
Rochka. We deeply understand and 
appreciate your attitude about the 
place and all that but ask you not 
to get too discouraged. Remember 
what kind of birthplace Lincoln had 
and what he became. Then there 
are those poetical words to the ef
fect about how if you can build a 
better mouse trap than your neigh
bor, and no master where your house 
is or how poor it may seem, the 
world will make a beaten track to 
your door,

—WHI.

Second Builders Bunco 
and Dance May 23

Saturday, May 23 is the date— 
Laisve Hall is the place—7:30 p.m. 
is the time and Bunco Party and 
Dance is what we’ve been looking 
forward to.

The Brooklyn BuiLDerS are in 
desperate financial straits and what 
with a convention in the very near 
future. A delegate must be sent to 
represent us at our convention. 
Therefore, support us in our drive 
for funds by attending our Bunco 
Party.

The admission is only 30 cents. 
There will be dancing to the music 
of Willy Norris’ Orchestra and, of 
course, bunco, which will be played 
from 9 to 10:30 and dancing after 
the bunco games.

Prizes for the ten hightęst scores 
Will be awarded.

Don’t hesitate because of hot wea
ther—we’re having plenty of cool 
drinks and refreshments and1 the hall 
is well ventilated and kept cool by 
faps.

Kaunpk.

LDS Financial Drive
The “tremendous” sum of $7.00 

has been raised so far in the Na
tional LDS Youth Committee’s 
drive for funds. The quota had 
been ,spt at $100 by June 1st, but 
.at this rate we’re sure to receive 
that amount by June 1st, 1937. 
Seriously speaking, our youth 
branches should take stock of 
their shekels and if a tidy sum 
is in evidence, send a “greenback” 
or two to the Nat’l LDS Youth 
Comm, to help it carry on its or
ganizational work. Several LDS 
branches have made a good’ show
ing, but how about the others?

Send your contributions to He
len Kaunas, Treasurer of the LDS 
National Youth Committee, 419 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Stop! Look! Read!
May 1st is the most important 

workers holiday. However, the last 
day of May will also be a very im
portant day for the members of the 
Great Neck, N. Y. Pirmyn Chorus, 

i They are giving their annual con- 
' cert. This will probably be the best 
concert which they have ever given. 
Among the participants will be the 
Aido Chorus from Brooklyn, our be
loved lyric tenor, Velička, the sen
sational pew group Aid-Balsai, and 
also the renown Ukranian Dancers.

Practically everyone has tasted 
some of the hospitality of the Great 
Neck people. This time they are go
ing out of their way to give all, one 
swell evening. Those of us who 
have experienced the lovely . Great 
Neck nights will certainly be there. 
If you have never been to this Long 
Island paradise, bring ydur best girl 
and enjoy the best evening of your 
life,

A grand orchestra will play for 
those who wish to dance. If it is too 
warm for dancing, the walk to the 
beach is just the proper length for—

PIRMYN CHORUS TID-BITS

In our chorus we have a walking 
delegation. Why don’t the youth of 
the chorus try to grow up a little 
more.

The Wrigley people certainly make 
ą lot of profit from our chorus. But 
now the teacher passes out sheets 
pf paper to those who like that kind 
of exercise.

With the concert only two. weeks 
off, the last attendance was pretty 
bąd.

Say, what happened to the blondes 
affection for the Barone? What’s 
all this we hear about Bert Klim’s 
engagement? If you decide to get 
hitched, what will the Brooklyn boys 
have to come out for?

Adfwiedersen.
For I’s.
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Negroes in a Soviet America
— By MAX WEISS— 1 '

0Uu SOVIET government would not deal with 
the Negro youth in the same way as it 

would with the white youth. It would not con
sider the Negro youth as merely one section of 
the working, farming or student youth. It would 
approach the question of solving the problems 
of the Negro youth in a special way; it would 
consider them in relation to the whole question 
of the freedom of the Negro people.

It would consider the Black Belt, that strip 
of land in the deep South in which the majority 

1 of the population is Negro, as rightfully belong
ing to the Negro people. This is the homeland 
of the Negro masses. Here they toiled, here 
they tilled the land for generations. Here the 
plantations and farms were built up by the 
sweat and blood of the Negro workers and 
farmers.

Abolish Peonage, Share-cropping

QUR SOVIET government would proceed from 
the basis that the present inequality which 

has been established between Negro and white 
by the white ruling class has its roots in the 
forcible subjection of the whole nation of Ne
gro people. It is the continuing system of the 
semi-slavery, of peonage, of share-cropping in 
the Black Belt, which is the basis for the ideas 
of white superiority by means of which the 
white bosses attempt to justify their oppression 
of the Negro people.

The first act of our Soviet government, 
therefore, would be to abolish this subjection, to 
give the Negro people their rightful status as 
a free people, as a nation with all of its just 
rights. The Negro people in the Black Belt 
would be given the right to set up their own 
form of government, to elect their own officials, 
to govern their own affairs. They would be gi
ven the right to determine for themselves whe
ther they fished to remain federated to Soviet 
America QjEto separate from it. In the course 
of accomplishing this, the Negro people, aided 
by the white workers, would destroy the chains 
of peonage, share-cropping and virtual chattel 
slavery which bind them today; they would for 
the first time come into possession of the land 
by expropriating the white landlords. ♦

Without this, freedom for the Negro people 
would be impossible. With this, economic, social, 

' and political equality would become possible for 
the first time in history.

This would not mean segregation for the 
Negro people. On the contrary, it would be a 
body blow at the very basis of segregation, be
cause the present system of segregation and 
Jim-Crowism flows from the national oppression 
of the Negro people.

Such self-determination for the Negro peo
ple in the Black Belt would naturally result in 
smashing the oppression of the Negro people 
all over the country. White and Negro, youth 
and adult would live and work side by side on a 
plane of absolute equality.

This would also materially improve the con
ditions of the white workers and farmers who 
now live and work in the Black Belt. These 
white workers and farmers would have equal 
rights and live in brotherly union with the Ne
gro people.

Lots of folks think that it can’t happen here, 
Yet San Pedro, Cal. vigilantes raided the Work
ers’ International bookshop, On top of the heap 
is a copy of Sinclair Lewis’ famous anti-fascist 
novel!

What! The men are complaining about the heat? 
Are they crazy?

Beauty Hints For Fems
0EVERAL timely suggestions to the^ girls who 

are interested (and which of us aren’t?) a- 
bout a cheaper way of keeping your skin and 
hair in excellent condition.

Most of us spend too much of our hard1 
earned money on all sorts of supposedly beauti
fying face creams skin lotions, skin tonics, skin 
refresheners, finishing creams, hair tonics, hair 
oils, prepared shampoos, etc. The most popular, 
and let it not be forgotten the most expensive 
cosmetics are those which are advertised and 
ballyhood to the limits by means of radio and 
press. We want to obtain the best, so we pay 
exhorbitant prices for cosmetics which aren’t 
worth one tenth the selling price.
JTRANGE as it seems, there are yet many of 

us who really believe that certain brands of 
face cream will eradicate all wrinkles and lines 
just because we read the endorsement on these 
creams by famous society dames and noted 
beauticians and skin specialists and because the 
directions guarantee a skin free of blemishes 
and lines if used according to directions. There 
is no cream on earth that has the power to era
dicate lines or wrinkles. The same applies to 
astringents.
AN excellent preparation for the face in place 
*• of face cream is Lanolin. You can buy it at 
any druggist, a big tin of it for about thirty 
cents. It contains about as much as six dollars 
Worth of expensive creams and it will do every
thing for you that any expensive cream will do. 
Ift many ways it will do better. Use it just 
as it comes—no mixing it with anything. »

THE best oil in the w|orld for the skin is se
same oil.1 You can purchase it at any drug 

store. It is* quite expensive but cheap compared 
to the price of creams. Very few creams are 
made with sesame oil. Those that you pay about 
three dollars for, are usually made with cotton 
seed oil and not sesame pil.

J|ERE*S something just as good as any as- 
** tringent sold on the market and it costs on
ly about five cents. Buy one fifth of an ounce 
of alum at your druggist and put it in water. 
Astringents are made up of alum, water and 
perfume, So if you don’t mind using an as
tringent that isn’t scented, you can save money 
in the above mentioned suggestion. Alum is 
perfectly safe to use. Cold water is also an 
excellent astringent,

NT.. about your hair. Don’t buy a prepared 
n shampoo. Some ire very bad for you and the 
“best” aren’t what they’re cracked up to be,

—;- The Camera Eye
JHE EXTRA — HIS PLIGHT—The average 

wage of the extra is $5 per day. And for every 
day’s work, he has to pay the State a tax. The 
extra must be on call any hour of the day. In 
the past, an extra who lived at a distance from 
the studio had .to pay his own fare. But the 
Screen Actors Guild has forced the studio to 
pay all fares. More—the star has a special 
make-up man who applies and removes make-up, 
but the extra has to have his make-up on before 
he enters the studio. In short, the studio does 
not want to pay for time spent in applying 
make-up. A girl who receives an assignment for 
which she has to apply body paint on her arms 
and legs, wastes at least 3 hours for applica
tion and removal. This and more is the lot of 
the extra. Glamor there is none. Just work—-if 
it can be gotten.

JĮICARDO CORTEZ— for reasone unknown re
-fused to join the Screen Actors Guild and as a 

result lost his good standing in the Actors 
Equity. Naughty, Naughty, Riccy.
CUICIDE STRAINS— Rasp-voiced Lionel Stan- 

der has his director and fellow players going 
around in circles with his playing of “Gloomy 
Sunday”, the famous Hungarian suicide song. 
Stander plays it to cheer them up in blue mo
ments.

GOVERNMENT NEWS— This column has re
ceived word that the WPA has intentions of 

sending film lab technicals and film workers to 
Washington to work for the Signal Corps of 
the Army on some special job which will last 
a few months. Former lab workers, who are 
now on relief have been interviewed for the 
jobs by army men in New York.

DECOMMENDED— For those first-nighters 
1 who always see the film at the neighborhood 

theatre: The MILKY WAY... because whether 
or not you care for Harold Lloyd’s brand of hu
mor, the slapstick gags and the swell acting of 
the supporting cast will keep you roaring. Spe
cial mention to Adolph Menjou.

DETTICOAT FEVER— because its sophisticat- 
1 ed humor, its naughty theme and Robert Mont 
gomery’s make-believe will help you forget that 
the film is entirely too stagey and depends too 
much on the lines of the actors. Special mem 
tion to the actor who plays the Eskimo valet.

—True Enough!
pOST-MORTEM profit: George Bernard Shaw 

has pulled a new one in literature and got 
paid for it, as usual. For Old Whiskers has 
written his own obituary notice for the London, 
Daily Herald and it’s filed away in a vault till 
the Great One drops off. He gathered a juicy 
check for dashing off his own death notice.

* * *•
A NEWARK Ohio, factory’s the only place in 
n the world where glass is handled like hay— 
with pitchfork. A new process converts the mol
ten glass into such a snow-white, fluffy, fibrous 
form that a child can lift a whole bale pf it 
with ease. <

♦ * *
A SINGLE grain of wheat contains, starch, glu- 
" ten .phosphorous, lime, magnesium, chlorine, 
carbon, iron, sodum, silicon, sulphur, bran, io
dine, potassium, manganese, oxygen, hydrogen 
and flourine.

* . * * *
THE youngest man ever to run for Presidept 
1 of the United States was William Jennings 
Bryan, who was only thirty-six (one year above 
the minimum) when he essayed his first candi
dacy in 1886.

Oodles of ouches: Every person has from 
2,000,000 to 8,000,000 pain spots in his skin,

Here is the best method for shampooing: The 
night before, rub vaseline into your scalp. Next 
day wash your hair with any good face soap. 
Then rinse well and rub it dry by hand. That 
makes your wave last longer.

From time to time ą column of this sort 
will appear. If you have any contributions 
send them to A. Fem in care of the Youth Sec
tion Editor.
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THROWING THE
Time seems to be dragging on and 

there sure are many plans to be 
made. Suggestions of all sorts are 
made. Boy! there sure is a great 
deal of work to be done. Come 
there, let’s start moving.

Instead of Chorus rehearsal on 
Sunday evening, we had1 a meeting. 
Gee! choristers, it seems as though 
a great many of you are missing 
when the time for a meeting comes 
’round. Why not be prompt at our 
meetings as you are for rehearsals. 
They are just as important as re
hearsal. (I hate to scold like this!)

My goodness, is it really true at 
last? What do you thing choristers 
just listen.
Chorus members kindly take notice—

Rehearsals will be held on Friday 
evenings for the next three months 
instead of Sunday evenings. We 
hope to have one hundred per cent 
attendance, as all of us will be able 
to attend now that we are going to 
have it on Friday evenings (at 7:30)

>.<•

It looks as though we are going 
to lose four of our good choristers. 
We hope they are not going to leave 
us for “Good”, as we certainly will 
miss them while they are gone. 
“Good-Luck” to you girls,” we hope 
you will return to Shenandoah and 
pay us a visit once in a while.
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The Youth Literary Club of She
nandoah is getting on very nicely 
and as it was once said before. “Any 
person interested in the welfare of 
young people is invited to join”.

My goodness, “Bud” what is your 
trouble? You seem to be drifting 
away from us. Is there really some
thing wrong, or are you really and 
truly that busy that you can’t afford 
to come around here. Our club mem
bers miss you terribly and hope that 
time will allow you to be with us 
soon again in the near future.

Violet, what say for a good time 
in the future? Don’t you think that 
was a good suggestion made at the 
meeting Sunday? Boy Vi, hope we 
all have a good time. I imagine we 
will, don’t you.

“The words are ended, but the 
thought lingers on”. Meaning I have 
to say so-long, ’till next week.

Yours,
“TOOTS”

BOYS FACE ELECTRIC 
CHAIR
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NEW YORK, New York—A murder 
during a hold-up which netted $250 
in change has placed six youths 
ranging from 18-30 years of age in 
Sing Sing’s awesome death house.

Salvator Scata, Jošeph Bolognia, 
Theodore Di Donne, Dominick Ziz
zo, and Samuel Kimmel are the 
young men from Red Hook—Brook
lyn’s worse slum section, who are 
scheduled to die in the electric chair 
for the murder of Edwin Esposito, a 
collector for the Brooklyn-Manhattan 
Rapid Transit System.

Efforts on the part of the convicted 
boys to change the pennies, nickels 
and dimes into dollars led to their 
capture.

News reels, carried the story of 
the crime over the length and breadth 
of the United States. Their exami
nation by the district attorneys of
fice was conducted before a news 
reel camera. The rapid capture was 
utilized as a lesson that crime does 
not pay. Brooklyn’s District Attor
neys’ office, which has been notori
ously unable to obtain convictions of 
gangsters found it easy to convict 
the boys.

CHICAGO, Ill.—No . longer will 
Johnnie be able to show dad a “per
fect” score sheet for his month’s 
school work. If he flunks dad will 
know it for Chicago schools have de
vised. a new report card, which will 
make it impossible for an' erring 
youngster to escape punishment with 
the help of an eraser.

It Might Be Hot

“What is the best way to approach 
you for a little loan?” the prodigal 
son asked his father.

“Well”, his father answered, “If I 
were you, I’d make the request by 
telephone, then hang up before 
receive an answer”.

you.

“Do
Good Recommendation

Foreman (on excavating job): 
you think you are fit for really hard 
labor?”

Applicant: “Well, some of the best 
judges in the country have thought 
«•’ . i kuumimi

Let’s Hear From Momma
Little Abie was puzzled by all the 

talk of prosperity and depression so 
he asked his father to tell him the 
difference.

“Well,” said the father, “Prosperi
ty is wine, women and song. De
pression is home brew, momma and 
the radio”.
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Looks That Way

^D’you know, Mrs. ’Arris, I some
times wonder if me husband’s grown 
tired of me”.

“Whatever makes you say that, 
Mrs. Iggs?”

“Well, ’e ain’t been ’ome for se
ven years”.

Terrible!
“Only last month in India”, said 

the club bore, “I found myself face 
to face with a maneating tiger”!

And only last week, in a restau
rant”, said the quiet little 
found myself face to face 
man eating chicken!”

man, “I
with a

Anything to Oblige 
“No”, replied the mother,“No”, replied the mother, “I don’t, teacher Johnnie Bulock. He has re

think I shall buy a whistle for my I joined the chorus as a member and
little boy, because the other day he 
nearly swallowed one of them”.

“Well”, said the insistent sales
man, “We have some nice bass fid
dles I could show you”.
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Philadelphijos Žinią
Fontanas

a columnist, always a 
It is said that people 

with 
they 
they

Once i 
columnist, 
are bom with two eyes, but 
one tongue in order that 
should see twice as much as 
speak. However a columnists’s mot-? 
to is “See all, tell all”. Well, there’s 
no time like the present.

Orchids to our new teacher, Rose 
Merkis. On behalf of the members, 
I wish to welcome you to the Ly
ros Chorus. We all hope that your 
stay will be a pleasant one.

The first rehearsal with the new 
teacher went over with a bang! It 
just proves that the weakness of . the 
chorus did not lie in the lack of ta
lent, but in the lack of cooperation. 
Rose’s appliance of discipline seemed 
to be the tonic the Chorus needed. 
So good-luck, teacher, we’re all root
ing for you.

Honorable mention goes to our ex-
He has re- 

we hope that he will be heard among 
the basses for a long time to come.

While still on the subject of new 
members, I don’t want to forget 
Adele and Bell. They have just re
cently joined and the chorus is glad 
to have them with us. The more the 
merrier, we say.

We learn that the last word in 
motor cars usually comes from the 
back seat. And speaking of motor 
cars, we’ve heard of someone who 
has had trouble with his car recent
ly and was fined $3.00 or so— Take 
a hint, Larry, ride slow and fare 
well; ride fast and farewell.

Why, when and where were heard 
the words, “Let them be, they want 
to be alone”? Ask me, I know.

What two prominent chorus meni- 
bers have just lately joined the St. 
Andrews choir and are participating 
in one of their plays?—It has also 
been rumored, that they have inten
tions of leaving us. Say it isn’t so, 
boys. What will the girls do now?

Some people think that “noose” is 
something this paper gives you plen
ty of.

“Rally”—The gallant Sir Walter 
who spread his cloak and said, “Step 
on it, Lizzie”.

Felix O.—Have you ever specula
ted on why you are always so popu
lar?

Tony P.—-No, execept that I told 
my friends that I always played my 
violin when I got lonely.

Last but not least, her’s a spring 
tonic that’s easy to take, and inex
pensive as well. The Lithuanian 
Workers Organizations including Ly
ros Chorus are holding a picnic at 
Central Park which fe located in 
Frankford. The date’ is Sunday, 
May 24th, 1936. To this perfect 
setting which nature provided, we 
have added amusements, entertain
ment by the Lyros Chorus and danc
ing. Whatever you do there, I’m sure 
you will enjoy every moment of it.

A Little Red.

IT’S STILL VACATION 
TIME AT HAVANA U.
HAVANA, Cuba—Despite the for

mal opening of Havana University, 
which has been closed since the be
ginning of 1935, continued sessions 
appear very doubtful.

The university was shut down 
when students went on strike in sup
port of the revolution against Ma
chado. Soldiers were the only , occu
pants; of the school after the striker 
was • declared, Only ęO of the 8,000; 
students normally attending the 
school have, returned to class. Claim
ing that the “freedom” granted the 
students is a farce, they, are holding 
out until their list of demands is 
granted in full. : '
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Užtikrini Pabaigą PRANEŠIMAI Iš KITUR
labai graži vieta del pasilinksmini-,organizacijas dalyvaut. Visi būsite 

patenkinti.
Kviečia Rengėjai.

RUMBONIŠKIS
(Tąsa)

“Biskelį atydos!” prabilo kapitonas, 
“rytoj mes apleidžiame šią vietą, todėl 
atsikėlę ryte, susisukite lengvus pundu- 
lius, o blankietus sudėję grupėmis 
(squads) į pundus, priduokite reikmenų 
seržentui. Taip jau žiūrėkit, kad kiek
vienas turėtumėt po šimtą šovinių, kul
kų savo diržuose. Dabar galit sau eiti 
ir miegoti.”

Toks kapitono pranešimas atrodė ga
na keistas. “Lengvi punduliai ir šimtas 
kulkų.” Kur nors katė maiše paslėpta 
ir rytoj, veikiausiai, bus paleista, kiek
vienas manė. Ir nors jau ir laikas buvo 
miegoti, tačiaus miegas neėmė ir įvai
riausi išvedžiojimai ėjo visais barako 
pasieniais.

—Karas ir vėl atsinaujins,—kas tai 
patamsyj tarė giliai atsidusęs.

—Po velniais, jau pasakytų, tai žino
tum, kame dalykas ir nereikėtų spėlioti 
ir galvas sukti. Juk mes iš čionais vis- 
vien negalim pabėgti ir net nėra kur, tai 
kokiems paibeliams dar slėpti,—kas nors 
pastogėj išmetinėja.

—Ar gi tu nežinai, kad mums, papras
tiems kareiviams, apie nieką nevalia ži
noti, net ir reikalo nėra; mums net ir 
galvos nereikalingos, nes protauti vis- 
tiek nevalia: už mus protauja genero
lai. Mums galvos reikalingos tik tam, 
kad galėtų mus vieną nuo kito atskirti, 
tai ir viskas,—girdėti keno aiškinantis 
balsas.

Džiaugiausi, kad karas jau pasibaigė 
ir išlikau gyvas ir sveikas ir pilnas di
džiausios vilties sugrįžti atgal į savo tė
viškę ir džiaugtis tais puikiais Minneso- 
tos kviečių laukais. Nors, tiesa, mano tė
vas nedaug turi žemės, tačiaus gana del 
pragyvenimo. Rodos, aš ir dabar ma
tau tuos geltonus kviečius, bebanguojant, 
kai pučia lengvas vėjas. Bet tai tik vai
dentuvė, tik vaizdas, kuris negali iš akių 
išdilti. Ir gal tik jau vaizdu ir pasiliks. 
Jei karas ir vėl atsinaujins, tai mažai 
vilties belieka apie sugrįžimą. Nors mo
tina paskutiniame laiške ir rašė, kad ji 
laukia dieną ir naktį karo pabaigos. Ir, 
veikiausia, ji džiaugiasi dabar, kaip 
mergaitė nauja suknele šventadienį... 
Bet... Ot... Na, gal tik džiaugsmas Už 
dyką. Gal ir vėl... gal dar visvien reiks 
galvą padėti, — lėtai kalba Edvardas 
Artz, kuris labai mažai kada kalba, vie
nok šį kartą, rodos, jis nori kalbėti daug, 
kalbti apie viską, viską pasakyti, rodos, 
jis kokią sunkią naštą nori nusikratyti 
nuo savo krūtinės.

Ir taip daug visokių kalbų ir išvadų 
darė visi, apimti baimės ir neramumo, 
kad iv vėl prasidės karas. Todėl šioji 
naktis nebuvo ramaus miego naktis, bet

naktis baisių sapnų ir baimės, kuri ver
žėsi pas kiekvieną iš gilumos širdies.

Ankstyvas rudens rytas. Balta migla, 
kaip stora antklodė, užklojus šią kalnų 
apielinkę; žemė šlapia, prakaituota; me
džiai, kaip apsiverkę, ašaroti; geltoni 
medžių lapai, kaip koks divonas, užklo
jęs žemės veidą. Apie baraką eina ju- 
dėsis, kaip išbudintam skruzdėlyne. Ru
dos esybės bėgioja tai šen, tai ten ir vis 
punduliais ant pečių ir rikiuojasi į eilę, 
tuomi sudarydami kaip kokią netikusią, 
suklypusią rudą tvotą su daugeliu sky
lių. Ant juodbėrio arklio sėdinti liesa 
su lietaus apsiautalu figūra, baltu veidu 
su apyilga nosim, iš po kurios atsikišęs 
trumpai apkarpytų ūsų kuokštas, lyg ir 
dantų šepetukas, prisiskubino prie ma- Į 
žos grupelės žmohių, kurie daug kuo sky
rėsi nuo visos masės žmonių, sudaran
čių lyg automatiškai judančią sieną. Jie, 
baimės apimti, neramiai dairosi į visas 
puses ir kažin ką tarpu savęs kalbasi, 
o protarpiais kažin kaip, lyg ir dirbtinai, 
nusišypso. Prijojęs prie tos grupės 
žmonių, staiga Sustabdė arklį, kad net 
pastarasis pašokdamas į viršų atsistojo 
ant savo dviejų pasturgalinių kojų. De
šinę ranką pakėlęs prie kaktos ir pa
sakęs ką tokio vienam iš tų žmonių, jis 
vėl greitai nusiskubino į pakalnę, iš
nykdamas tirštoj migloj, tik arklio ka
nopų dundėsis taktu atsiliepia, kur nors 
giliai šlaite, kuris tęsiasi netoli mūsų . 
barako: tu-pu, tu-pu, tu-pu, tu-pu...

Palei virtuvę stovinčių mažoji grupė 
žmonių greitai išsiskirstė ir kiekvienas 
atsistojo savo vietoj. Maža kapitono fi
gūra, vikriai praeidama pro rikiuotę, 
pertikrina, ar viskas pilnoj tvarkoj. Su
stojęs dešiniam rikiuotės gale, pasitaisė 
rtiundierą ir diržą per petį, užkomanda- 
vo: “Kuopa I (Ai) atydos! Veidu į kai
rę! Pirmyn, marš!” Rikiuotė sujudo, 
kaip kokia siūbuojanti siena, siauru, iš- 
sivingiavusiu, kaip kirminas, keliu, ku
ris toliau susijungia sU didžiuoju keliu. 
Pas visus šiuos dvikojus vorus, šliaužian
čius į pakalnę, kyla klausimas: “Į kurią 
pusę?” Jei į pietvakarius, tai į gilumą 
Francijbs, o jei į šiaurryčius—tai, vei
kiausia, iš naujo kariauti.

Pakalnėj, kaip ant visų nelaimės, kuo
pa pasuko į priešingą pusę, kur jau il
gos eilės ant kelio laukė mūs pribūnant. 
Dar palaukus apie pusvalandį, iki kitos 
dalys pribuvo, susitvarkė visas pulkas. 
Balsas nuaidėjo per visas kuopas: 
“Žingsniu pirmyn!” Eilės sujudėjo, su
siūbavo ir išsitiesę lėtai, kaip koks pa
sakiškas šliaužlys, kirminas su šimtu ko
jų, kasasi pirmyn į šiaurryčius.

(Bus daugiau)

DETROIT, MICH.
DLK Keistučio draugijos sekantis 

susirinkimas įvyks 24 d. gegužes, 9 
valandą ryte, Lietuvių Svetainėje. 
Taipgi 9-tą vai. ryte, susirinkimai 
bus laikomi birželio, liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesiais. Nariai ma
lonėkit įsitėmyt.

J. Overaitis,
Nut. rast.
(120-121)

mo ir kad čia galėsite gaut skanių 
gėrimų ir visokių užkandžių. Kurie 
norėsite važiuot, tai būkite prie Pi
liečių 
11:30 
kaina

Kliubo, 376 Broadway, kaip 
v. ryto ir busas nuveš. Tikieto 
į abi pusi—70c.

Komisija.
(120-121)

Rochester, N. Y
(Tąsa nuo 4 pusi.)

Išdirbus virš dviejų savaičių, 
jo darbas skaitydavosi nuola
tinis, o dabar tokio dalyko, 
kaip nuolatinis darbas, nėra, 
darbininkus stumdo iš dirbtu
ves į dirbtuvę ant laikino dar
bo, l&ike sezono, o kitą laiką 
būna “be darbo. 2) Laikas ir 
pusė už viršlaikį dabar jau 
panaikinta. 3) Mokėdavo už 
“lost time”, kaip darbininkas 
turėdavo laukti darbo> dabar 
gali laukti ir pusę dienos, tai 
nemoka nieko, bet šapoj turi 
būti vis tiek. Dabar bosai iš- 
kblektuoja duokles iš pėdžių, 
tai unijos vadams liko tik kon
troliuoti narius, kad toms są
lygoms nesipriešintų.

Mūsų kolonijoj kontraktas 
yra 36 valandoms savaitei, o 
kas viršaus to, tai turėtų mo
kėti laiką ir pusę. Bet unijos, 
vadai su Chatmanu menedže- 
rium pradėjo versti, kad dirb-

London, geg. 18.—Dingo 
Anglijos diplomatinių siun
tinių maišas traukinyj iš 
Addis Abnbos į Jibutį. Ma
tyt, jį italai pasičiupo.

, tų 40 vai., savaitei, bet už tas 
4 valandas nemoka laiko ir 
pusės.

Preseriai iš vienos Hičkey- 
Freeman šapos truputį pasi
priešino, jų tarpe buvo ir lie
tuvių, F. Rimkus ir F. Sveti- 
kas. Rimkui buvo primesta, 
kad jis neva organizavo tą 
“stapičių” ir jį, Rimkų, sus
pendavo čielai savaitei iš dar
bo. Taipgi ir kita preserį Sy- 
gelą suspendavo taip pat.

Matote, kaip tas įvyko, tai 
Chatmanas tuom laiku mau
dėsi Floridoj, o kriaučius ver
tė dirbti po 40 Vai.

Svetikas irgi nustojo Chat- 
mano loskos už tai, kad ne
dirbo laike “stapičiaus”, bū
damas lokalo pirmininku ir 
“Joint Boardo” nariu. Svetiką 
Chatmanas pagązdino gerai ir 
kuomet ėjo rinkimas delegatų 
į konvenciją, tai ir Svetikas 
buvo nominuotas į delegatus. 
Po hominacijų Chatmanas pa
sišaukęs Svetiką ir įsakęs, kad 
“nerunytų” ant delegato. Tas 
bus kaipo bausmė Už pasiprie
šinimą kartu su 
riais. Bet jeigu 
bus nubaustas, 
bausmė žinoma, 
bo.

Na, vyrai, kaip ilgai mes

kęsime tas nepakenčiamas są
lygas šapoj ir tų vadų sauva
liavimą, kurie imasi riebias 
pėdės iš mūs duoklių ?

Senas Unijistas.

/A

kitais prese- 
priešinsis, tai 
O Chatrtiano 
meta iš dar-

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chronišką Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemotrhoidų 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 
Vytą ir Moterą; 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 
bandyinai, X-spindilliai, Serumų

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Jst. virš
25 metaiDr. L. ZINS-

Iš- 
ir

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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

mes Kalbam lietuviškai.

SO. BOSTON, MASS.
Visi automobilistai, kurie važiuosi

te į Laisves Choro kostiumų balių 
šeštadienį, gegužes 23, jeigu turite 
neužimtų vietų, tai sustokite L. P. 
Kliube, 376 W. Broadway, So. Bos
tone nuo 7-nių iki 10-tos vai. vakaro 
teh komisija parūpins jums važiuo
tojus, taipgi, kurie neturite su kuom 
nuvažiuoti kreipkitės virš minėtu ad
resu pas komisijų.

Kelrodis į Baltic Village, Tinker
town Acres. Iš Bostono imkite No. 3 
kelią—važiuokite per Quincy ir lai
kykitės No. 3 keliu, pravažiavę West 
Duxbury dabokite po kairei lentelę 
į Island Creek Pond ir Tinkertown 
Acres.

BRIDGEWATER, MASS.
Du miestai rengia pirmutinį sežo- 

no i ' ‘ .
Frontas ir Bostono S. D. A. kuopa. 
Piknikas atsibus nedėlioj, 24 d. ge
gužės, Grange Parke. Čia didelė ir 
graži vieta ir yra daug pastogių, tai 
ir lietui užėjus yra kur pasislėpt. 
Yra didele svetaine šokiam; šokiams 
grieš gera orkestrą. Turėsim skabių 
užkandžių ir šaltų gėrimų. Visi bū
site patenkinti. Tad visi dalyvaukite. 
Iš Bostono atvažiuoja pilnas busas, 
tai galėsite su senais ir naujais 
draugais susipažinti.

Kviečia Rengėjai.
(119-120)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskritys rengia labai ' 

puikią vakarienę su didele muzikale 
programa nedėlioj, 24 gegužės, Dar
bininkų Centre, 325 E. Market St. 
Svetaine bus atdara 2 vai. po pietų; 
yak&rienė—7 v. vakare. Kviečiam 
vietinius ir apielinkės draugus ir

PHILADELPHIA, PA.
Bus pirmas piknikas 24 d. gegužės, 

sekmadienį, New Central Park, 6401 
ir 6501 N. 2nd St. Prasidės 10 v. 
ryto ir tęsis iki vėlai vakare. Bus 
programa ir gera orkestrą šokiams. 
Vieta labai puiki ir yra visi patogu
mai. Kas atvažiuos— turės gerą ir ... ..... .
New Central Park. Rengia visos dar
bininkiškos organizacijos ir ALDLD

•. į-

pikniką—Bridgewaterio Bendras linksmą laiką. Tad visi *r. visos j

6-tas Apskritys.
KELRODIS: Bile iš kurios 

to dalies galima atvažiuoti 
“fėru”; atvažiavę miestan ps 
gatvekarj No. 47-tą ir važiuo
North iki galui linijos. Eikite 
blokus j rytus iki 2nd St. ir ten 
daržas, šiaurinėj-rytinėj dalyje 
žo bus pikniko vieta. Automo 
irgi geriausia važiuoti N. 5th 
kol eina gatvekariai ir pasisukti^ 
dešinei iki 2nd St. ir būsite prie 
žo. —

Komitetas.

Komisija.
(120-121)

Radio Laisvė

Pavasarinis Muzikos “Festival” ir Šokiai
RENGIA AMERICAN MUSIC LEAGUE

Nedėlioj, 17 Dieną Gegužes (May), 1936
YORKVILLE CASINO J

210 E. 86th St., New York City
Programa prasidės 3 vai. po pietų, šokiai—8 vai. vakare.
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WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 24 d. gegužės, 
10:30 v. ryto, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St. Visi nariai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstymui. Taipgi kurie dar ne
sate atsiėmę knygos “Povilas Jur- 
ka”—ateikite užsimokėkite duokles ii’ 
gausite knygų. “Laisvės” skaitytojai, 
kurie esate pilnai užsimokėję už pre
numeratų taipgi galėsite čia atsiimt 
knygų—“Mortos Vilkienės Divor- 
sas.”

Fin. Sekr. J. Bakšys.
(120-121)

WORCESTER, MASS.
Pranešimas worcesterieciams ir 

apielinkei. Pirmas puikus piknikas 
įvyks nedėlioj, 24 d. gegužes, Olym
pia Park, 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. Čia turėsim skanių valgių, 
gėrimų ir gerų orkestrų šokiams. Vi
sus užkviečia dalyvaut Suvienytas 
Lietuvių Worcester!© Draugijų Ko
mitetas. (120-121)

GRAND RAPIDS, MICH.
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojų 

ir šėrininkų susirinkimas įvyks ne
dėlioj, 24 d. gegužes, 8 vai. vakare, 

I LSD svetainėje. Visi dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui, taipgi bus išduotas raportas 
iš “Vilnies” šėrininkų suvažiavimo, 
po tam seks diskusijos ir kiti pasita
rimai mūsų judėjimo reikalais.

A. D.
(120-121)

E. ST. LOUIS, ILL.
Pirmas šio sezono piknikas! Ren

gia ALDLD 49 kp. nedėlioj, 24 d. 
gegužės, National Trail Park, 1401 
Vandalia St., Collinsville. Pradžia 
10 vai. ryto. Kviečiam visus ateit ir 
linksmai praleist dienų tyram ore. 
Įžanga veltui. Visi galėsite pasilinks
mint prie geros orkestros, turėsim 
skanių gėrimų ir įvairių užkandžių.

Kviečia Komitetas.
(120-121)

SO. BOSTON, MASS.
Pirmas piknikas, kuris rengiamas 

bendromis spėkomis LDS 62 kp. ir 
Bridgewaterio draugijos įvyks ne- 
dėlioj, 24 d. gegužės, Grange Par
ke, Bridgewater. Kurie buvote ten 
pereitų vasarų, tie žinote, kad ten

Paskutine Proga!

Naudokitės tik iki 30 d. gegužės, 
šių metų, parsiduos NATURAL-LAX 
-HERB TEA 3 pakeliai už $1.25, o 
su pradžia birželio šių metų, vėl bus 
bus tiesiog 50c. už pakelį, nežiūrint 
kiek pakelių pirksite. Tuojaus pakol 
dar nupiginta kaina reikalaukite.

Rašykite:
John W. Thomson,

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

A

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avehue 
tarpe 12th ir 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
Šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:80-8; SeknAd.: 11-1 dieną
Tel.: Algonquin 4-8294

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

i.

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

ti nuo $5 iki $500, o armonikų 
nuo $30 iki $3,000. Pirkęs juos,1 
skelbimą paminėjęs, gaus “Lais-! 
vės” sukaktuvinius padidintuo
sius gegužės mėnesio laidų nu-’ 
rius—DOVANŲ nuo krautuvės1 
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 tikėtumėtės! Pirkite Lie
tuvių Muzikos krautuvėj, 560 
Grand St0 arti Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonuokite 
Stagg 2-8662.

Vedėja Pelagia Ambrozaitis.

PROGRAMOJE DALYVAUS:
Arbeiter Saengerchor, Daily Worker Chorus, Downtown Music 

School, Finnish Workers Chorus, Freiheit Gesangs Farein, Freiheit 
Mandolin Orchestra, Fur Workers Band, Fur Workers Chorus, Ger
man Workers Club (Bronx), Italian Workers Chorus, I.W.O. Band, 
LW.O. Symphony Orchestra, Lithuanian Aido Chorus, New Singers, 
Ukrainian Workers Chorus.

Jžahga iš anksto perkant 40c.; prie durų 49c.
Tikietus galima gauti sekamose vietose:

New Theatre 156 W. 44th St., New Theatre League 55 W. 45, 
Columbia U. Bookshop Broadway at 116, Workers and Peoples Book
shops. Ir pas Aido Choro narius.

=U

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MlCH.
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Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

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

Užeikite, arba saukite: Telefonas 6-0086

OSVALDO KYBURIO 
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.

Grdži svetaine vestuvėms, parems bei organizaciją 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Elcveiterio stoties.

//CgiM

$7.

«...;

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avfenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

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

informacijas delei svorio ir kainų.

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

Rendos Streikas Bronxe

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
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' Ketvirtad., Geguž. 21, 1986

Policija Užpuolė
Harlemo Mitingą

Harleme vėl pasikartojo te
roras prieš negrus gyventojus 
šį pirmadienį ir antradienį.

Puolimas prasidėjo prie 133 
St. ir Lenox Ave. čion vieti
niai žmonės, Garvey pasekė
jai, vadovybėje Ira Kemp, tu- 
rėjb atvirame ore mitingą pro
testui prieš Italijos fašistų už- 

. grobimą Ethiopijos. Policija 
bandė išardyti mitingą. Susi
rinkusieji laikėsi savo teisių, 
nesiskirstė.

Užpuolime, jaunas negras 
bedarbis, Lee Cornish, tapo 
pašautas kojon, kuomet jisai 
bandė gintis nuo užpuolusio jį 
daužyti policisto J. A. Show 
ers. Jį pašovė policistas Mi
chael Ronan. Pašautąjį kruvi
ną išlaikė ant žemės pusę va
landos iki nuvežė Harlem li- 
gonbutin.

* ’J
^Pasipiktinę gyventojai greit 

pradėjo rinktis užpuolimo vie
ton. Bematant susidarė būrys 
iš 400 norinčių išgirsti kalbėto
jus apie čionykštį įvykį ir apie 
Ethiopijos reikalus. Tuo tar
pu pribuvo visas būrys polici
jos, apie 60 raitelių, taipgi su 
trokais ir radio karais, kurie 
jodami bei važiuodami minion 
ir stumdydami išvaikė žmo
nes, norėjusius ramiu būdu iš
reikšti savo protestą prieš už
grobėjus ir pasisakyt už taiką.

James W. Ford, Komunistų 
Partijos Harlemo Divizijos or
ganizatorius, tuojau išleido 
pareiškimą, kuriame nurodė, 
kad LaGuardijos policijos de- 
partmentas yra atsakomingas 
už tą kruviną įvykį.

Moterys Rengiasi Kovai 
Prieš Augštas Kainas

Brooklyno moterys ruošiasi 
vai prieš pragyvenimo 
angumą. Aiškinimui esamos

Šiandien Dr. Kaškiaučiaus 
Prelekcija Moterims

Ketvirtadienį, 21 geg., 7:30 
vakaro, “Laisvės’’ svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 
apie įvairias moterų ligas, 
kaip jų apsisaugoti, kaip už
silaikyti ligos metu. Po pre- 
lekcijos klausimai, į kuriuos 
daktaras visuomet plačiai at-

Dr. J. J. Kaškiaučius.

sako. Prelekcija yra tik mer- 
ginoms-moterims. Vyrus pra
šome šį vakarų eiti šeimos pri
žiūrėtojų pareigas.

Kadangi vakaras yra ruo
šiamas minėjimui motinų die
nos, tad pačios moterys trum
pai nušvies tos dienos reikš
mę. Įžanga 10c. Prie įžangos 
tikietų duodamos trys dova
nos, iš kurių viena bus Dr. 
Kaškiaučiaus parašyta knyga 
Darbininkų Sveikata. Rengia 
ALDLD Moterų 81 kuopa.

Rengėjos.

Jaunimo Šokiai ir Žaismių 
Vakaras šeštadienį

Antrą smagų vakarą su lo
siu “Bunco” rengia LDS Jau
nimo 200 kuopa ateinantį šeš
tadienį. Aną syk surengtą to
kia pramoga netik jaunimas, 
bet ir suaugusieji buvo labai 
pasitenkinę, kadangi nesirado 
“neturinčių ką veikti,” visi ti-

padėties ir diskusavimui dar- Ppie žaislo. Tai dėlto su- 
buotės planų yra šaukiama vi- rengta ir ši, antroji tokia pra
sa eile mitingų atvirame ore. moga. Gera muzika šokiams 

užkandžiai, gėrimai, taipgi do.
'Šiandien, 21 gegužės, bus vanos lošio čampionams. Įžan 

du mitingai Williamsburge. ga 3qc
Vienas,1 

oerum 
įtras, 
iroop,

Graham Avenue ir 
St., 2 vai. po pietų. 
DeKalb Avenue ir 
8 vai. vakaro.

Rep.

Prašo Lhiosnoriy Talkos
Tarptautinis D a r b i n inkų 

Apsigynimas veda vajų už su
kuriakėlimą Pieno Fonao, 

bus panaudotas sušelpimui po-

Jaunuoliai Nuteisti Mirtin
Charles Ham ir Frederick 

Fowler, po 19 ir 18 metų, 
biednų darbininkų vaikai, nu
teisti mirtin elektros kėdėj už 
mirtinai pašovimą . bučerio 
Deussing laike plėšimo pereitą 
rudenį. Deussing turėjo bu- 
černę 959 Fulton St., Brook
lyne. Jis pašautas prie savo 
kaimyno J. Patent brangak
menių krautuvės, kur jis buvo 
nubėgęs pagelbėti užpultam 
kaimynui. h

Didžiųjų Parengimy 
Kalendorius

Viena Diena Nuo Bildingu 
Nukrito-Nušoko 5 Žmonės

Lietuvių Piliečių Kliubo pik
nikas, šeštadienį, 13 d. birže
lio, Klaščiaus Parke, Mas- 
pethe.

Brooklyno organizacijų pik
nikas, sekmadienį, 14 d. birže
lio, Ulmer Parke, Brooklyne.

Martino Liuterio Draugystės 
piknikas, sekmadienį, 21 d. 
birželio, Hoffmano Parke, 
Glindalyj.

Piknikas keturių apskričių, 
sekmadienį, birželio 28 d.,
Eagle Rock, West Orange, N. 
J. •

“Laisvės” piknikas, šeštadie
nį, 4 d. liepos, Ulmer Parke, 
Brooklyne.

Lietuvių Kriaučių piknikas, 
šeštadienį, 18 d. liepos, Dex
ter Parke, Brooklyne.

Aido Choro “Kavos Konta- 
ta” ir koncertas, sekmadienį, 4 
d. spalio, Labor Lyceum sve
tainėje, Brooklyne.

“Laisvės” koncertas, 
dienį, 8 d. lapkričio,
Lyceum svetainėje, Brooklyne.

Aido Choras vaidins opere
tę “Grigutį,” sekmadienį, 13 d. 
gruodžio, Labor Lyceum sve
tainėje, Brooklyne.

Draugijų ir pavienių prašo
me šias dienas pasižymėti 
jomis nieko nerengti.

M. Beck, prižiūrėtojas na
mo 211,5 Washington Ave., 
Bronx, nukrito nuo gaisrinių 
laiptų, kur jis bandė atidaryti 
apartmento gyventojai langą, 
kuomet ji užmiršo raktą.

L. Peterson, 22 m., prižiūrė
tojas namo 1580 Amsterdam 
Ave., nukrito du augštu, ban
dydamas atidaryti užbrinkusį 
langą.

Mary Helmke, 77 m., 
krito ar nušoko nuo stogo 
E. 141st St., Bronx.

Blumia Feinsilver,- 70
nušoko nuo žydų senelių prie
glaudos, 228 E. Broadway.

E. Leibowitz, 60 m., per
pjovė sau gerklę ir iššoko pro 
langą iš savo apartmento, 
1956 Crotona Parkway.

žudystės ir nelaimės lydi 
kasdien blogėjantį būvį. Užtai 
darbininkai smarkiai organi
zuojasi ir kovoja už būvio pa
gerinimą, nes tik toks yra vie- 1 REIKALAVIMAI 
nintėlis kelias padėti nelai
mingiems.

nu-
321

m

sekma-
Labor

J. N.

Po Atbuvimo Kalėjimo 
Atrado Nekaltu

ir

Frank Trasco, bučeris dar
bininkas, sausio mėnesį, Į935, 
tapos nuteistas kalėjipian neva 
už papaųdojiiną savo reika
lams samdytojo, Jamaica bu? 
čerjo, , pinigų $265. Jisai apie 
mėniio atgal sugrįžo iš Sing 
SĮng kalėjimo atbuvęs 15 me
tėsiu bausmę. Bet Šį 'ąntradie- 
hj Long Island. City teisme pri
pažinta, kad jis nekaltas. Jo 
nuteisimas buvo pasėka mela
gingo litidijimo jo teisme.
t • * ’ r ‘ Is. ■ '
J 7 ■ ' .

Įdomu Netik Automobilistam

Už trafiko patvarkymų su-| 
laužymą, užpereitais metais, 
New Yorke buvo įteikta “sum
mons” 400,000 automobilistų. 
Pereitais metais—virš 500,000 
automobilistų turėjo atsiskai
tyti už trafiko teisių sulaužy
mą. O šiais metais, kaip išro
do, tas skaičius bus dar dides
nis.

Bronx gyventojai pradėjo eL 
lę streikų prieš bankus ir stam
bių namų savininkus, kurie ban
do pakelt rendas nuo 10 iki 30 
nuošimčių darbininkų apgyven
tose srityse. Devyniuose bildin- 
guose suorganizuoti komitetai, 
kurie, vadovybėje Bronx Coun
ty Tenants Association, sykiu 
su kitų 20 su virš bildingų gy
ventojais ves streiką.

Kompanijos skelbia streikuo
jantiems gyventojams evikcijas. 
Kasdien išduodama po 15 evik- 
cijų notų. Prieš evikcijas bus! 
kovojama teismų ir masinio 
spaudimo keliu. Teisme jau 
atsiekta vienas laimėjimas, kuo
met teisėjas Lyman panaikino 
15 evikcijų notas, atidėdamas 
jų pravedimą už 3 savaičių. 
; Streikieriai siųs delegaciją į 
Albany, 'reikalaujant sulaikyti 
masinį metimą iš namų. t .

PAJIEŠKOJIMAI
PELNINGAS BIZNIS

Pajieškau partnerio j Sunoco Gaso
line biznį. Mano partneris nori par
duoti o aš ne, už tai priverstas jieš- 
koti kito. Bet jei kas norėtų pirkti 
visą, tai ir galima.

Vieta graži, biznio daug. Atvažiuo
kit pamatysite. Parduoda A. Beniu
lis—norėtų pasilikti C. CHŪBERKIS.

Antrašas:
104 Franklin Avenue, 

Ridgewood, N. J.
(119-137)

Iš Dr. J. Šliupo Kalbos per 
Radio

Lietuvių profesionalų drau
gijos pakviestas, užvakar, D-ras 
Jonas šliupas pasakė prakalbą 
iš stoties WMBQ apie sveika
tos reikalus Lietuvoj. Prakal
ba buvo nebloga.

Lietuvoj labai prasiplatinus 
džiova. Džiųyininkų , yra apie 
5Q,Q00. Pą^tę/ųojų laiku smar
kiai plinta yejieriškos ligos. Sa
koma, kad ĮCaune gal dešim
tas, gyventojų nuošimtis serga 
lytinėm, ligom. Skaičius maža
pročių kokie, 25,000.

Daktarų Lietuvoj yra kokie 
500. Provincijoj, valsčiuose 
daktarų trūksta.

D-rą J. Šliupą radio publi
kai perstatė kalbėti D-ras Ed. 
Žukauskas.

Klauso va s.
u u.

EAST NEW YORK, N. Y.

ALDLD 185 Kuopos Nariams
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Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

<♦>

473

Šokiai ir
Muzika 

Sukatom

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus

«

<♦>

<♦>

<♦>

Reikalinga šeimyna—trys atsakan
ti darbininkai. Tėvas—farmeriaut, 
šienas suvalyt del trijų gyvulių, 
melžt dvi karves ir apdirbt kitus dar- 

i bus. O motina su duktere arba sū
num dirbt virtuvėje. Alga nuo $20 
iki $60 į mėnesį. Geras valgis, na
mai ir aplinkybės. Atsišaukite seka
mai: Avanta Farm, Ulster Park,

(118-120)

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauku

' A. BALČIŪNAS 
321 Cliauncėy Street 

” Brooklyn, N. Y.
’ ‘ ■ ■ y

R BIEMAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.:' Fdxcroft 9-6901

mIį uĮU ,-4, , ,’Į^į *- - -

<♦>
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Norėdami pasilinksminti, eikite į lietuvišką kabaretą, kur 
sueina inteligentiškiausia publika.

Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvieną.

šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
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DVIEJŲ ALFONSŲ UŽEIGA
Puikiai įtaisyta pasilinksminimui įstaiga
Alfonso Skirmonto ir Alfonso Bonkevičiaus

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINES
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

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

Isitėmyti mūsų antrašą:

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

KAIP PADARYTI BIZNĮ?NOTICE is hereby given that 
Sclafani Bros. Inc., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-mark 
‘♦Sclafani0 with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
foods and ingredients of foods, and 
beverages.

Labai paprastai. Paimkite 
telefoną ir pašaukite Stagg 2- 
86^2, ir paprašykite, kad Rkdio 
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 yrą 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 | J Padarysit biz
nį!

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OEp 
KIRPIMAS ZsOb
SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

E. <3

9

PARDAVIMAI
Parsiduoda gąsdino 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) \

ALDLD 185 kp. susirinki
mas nukeliamas į ketvirtadie
nį, 28 šio mėnesio. Priežastis: 
šį ketvirtadienį, 21 geg., įvyk
sta Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
prelekcija m e r g inoms-mote- 
rims, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Tūlos 
kuopos narės išreiškia pagei
davimą išgirst prelekciją. Kad 
joms suteikti tą progą ir yra 
nukeliamas kuopos susirinki
mas.

Su tom trafiko teisėm taip 
pat didžiausia painiava, nes 
taisyklės yra keleriopos—mie
sto reguliacijos, policijos re
guliacijos ir “parkinimo” re
guliacijos. Tankiai tos taisyk
lės vienos kitoms priešinasi. 
Automobilistams sunku žinoti, 
kas valia ir kas nevalia. Net 
policija ir magistratai ‘susipai
nioja del tų taisyklių.

Ko miestui reikėtų, tai vie
no “seto” taisyklių, aiškiai iš
dėstytų ii- tikslių. ’

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVAli»inių; kalinių vaikučių. Jlu- 
n uoli ai, galintieji po valandą 
kitą pašvęsti prie siuntinėjimo 
laiškų, prašomi ateiti raštinėn 
80 'E. 11th St., Room 610, N.
Y.

TCk-SM* h •____________ ___
" Brooklyno teismuos su virš 
šimtas asmenų užsimokėjo po 
$1 bausmių už leidimą gatvėn 
šunų be apynasrio. Pereitą me
tą šunės įkando 5,000 asmenų.

MF--------—--------------

ATLETŲ DIENA

Sekr. Daugėlienė'.
i • ■ i

Co. 
die-

$

Safety Cedar Products 
darbininkai laimėjo trijų 
nų streiką. Išgauta nuo $2 iki 
$6 į savaitę daugiau algos, 
mokestis už viršlaikius, trum
pesnės valandos ir pripažini
mas unijos.

Eldora Brooks, , 27 m., 191 
Adams St., Brooklyne,, pade
gus namuą, kuomet ji įpyko 
ant to namo gyventojo. Jinai 
padegus kerosina sulietus sku
durus prie iiėį>akenčiamo kai
myno durų, bet tas išvijo iš 

I namų ir visus kitus gyvento-
Automobilistas. jus, o ją nuvedė teisman.

PIKNIKAS

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.

B •E

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

S

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

U.<■ i*.',

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti 

Modem Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CUFFSIDE 6-0570

KUMŠTYNES
.vAyf.,.,. . ......... ...------- ... ...................—...................... ......................................................................•........  . .................................. ........... 1...... ................. ....................................................................................................................................................... .......... .■■ ■ ...

Įvyks Sekmadienį 24-tą d. Gegužės-May, Klaščiaus Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I.
Sekančios poros dalyvaus ristynese: Hercules Tragas su Wm. Panczin, sunkios vogos-iki pergales. Antonio Milano su “Gentleman Geo.” 
Mazinoff, vidutines vogos—20 minučių; Abie Stein su Algis Norvidas—30. minučių; Albinas Alexis su Mario Besto—30 minučių. Ristynes 
referuos M. Postai, teisėjai bus Andy Kundrotą ir J. Jakubauskas; laiko vedėjas bus KarlPojello. /

Kumštynes susidės iš trijų porų: Petro Tapučio, John Lidzinkas, Jos. Kaskauskas, Tommy Žilinskas ir George Taputis.

Piknikas prasidės 2-rą valandą po pietų,, programa bus 5-tą valandą vakare

Dvi Orkestros: Peter Lambert’s ir Leon Šeputis Iž““

A

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




