
1,

No. 126 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gegužes (May) 28, 1936

Komunistai, Socialdemokratai, Liaudininkai Esį Pasisakę j JUODASIS LEGIONAS
f t • *

$ <-

KRISLAI
Į Ką Tai Panašu? 
Tų Agentų Darbai. 
Drg. L. Prūseika. 
Pakeleiviai ir Mes.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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IN TWO PARTS

PART ONE

Chicagoje mirė Dr. Davido- 
nis. “Naujienos“ sako, kad “ve
lionis buvo labai tvirtai nusi
statęs socialistas, kuris ne tik 
neslėpdavo savo įsitikinimų, bet 
jais didžiuodavosi (“N.” geg. 
23 d., edit.). Tam tikiu. Bet 
Dr. Davidonio laidotuvėse buvo 
pakviestas ir kalbėjo Lietuvos 
valdžios (kuri beveik tą pačią 
dieną sušaudė keturis valstie
čius) oficialis agentas Kalvai
tis. Kalbėjo taip pat “Naujie
nų” redaktorius Pijus Grigaitis, 
kuris pritaria Amerikos Lietu
vių Kongresui, atkreiptam prieš 
Snietonos fašistinę diktatūrą 
Lietuvoje.

“Naujienose” geg. 25 d. vėl 
skaitome antgalvį: “Lietuvių 
dailės paroda iškilmingai atida
ryta; kalbėjo konsulas Kalvai
tis...”

Ką tas reiškia? Ar tai rei
kia suprasti, kad Chicagos nau-

Telephone STagg 2-3878

KLAIPĖDOS TARYBON 
IŠRINKO KOMUNISTĄ 

IR SOCIALISTĄ
KLAIPEDA, geg. 26.— 

Klaipėdos miesto tarybos
jieniniai socialistai tebepalaiko i tukimuose .pei eita pnma-
draugiškus, artimus ryšius su 
Smetonos valdžios oficialiais at
stovais? Grigaitis teiksis paaiš
kinti. Svarbu visiems, kuriems 
tikrai rūpi Amerikos Lietuvių 
Kongreso reikalai.

dienį tapo išrinkta 25 “vo
kietininkai” ir 13 lietuvių. 
Į naująją tarybą taipgi įėjo 
vienas komunistas ir vienas 
socialdemokratas. Vokiečių

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Už Boikotavimą Smetonos Sufabrikuotu Seimo Rinkinių; o 
Krikščionių Demokratų Nusistatymas Dar Esąs Nežinomas
Rytdienos “Laisvėje” tilps 

platus straipsnis apie ren
giamus Smetonos valdžios 
rinkimus į seimą. Mūsų ko
respondentas rašo, kad Lie
tuvos Komunistų Partija, 
Lietuvos Liaudininkų Par
tija ir Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos, kiek jis esąs

Argentinoj Smetonos valdžios 
atstovybė įskundė Argentinos 
valdžiai šaukiamą Argentinos 
Lietuvių Kongresą ir kongre
sas tapo suardytas, neįvyko. 
Kad tas pačias instrukcijas turi 
ir kad tokiais pat darbais užsi
ima Smetonos valdžios agentai 
(Kalvaičiai, Žadeikiai ir kiti) 
Jungtinėse Valstijose, tai vi
siems suprantama. Juk ir čia 
iš Lietuvos valdžios atstovybės 
dideliu upeliu plaukia juoda fa
šistinė smala prieš 
Lietuvių Kongresą, 
nežinoti Grigaitis 
“Naujienų” štabas.

Amerikos 
negali 
visas

To 
ir

J?rg. L. Prūseika

skaičius taryboje pasiliko I patyręs, jau nusitarę esą 
tas pat, kaip buvo; lietuvių šiuos apgavingus neva sei- 
padaugėjo trimis. mo rinkimus boikotuoti. Jos

‘ Ryšy i su rinkimais Lietu- šauksią darbininkus ir vals- 
vos policija paskelbė kokį tiecius : _ 
tai “sumoksią svetimos vai-1 Smetonos meškerės.

mo rinkimus boikotuoti. Jos

darius specialę komisiją iš
mesti iš seimo tuos išrink
tus atstovus, kurie pasiro
dytų kaip nors kenkią Sme
tonos diktatūros politikai.

Visi skaitykite rytdienos 
“Laisvėje” telpantį straip
sni apie visas Smetonos val
džios meklerystes ryšyje su 
paskelbtais seimo rinki
mais. i Duokite “Laisvę” 
skaityti kitų sriovių žmo
nėms.

TURIS 6,000,000 
NARIU VISOJ ŠALYJ

Mich., 
dar 25 Juo-

bombininkai

stybės” (suprask, Vokieti
jos).

Japonijos Priekabiai ir 
Provokacijos prieš 

Sovietų Laivus
TOKIO, geg. 27.—Sovietų 

vyriausybė neleido dviem 
Japonijos žvejų inspekcijos 
laivam įplaukti į bet kurį | 
Sibiro uostą. Japonai ma
no, jog Sovietai tuomi atsa-

nepasiduoti ant 
. Ko

munistai aktyviai seimo 
rinkimus boikotuosią.

Mūsų korespondentas 
dar nespėjęs tikrai patirti, 
ką darys krikščionys demo
kratai. Bet eina girdai, 

j kad jie rinkimus boikotuo
sią. Mat. šiuose rinkimuo
se kandidatus statys aps
kričių tarybos, kurios yra 
Smetonos 'Įrankis. Tuo bū
du kandidatai bus smetoni- 
ninkai. Be to, daugeliui 
žmonių esanti atimta teisė 
balsuoti. Dar daugiau, Sme
tonos valdžia jau turinti su-

ANGLAI NORĮ ĮTRAUKT 
VOKIETIJA Į LAIVYNŲ 

SUTARTĮ SU SSRS

Socialistų Partijos
Suvažiavimas 1 lemia
_ . ____ ■ e 4 i

Farm.-Darbo Partijų i*

L. Prūseika išvažiuoja
’agon dirbti dienraščio “Vil- 

enber|r štabe. Neabejojame, kad 
‘Am»giečiai jo nuoširdžiai lau-

mas) ■ Drg. PrOseikos literatiniaiU0’•’ į’ai, fca(j Japonija ne- 
senai suturėjo du sovietiniu 
laivu Hakodate.
, Japonai neleido keturiem 
nedideliem sovietiniam pre
kybos laivam sustot Formo- 
poj gaut jiem reikalingų da 
lykų.

Japonų laikraščiai itaria, 
būk Sovietų laivai iš Odeso 
i Vladivostoką veža amuni
ciją ir karinius dokumem 
tus. Tie laivai neleidę JaA 
ponijos policijai juos apžiū
rėti.

Pradėjus provokacijas 
prieš Sovietus įsiveržimais 
į Sovietinį Sibirą, dabar Ja
nonį j a priekabiauja prieš teto pirmininkui, kad bėgy 
Sovietus ant jūrų.

- p’inabumai ir praktiniam darbe 
'Io papnumai bus didelis pliusas 
įninku judėjime vidurvakarinėse 

'ųir-yuse.
■ Po susivienijimo su opozicijos 
dauguma, d. P. dirbo “Laisvės” 
Lįtabe. Mes manome, kad jisai 
ęLutėsi, kaip namie. Mes taip 
jautėmės su juomi. Visi lais
vinai pilnai įvertino jo darbą.; 
Vėliname jam geriausios kloties 
darbuotis Chicagoje prie “Vii] 
nūs. ” —>

^Sovietų Sąjungoje labai pla
čiai pravedama mokyklų sta
tyba. Maskvos “Pravda” rašo, 
kad visas statybos darbas turi 
būti pilnai pravesta su rugpjū
čio 10 d., kada mokyklos prade
da atsidarinėti ir vaikai grįžta 
prie mokslo. Greitai žygiuoja
ma prie to, kad Sovietų žemė
je kiekvienas vaikas, kiekvienas 
mokyklos amžiaus žmogus bus 
aprūpintas geriausiomis mokslo 
sąlygomis.

kovos eiga varo savo 
pirmyn. Kiekvienas

Klasių 
darbą 
žmogus verčiamas pasirinkti 
kelią: su revoliuciniais darbi
ninkais, arba su fašistais. Vi
sai natūralu, kad daug inteli
gentų, profesionalų, smulkių 
biznierių, jau nekalbant apie 
darbininkus, linksta prie revo
liucinių darbininkų, prie komu
nistų. Nenorėkime, kad tie 
žmonės susyk aiškiai nusistaty
tų ir priimtų visą mūsų progra
mą. Jie dar ilgokai pasilieka 
pakeleiviais. Mums reikia turėt 
kantrybės, mokėt su jais sugy
venti draugiškai ir pagelbėt 
jiems pilnai suprasti mūsų ju
dėjimą. Deja, dar vis, man atro
do, mūsų spaudoje tviksteli no
ras: “išvanot jam kailį, kam jis 
da svyruoja, nenusistovi.” Pra
šalinkime tą ydą.

LONDON, geg. 26.—An
glijos valdžia veda derybas 
su Sovietais delei tųdviejų 
šalių karo laivynų apriboji
mo, o iš antros pusės žada 
sykiu pradėt derėtis tuo 
klausimu ir su Hitlerio at
stovais. Sakoma,, kad ang
lų vyriausybė norinti 
įtraukt ir Vokietiją į siūlo
mąją laivynu sutarti tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos.

DETROIT, 
26.—Areštuota 
do j o Legiono nariai kaip 
žmogžudžiai, 
ir plakikai žmonių vien už
tai, kad pastarieji atsisakė 
įstot į legioną. Juodieji le
gionieriai kaltinami, kad jie 
1934 m. nužudė ir J. Biela- 
ką, veiklų narį Automobi
lių Darbininkų Unijos.

Valstijos prokurorui-tar- 
dytojui D. C. McCrea pra
nešta, kad Juodųjų Legio-? 
nas turįs iki 6,000,000 na
rių. Jį remia fašistas He- 
arstas ir įvairūs fabrikan
tai.

Anglija Susierzinusi 
Italy Propaganda Ai

gipte ir Palestinoj

Industr. Unijų Organizavimo Komitetui
7 INDUSTRINIŲ UNIJŲ ORGANIZUOTOJAI 

ATMESIĄ TĄ GRŪMOJANTĮ PALIEPIMĄ
5

Naziai Teisia 276 Vie-
nuelius už “Ištvirkimą”

BERLYNAS, geg. 26.— 
Nazių teisman Coblenze vra 
patraukta 276 franci ško- 
nai vienuoliai. Juos kaltina 
kaip lytiškus išgamas; sa
ko, kad jie vieni su kitais 
“sodomiškai griešydavo”- ir 
žagindavo savo mokines, 
mažas mergaites. 61 įtaria
mas franciškonas pabėgę 
nuo teismo. Įdomu, kad 
nazių vadai, pagarsėję savo 
lytiškais gyvuliškumais, da
bar už tą patį teisią vie
nuolius.

WASHINGTON, geg. 26.-y 
—Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm. 
Green su kitais atgaleiviš- 
.kais vadais pasiuntė griež
tą įsakymą J. L. Lewisui, 
Jungtinės Mainierių Unijos 
p r e z i d e ntui, Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi-

dviejų savaičių tas komite
tas turi išsiskirstyti ir su-

i gu to nepadarys, tai Fede
racijos valdyba panaudo
sianti drausmes prieš orga- 
nizuotojus didžiųjų, vienin
gų unijų, kurios apimtų iš
tisas pramones. Geltonieji 
Federacijos vadai laikosi 
įsikibę mažų, atskirų ama- 
tinių unijų.

Bet, matyt, Industrinių 
Unijų Komitetas nepasi
duos. Jis susideda iš vadų 
tokių stambių unijų, kaip 
Jungtinė Mainierių Unija, 
Amalgameitų Siuvėjų, Jun
gtinė Audėjų Unija ir kitos 
šešios masinės unijos.

Prigėrė 31 Vaikas
PRAGA, geg. 26.—Perva

žų besikeliant per ištvinu
sią Thaya upę, Čechoslova-

LONDON, geg. 26. — An
glijos valdžiai artimas 
“London Times” spausdina 
savo specialio koresponden
to pranešimą iš Aigipto 
apie Italijos fašistų propa
gandą prieš Angliją Aigip
te ir Palestinoje. Sako, ita
lai kursto Palestinos ara
bus prieš žydus ir prieš An
gliją ir tuo pačiu laiku jie 
agituoja tariamus “žydų fa
šistus” kovon prieš Angli-

ĮKALINO Už NAZIŲ AT
SIŠAUKIMO PRILIPDY 
MĄ PRIE KIAULININKO

BERLYNAS, geg. 25.— 
Juodojo korpuso žvalgyba 
suėmė ir kalėjiman įmetė 
Dr. G. Gerekę, kaipo nazių 
“kiaulintoją.” Laike pasku
tinių hitleriškų “rinkimų”

■ iis prilipdė atsišaukimą 
balsuot už nazius prie save 
kiaulių tvarto.

Dr. Gereke andai buvo 
vedėjas vajaus už Hinden- 
burgo išrinkimą preziden- 

į tu' prieš Hitlerį. Paskui jis
■ tapo “darbų sutvėrimo” ko- 
misionieriu. Toliau naziai jį 
areštavo ir nuteisė pustre
čių metų kalėjimo, kaltin
dami, kad jis nusukęs rinki
mų vajaus pinigų.

Gegužės 27 d. United 
Press žinių agentūra pra
neša; kad 3,000 ginkluotų 
ethiopų įsibriovė į Anglijos 
valdomą Sudaną ir kad jie 
ten gręsią amerikonų misi
jai Khartoume.

KLAUSIMĄ BENDRO?
FRONTO NARIAI SPRĘS 

REFERENDUMU " 1
CLEVELAND, Ohio, ge- 

xuž. 26.—Amerikos Sočia-., 
listų Partijos suvažiavimas. 
109 balsais prieš 64 užgy
nė Farmerių-Darbo PartL 
įos kūrimą, kaipo “neišveš 
Damą laipsnį Amerikos- 
darbininkų politinėje sąmo
nėje.” “ 
ūmu reikalauja federuotos 
(sąjunginės) Darbo Parti
jos ir šaukia talkon smul
kiųjų biznierių organizaci
jas, kooperatyvus ir inteli
gentų bei apšv. organizaci
jas; sako, kad Darbo Par
tija turi būt visiškai atsipa- ! 
’aidojus nuo senųjų kapita
listinių partijų. Rezoliucija 
pritaria sąlyginiam dalyva
vimui jau esančiose vietinė
se Darbiečių Partijose.

Suvažiavimas nutarė ves
ti kovą, kad būtų atimta 
sauvališka galia iš šalies 
Augščiausio Teismo, kad jis 
negalėtų naikinti socialius 
įstatymus, naudingus dar*- 
bininkams ir farmeriams. r

Pirm suvažiavimui užsi-’ 
darant, tūli delegatai iš 
Pennsylvanijos ir Wiscon- 
ūno pagrūmojo skilimu nuo 
Socialistų Partijos, jeigu, 
naujasis jos komitetas ne
atmes visokį socialistų ben
dradarbiavimą su komunis
tais. Norman Thomas juos 
apramino, kad tą klausimą 
spręs visi partijos nariai 
per referendumo balsatį- < 
mus. S v

Rezoliucija tuo klau-

ti kovą, kad būtų atimta 
sauvališka galia iš

|M

f.;.

Viena, geg. 27.—Klero- 
fašistų valdžia Austrijo;’ 
griežtai uždraudė bet ko
kius privatinius ginkluotų 
vyrų būrius.

Aigipte Italija varo pro
pagandą už to krašto ne
puolimo sutartį su Roma, 
agituoja neleist Anglijai sti- 
print jos kariškas jėgas Ai
gipte bei kursto sukilt ir vi
siškai atsimest nuo Angli-

Ijos. Fašistai nuduoda, būk
Aigiptą tuomet “apgintų” j tusi ginkluota kova tarp

I Italija; o užkariavimą Ethi-

mo streiko pereitą antra-, 
dieni neleido skebu prie 
mašinų. Miesto darbo uni
jų centras savo rezoliucijoj 
pasmerkė kompaniją ir pa
sižadėjo visais būdais rem
ti areštuotus darbininkus 
apsigynimo byloj.

Gumos Darbininkų Streikas 
Prieš Unijistii Areštus
AKRON, Ohio, geg. 25. 

—7,000 Goodyear gumų 
kompanijos darbininkų tu
rėjo trumpą sėdėjimo strei
ką protestui prieš areštavi- 
mą 31 unijinio darbininko.

Jie buvo suimti už tai
Itoliios galingumo įrodymą.

Tokia Italijos agentų vei
kla Aigipte ir Palestinoj la
bai erzina Angliją.

Francijos Darbininkai 
Užėmė Du Fabriku

Jeruzalė, geg. 27.—Jau 
ketvirta diena siaučia įnir-

anglų kariuomenės ir suki
lusių arabų Nablus, Gaza 
ir Tulkarem apygardose 
Palestinoje.

London, geg. 27.—Išplau
kiant į Ameriką naujam di
džiuliam Anglijos laivui 
“Queen Mary” susirinko 
pažiūrėti šimtai tūkstančių 
žmonių.

'T*

Lisbona, geg. 26.—Portu
galijos valdžią davė leidimą 
be bausmės namo sugrįžti i 
50 politinių pabėgėlių bei kijo j, nuvirto į vandenį ve- 
tremtiniu. Jų tarne yra ir žimai su Rakwicz mokyklos 
buvęs šalies prezidentas B.! vaikais ir prigėrė 31 vai- Kredito 
Machado. kas ir du suaugę.

Nuteisė 11 Suokalbinin
ku prieš Sovietus

ODESSA, geg. 26.—Sovie- 
tų apskričio teismas pa
siuntė kalėjiman vienuoliką 
asmenų, agitavusių prieš 
Sovietų tvarką. Jie, be kit
ko, laukė įkaro ir rengėsi 
tuomet atstėigti kapitalisti
nį surėdymą.

WASHINGTOhTgeg. 26. (
—Roosevelto valdžia skel-' Pašaliniai darbininkai pri- 
biasi, kad per trejus metus statė jiems maisto ir blan- 
davus $3,704,000,000 nasko- ketus. Samdytojai būsią 
lu farmeriams iš Farmų priversti rytoj pradėt de-

Administracijos rybas su įsidrūtinusiais jų 
fondo. I fabrikuose darbininkais.

. PARYŽIUS, geg. 26.— 
komunistų vadovaujami, 
darbininkai užėmė Le Val- 
lois-Nieuport lėktuvų sta
tyklą ir Lavalette Statybos 
Kompanijos fabriką, Pary
žiaus priemiesčiuose, kada 
kompanijos atsisakė su- 
trumpint darbo laiką iki 40 
valandų per savaitę ir pri
dėt algos. Pirmame fabrike 
laikosi užsibarikadavę 200 
darbininkų, o antrame 150.

Žydai Kaltina Angliją 
Už Arabų Riaušes
I ________ _

GENEVA, geg. 26.—Pa
lestinos Žydų Agentūra 
įteikė Tautų Lygos Manda
tų Komisijai raportą su 
skundu prieš Angliją. Jie 
kaltina, kad Anglų vyriau- 
bė Palestinoj nenumalšina 
arabų riaušių prieš žydus.

Abejojama, ar komisijos 
posėdžiuose dalyvaus Itali
jos atstovas. Mat, pati 
Mussolinio valdžia yra ang-

Bandė Prašmugeliuot Haile 
Selassie Karūną ir Kardą

CAIRO, geg. 25.—Dar 
neišaiškintas vyras išlipo iš . 
laivo Suezo kanale su ryšu
liu, sakydamas muitų in*cą 
spektoriams, kad tai tik 
drabužiai. Bet inspektoriai 
surado aukso karūną ir 
auksinį karda, iškaišytus 
deimantais ir kitais brang
akmeniais. Tiedu daiktai 
esą verti $500,000. Vyras 
suturėtas kaipo šmugelnin- 
kas. Spėjama, kad karūna 
ir kardas išplėšti iš 
niios imperatoriaus 
Selassie palociaus 
Ababoj per riaušes 
italų atėjimo.

GRAVELBuRG, 
Canada, geg 26.—Nežinik 
kas nušovė bevažiuojantį 
namo farmerį Al. Boireą. 
Tad arklys pats dvi mylias 
parvežė savo negyvą šeimi-

Ethio- 
Haile 
Addis 
pinu

Sask.,

lų įtariama, kaipo arabų Įninką. Areštuotas Boire’o 
kurstytoja Palestinoje. švogeris.
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kieti jos agentais” (Keista: tik nesenai • 
Smetona apšaukdinėjo šaudomu osius 
“Maskvos agentais/’)

Amerikiečiai lietuviai! Prbtestuokit 
prieš savo brolių žudytojus Lietuvoj. 
Draugijos ir organizacijos, užtarkit šau
domus darbo žmones! Smerkit kruviną
jį Smetonos terorą Lietuvoj!

Visos Amerikos lietuvių organizacijos, 
draugijos bei kliubai: rinkite delegatus 
Amerikos Lietuvių Kongresan, kuris pa
sisakys už laisvę Lietuvos darbo žmo
nėm!

Šalin fašizmas!
Šalin kruvinojo Smetonos režimas!
Tegyvuoja Lietuvos liaudies laisvė!

Tegul Lietuvos Žmo
nės Išgirs Mūsų Balsų!

da-

so- 
są-

Kokius Ūkininkus Smetona
: Sušaudė Lietuvoj?

“Vilnis” talpina platesnę žinią apie su
šaudytuosius (gegužės 23 d.) keturis 
Lietuvos ūkininkų veikėjus (Matyti, Chi- 
cagos visoj spaudoj buvo platesnė apie 
tą tnaisų įvykį žinia patiekta; New Yorko 
spauda tik labai trumpas žinias tegavo). 
“Vifnis” rašo:

•Sušaudyti yra Alfonsas Petrauskas iš 
Būdviečių kaimo ir Kostas šiugžda, iš Užu
pių kaimo, Pajevonio valsčiaus. Kitų dvie- 
ją vardų nepavyko sužinoti. Abu užmuštie- 
ji*yra buvę katalikų jaunimo sąjungos “Pa
vasario”” veiklūs nariai ir ūkininkų streiko 
vadai.

•Karo lauko teismas vedė visą bylą slap
tai taip, kad užsienis pirmiau sužinos apie 
įvykius, negu gyventojai čia Lietuvoj. Teis
mu gremėzdiški kaltinimai sekanti:

JĮ. Spausdinimai atsišaukimų (kaip caro 
laikais) užsienio valstybėj (Vokietijoj), ku- 

• rijais raginta valstiečiai skelbt streiką prieš 
nepanešamų taksų mokėjimą, veikti už at- 
stėigimą demokratijos nuverčiant dabartinę 
valdžią, ir platinimas tų atsišaukimų pieti
nį* Lietuvoj—Suvalkijoj: Vilkaviškio, Ma
rijampolės ir šakių apskričiuose.

1
^2. Skleidimu lapelių, kuriuose grąsinta 

vžUdininkam už ištaksavimus ir areštus.
*3, Terorizavimą valdininkų ir naikinimą 

tiįrto.
^Sušaudyti kilę iš Pajevonio valsčiaus. 

Tęj byloj nuteista viso'7, kurių keturi mir- 
tin., Kita byla buvo Veivęrių sukilimo 
lyvių, kuri perėjo kelias rankas.

Antroj viso teisiamų būta 34, iš šių 
kanti buvo policijos, žvalgybos ir šaulių
jungos narių peršauti: J. Pečiokas, V. Ma
čys, K. Gustaitis, J. Bartnikasj J. Grinevi
čius ir J. Karčiauskas.

Petrauskas ir šiugžda areštuoti balandžio 
2 dieną, Kupiškio kaime (Vištyčio vals
čiuj), kur buvo nuvykę parvežt 30,000 kopi
jų atsišaukimų, šiuos Vokietijoj atspaus
dino Lietuvai Gelbėti Komitetas.
r'’ Manoma, kad nazių valdžia išdavė žval- 

/ gybai susitartą laiką ir taip viso septyni 
valstiečiai areštuoti.

Atsišaukimuose nurodyta, kiek ūkininkai 
nukentėjo nuo diktatūros. Ant jų buvo at
vaizdai policijos sušaudytų dviejų Veiverių 
miesto sukilimo dalyvių—Juozo Gustaičio ir 
Stasio. Veiverių miesto sukilimo dalininkų 
sąjungos veikėjai, kurie prisidėjo prie vi
suotino ūkininkų streiko rugsėjo mėnesyj.

Raudonoji Darbininkų Pagęlba (TDA) 
Kauno rajono išleido atsišaukimus kvie
čiant visą liaudį gelbėti šimtus areštuotų 
ūkininkų. Visiem jiem gręsia mirtis Sme
tonos kraugerio agentų naguose.

Išleista dviejų rūšių lapeliai:
, 1. Neduosim niekint savo brolių; tuose 

aprašo, kaip kankinami streikavę ūkinin- 
lįai.
‘ 2. Liaudies Fronto Pagelba Suvalkijos 
komitetų organizavimui; tuose nurodo 
ūkininkam, kaip organizuoti apsigynimo 
komitetus nuo policijos, žvalgybos, seniū
nų šnipavimų ir teismuose.
Dalį tų lapelių žvalgyba užgrobė Kaune 

balandžio 27. Jie buvo išleisti pagelbėjimui 
areštuotų Kupiškio kaime. Trys darbinin
kai—G. šuklinskas, Simas Čepaitis ir š. 
Brojeris suimta pirmojo namuose Kaune. 
Aluntos gatvėj No. 4.

Areštuotiem gręsia taipgi mirties baus
mė. Užsienio, ypatingai Jungt. Valstijų, 
Kanados ir Pietų Amerikos, brolių lietu
vių protesto balsas esąs būtinas, pasakė 
Raud. Darb. Pagelbos komitetas, jei norima 
išgelbėt kankinamus katorgose nuo mirties.

Pora savaičių atgal Alytuje nuteista du 
komunistai, kurie dalino lapelius kareiviam, 
kviečiant padėti areštuotiem broliam ir ne- 
šaudyt jų.

J. Varževičius nuteistas už tai 8 metam 
ir V. Lieponis 5 metam katorgom

Visi kalinami laukia pagelbos rankos nuo 
brolių amerikiečių ypatingai.
Šitokias šiurpulingas žinias Chicagos 

dienraštis patiekia apie padėtį Lietuvoj!
Įdūkęs fašizmas, skaitydamas savo 

viešpatavimo dienas, žudo Lietuvos dar
bo žmones, naikina darbininkus, studen-

Belgija: Pamoka Amerikai!
Sekmadienį įvykusieji Belgijoj parla

mentariniai rinkimai teikia didelę pamo
ką Jungtinių Valstijų darbo žmonėm. 
Rinkimai parodė pirštu į Belgijos ir vi
sas socialistines partijas, kitose šalyse, 
kad jos turi daryti bendrą frontą su ko
munistinėm partijom, jei nori augti ir 
stiprėti, na, ir pasekmingai atmušti fa
šizmo pavojų.

Palyginti su 1932 metų rinkimais, sek
madienio rinkimų rezultatai Belgijoj bu
vo sekami:

1932 1936
Socialistai 73 70
Katalikai 79 63
Liberalai 24 23
Rexistai — 21
Flemišai nacionalistai 8 16
Komunistai 3 9

PartijaMažytė Belgijos Komunistų 
1932 metais gavo 12,600 balsuotojų, o pe
reitą sekmadienį—34,780.

Vadinasi, iš visų kairiųjų partijų, tik 
komunistai tegalėjo išrinkti daugiau at
stovų ir gavo kur kas daugiau balsuoto
jų. Socialistai gavo mažiau, palyginti su 
1932 metais. Liberalai—taipgi. Katali
kai (klerikalai), kurie smarkiai susikom
promitavo, gavo dar mažiau balsų ir at
stovų.

Socialistų, katalikų ir liberalų iškaš- 
čiais laimėjo rexistai (Belgijos fašistai) 
ir flemišai nacionalistai, flirtuoją su Vo
kietijos naziais! Rexistai stoja už “kor- 
poratyvę” valstybę, už pavedimą vienam 
žmogui krašto valdžios. Jię yra dau- 
giau-mažiau austrinio tipo fašistai. Jų 
vadas Leon Degrelle yra buvęs katali
kų veikėjų. Menama, kad iš katalikų 
partijos pereis pas rexistus dar daugiau 
klerikalų, kadangi tarp klerikalų ir fa
šistų tokioj katalikiškoj šalyj, kaip Bel
gija, yra labai glaudūs ryšiai.

Taigi Belgijoj fašizmo pavojus smar
kiai paaugo. Kodėl? Jei Belgijos Socia
listų Partija būtų veikusi išvien su Bel
gijos Komunistų Partija, jei jiedvi būtų 
sudariusios rinkiminį bloką, bei bendrą 
frontą, tai žinia, kad socialistų partija 
nebūtų nustojusi atstovų skaičiaus, bet 
būtų paaugusi, panašiai, kaip Franci jo j.

Komunistai sako, kad bendras fron
tas tarp abiejų partijų visur išeis nau
doj abiem partijom, bet nenaudon fašiz
mui.

Amerikos • Socialistų Partija pereitą 
pirmadienį padarė kaip tik panašią klai
dą, kaip Belgijos Socialistų Partija. Ji 
atmetė USA Komunistų Partijos siūly
mą sudaryt bendrą frontą rinkimuose. 
Ji mano, kad tuo būdu bus užduotas 
smūgis komunistams. Klysta! Tuo bū
du bus užduotas smūgis pažangiajam 
sparnui darbininkų judėjime. Tuo būdu 
bus padrąsinta Liberty League ir Hears- 
tas varyt savo pražūtingą darbą pirmyn.

Komunistai nesiliaus rodę to Socialis
tų Partijos nariams ir jie betarpiškai sa
kys: draugai socialistai, Sudarykim ben
drą frontą, veikim išvien, nes prieš mūs 
stovi vienas priešas, bendras priešas,— 
fašizmas. Veikdami išvien, mes abišališ- 
kai stiprėsime ir iš to Amerikos darbo 
žmonės tik pasidžiaugs!

Devintoji USA Komunistų Parti
jos Konvencija

Devintoji USA Komunistų Partijos 
konvencija jau visai arti: sekančio mė
nesio . pabaigoj. Tai bus nepaprastai 
svarbi konvencija. Be to, kad joje bus 
nustatyta gairės ateities veiklai, USA 
Kompartijos nariai nominuos savo kan
didatus į šalies prezidentą ir vice-prezi- 
dėntą.

Partijos nariai ir nenariai raginami 
rašyti mūsų spaudoj apie komunistinę

Baisi, šiurpulinga žinia iš 
Lietuvos pasiekė šios šalies 
krantus. Smetonos fašistinė 
valdžia šiomis dienomis su
šaudė keturis valstiečius, 
kurie vadovavo valstiečių 
streikui. O būdavo žmonių, 
kurie sakydavo, kad nerei
kia vadinti Lietuvos val
džią kruvina. Lai tie dabar 
įsitikina, kad jai tas vardas 
pilnai atitinka. Ji yra kru
vina.

Septyni buvo nuteisti mir- 
tin, bet trims Smetona 
bausmę pakeitė amžinu ka
lėjimu. Dar kiti penki pa
smerkti visam amžiui kalė
jimam O kięk valstiečių nu- 
smerkta ilgiems metams 
kalėti, kiek šimtų jų su
grusta ir laikoma kalėji
muose be teismo, tai nieks 
nežino ir nežinos.

Dabar matome, kaip tei
singi buvo tie laiškai iš Lie
tuvos, kurie sakė apie ma
sinius areštus, masinius 
teismus, žvėriškas bausmes. 
Teisingi buvo tie balsai, ku
rie maldavo amerikiečių 
lietuvių užtarimo, pagelbos. 
Prisipažinkime, kad ameri
kiečiai nesiskubino jiems 
su tokia pagelba, kokios rei
kėjo. Tiesa, buvo nemažai 
masinių protesto susirinki
mų. Mūsų 'judėjimas priė
mė ir pasiuntė Smetonai 
daug protesto rezoliucijų. 
Visa tai buvo labai geras 
darbas. Tas darbas, be abe
jonės, neleido Smetonos val
džiai pravesti tikrai masinį 
valstiečių žudymą. Jos buvo 
taip užsimota. Jos žvėriš
kas žmogžudingas puolimas 
ant streikierių rodė, kad ji
nai be pasigailėjimo mėsinės 
tuos, kurie streike daly
vauja.

Kaip sakėme, buvo pro
testų, rezoliucijų, reikalavi
mų. Bet buvo nepakanka
mai. Ar tai dovanotina, kad 
iki šiol, bėgyje visos dešim
ties metų fašistinės dikta
tūros siautimo Lietuvoje, 
Amerikoje nebuvo sudary
tas platus liaudies frontas 
teikimui pagelbos Lietuvos 
žmonėms? Pav., iki pra
džios šių metų socialistinė 
srovė ir spauda nė kalbėti 
nenorėjo apie bendrą frontą 
prieš Smetonos sauvalią 
Lietuvoje. Gal kalti ir mes, 
gal ir mes nemokėjome juos 
įtikinti, kad bendras fron
tas šiuo reikalu ir galimas 
ir neapsakomai reikalingas.

Bet dabar padėtis pakitė
jus. Dabar prasidėjo labai 
platus bruzdėjimas. Jau su
sikalbame. Jau ir pradeda
me darbuotis bendrai. Gal 
šitas Smetonos valdžios vė
liausias, baisus, kruvinas 
žygis prieš Lietuvos žmones 
paskubins visų progresyviš- 
kai nusistačiusių Amerikos 
lietuvių platesnį bendra
darbiavimą, kad pagelbėt 
Lietuvos žmonėms nusikra
tyt Smetonos jungą.

Mes su vilčia žiūrime į 
Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Jis, žada$abai daug. 
Jis turės būti ir bus Ameri
kos lietuvių apvienytas, ga
lingas balsas prįeš Smeto
nos diktatūrą. Perkūnišku 
trenksmu jisai pasieks Kau-

Tures
Jokia Smetonos 
cenzūra negales

ną. Apie tai nereikia abejo
ti.

Mes manome, kad Ameri
kos Lietuvių Kongreso bal
sas pasieks ir pavergtus 
Lietuvos žmoneles, 
pasiekti, 
valdžios
pastatyti tokios sienos, per 
kurią neprasimuštų tasai 
balsas. Išgirdę mūsų balsą, 
mūsų pasižadėjimą jiems 
padėti toj kovoj su smeto
niniais budeliais, Lietuvos 
•žmonės pasidrąsins, panau
jins savo pasiryžimą įsigy
ti laisvę. Netaip baisus 
jiems bus valdžios teroras, 
kuomet jie žinos, kad šim
tai tūkstančių Amerikos 
lietuvių tą terorą pasmer
kia ir eina jiems talkon.

iki 5-kių į dieną. Meisteriai 
ir pagelbininkai — meiste
riai (mėnesiniai—600 litų/ o ’ * 
pagelbininkai a k o r d iniai/į j 
kaip ir darb.)—200—350 lt. 
Mokinės—nuo 20 litų ligi"* 
40 litų, o vieną mėnesį dir- 
ba be pinigų. Už kiekvieną "/ 
menkniekį darbe uždeda- ' • 
mos bausmės net iki 2-jų " 
litų. Prie darbininkų sta- ‘ < 
tomi prižiūrėtojai iš meis-" 
terių ir pagelbininkų. . '"‘i
ne)—uždarbis nuo 2-jų jį.,-

Šilko fabrike (Konfekcip- ; s 
iki 5 į darb. į dieną. Moki
nes nuo 20 litų iki 40 litų 
mėnesiui. Mėnesį laiko diį-. . 
ba be algos. Kirpėja (mei- 
sterė) — 7 lt. į dieną. Baus-’ 4 
mes deda sauvališkai—pa- 
prastai 50c.—1 lt,—lį lito/.. ’ 
V a d i n amosios buhalteres ... 
eina ir prižiūrėtojų parei-.,'; 
gas, nes visos darbininkės...i
dirba padieninio darbo są-;... 

lygomis, jos pačios ir bau-’...
smes nustato. Už viršvalan-...
dinį darbą moka 12 centų ; • 
daugiau, t. y. dirbantiems 
virš normos (8 vai. darbo 
dienos). Paskutiniu metu .; 
s a v i n i n kai, išnaudodami.*' 
darb. tarpusavio konkureri-.’. A 
ci.įą nori įvesti atlyginimą : 
už viršvalandinį darbą lygų’... 
dienos darbui, tai yra—at- 

j žėsiąs, todėl įeisią madon roli- imti tą 12-ka. centų. Darbi- f 
kiniai sandalai. Ateities miesto ninkės neorganizuotos ir"'

padarys savo.
Busimieji rūbai nebeturės ten
dencijos dengti: 'jie tik saugos.

Tam reikalui bus pagamintos 
naujos Ynedžiagos. Rūbai bus 
gaminami iš cheminių medžia
gų, kurias tiksliai sukomponuos 
mokslas. Mokslas pažino ultra 
violetinių spindulių naudą. Va
dinasi, pirmiausia ateities rū
bai bus peršviečiami.

Nei modistai, nei modistės 
nebeturės tokio darbo, kaip da
bar turi. Daugių daugiausia 
jiems teks tik spalvas rinkti ir 
pritaikyti. Rūbai bus panašūs 
į mūsų maudymosi kostiumus.

Apie ateities skrybėles Puare 
taip sako:

—Jos visiškai dings, kaip 
barbariškos epochos liekana. 
Juk mes jau nebemiegame su 
naktinėmis kepuraitėmis, kaip 
seniau. Daugių daugiausia bus 
nešiojama metalinė juosta, ku
ri prilaikys plaukus, 
bus pritaisytas prie 
priekaktis, kuris nuo 
saugotų mūsų akis.

Puare pranašauja, kad mote-

Gal būt 
juostos 
šviesos

. . . . - rys daugiau neapsinuogins,
Taigi, dirbkime del Ame- kie]< jau jos šįoi apsinuogi- 

rikos Lietuvių Kongreso no. 
pasisekimo. Dar turime apie' 
tris savaites laiko. Nedaug, 
tiesa, bet dar daug kas ga
lima nudirbti. Kaip tik pra
džioje birželio mėnesio pra
sidės platus rinkimas dele- • 
gatų į Kongresą. Visos or
ganizacijos laikys savo su
sirinkimus. Lai nesnaudžia 
mūsų draugai ir visi Lietu
vos žmonių laisvės priete- 
liai. Lai jie pakelia balsą už 
Kongresą kiekvienoje orga
nizacijoje!

Visi keliai veda į Cleve- 
landą, į Amerikos Lietuvių 
Kongresą!

Moterų mėgiamiausias iš
eiginis rūbas būsiąs pelerina.

Dingsiu visiškai ir batukai
Lygiai taip, kaip ir skrybė

lės: Jų vietoje būsią sandalai. 
Bet kadangi ėjimas iš viso ma-

žmonių vaizdas būsiąs labai 
harmoningas. Bet turtingieji, 
jeigu tik jų dar bus, darys vi
sokių kvailysčių, kaip ir dabar 
daro,—baigia Paure.

IŠ LIETUVOS

tus ir ūkininkus, apšaukdamas juos “Vo- veiklą. Nurodykite savo nuomones su-

ĮVAIRUMAI
MADOS 2,000 METAIS

Trikotažo Darbininkių 
Pasitarimas Kaune

Dalyvavo iš įmonių “Sil- 
jva” (didelis fabrikas 300 
darb.), iš vieno šilko fabri
ko (Konfekciono—45 darb.) 
ir kelių kitų smulkesnių 
įmonių: Viso įmonių kviestų 
atstovų buvo 10. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad minė
tose įmonėse darbo sąlygos 
tokios:

“Silvos” fabrike darbi
ninkės uždirba nuo lį lito

gerokai atsilikęs elementai. 7;
Kitose smulkesnėse įmo-’/į 

nėlėse darbo sąlygos visai7 
panašios. Vienoj iš jų už * 1 
mažiausią pagadinimą siu
vant daiktą, tenka pagadin- 
tą daiktą darbininkei pasi
imti sau ir atlyginti kaip ir •*: 
už gerą. ’'J/'/

Be to,, pasitarimas aptarė ' 
fašistų valdžios . paskelbtą-.,,/ 
jį “darbo rūmų” rinkimų 
reikalą. Valdžiai nepavy-“ 
kūs įtraukti darbininkus/ į 
fašistines profsąjungai-Ą 
fašistai ėmėsi naujų brWv 
organizuoti “k o r p orą 
v a 1 stybę”—įsteigė “Da 
ninku Atstovybę.” Bet ir j. 
susidūrus su atkakliu dav’ 
masių pasipriešinimu— 
giami dabar darbo K.

(Tąsa 4 pusi p.) .'A

didžiau-

Ką Pranašauja Madą Karalius 
P oi Puare.

Garsus kitada madų karalius 
Pol Puare dabar jau skaitomas 
subankrūtijusiu. Bet tai jo pa
ties kaltė. Jis negalėjo prisi
taikyti prie pakitėjusių laiko 
apystovų. Ir vis dėlto, nors šis 
žmogus dabar laikomas bedar
biu ir “elgeta”, bet karūna nuo 
jo galvos dar nenusmuko. Pary
žius dar tebesiklauso jo patari
mų kuriant naujas madas.
Jis vis dar tebėra
siu Paryžiaus madą kūrėju.
Vienas žurnalistas, 

mas laiko, užsuko pas madų ka
ralių ir paprašė, kad šis pasa
kytų savo nuomonę, kokios ma
dos viešpataus 2000 metais.

Štai jo atsakymas: “Man at
rodo, kad 2000 metais žmonės 
iš viso nebeturės jokių madų. 
Mados dings. Apsirengimo rei
kalas pereis į technikų ir higie
nistų rankas, kaip ir viskas kit
kas mūsų gyvenime. Panopti
kume mes matome daug įvai
rių lėlių, kurios aprengtos įvai
riais senais aprėdalais. Dabar 
mes nebegalime tokiais rūbais 
rengtis. Lygiai taip mūsų anū
kams bus nebepraktiški ir ne- 
benaudotini rūbai, kuriuos mes 
dabar dėvime. Jiems jie atro
dys dulkių ir bacilų sandėliais.”

—O kas bus jų vietoje?
—Rūbai, pagal dabartinį mū

sų supratimą, iš viso dings...
—Argi vėl mes turėsime 

vaikščioti kaip mūsų protėviai 
nuogi ?

—žodis, “nuogas” visiškai 
dings iš kalbamosios kalbos. 
Kūno mes taip nebeįmutuluosi- 
me, kaip dabar. Sportas, kur 
sparčiais šuoliai eina pirmyn,

sirinkimuose ir spaudoj apie tai, kas pas 
mus taisytina. Komunistų Partija — 
mūsų visų partija!

Svarbiausia: stiprinkim USA Komu
nistų Partiją nariais. Tie, kufie jais 
yra, tūri darbuotis įtraukti naujų, o ne-

tureda-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tėl.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NESVEIKI TONSILIAI. 
PUČKAI

Drauge gydytojau, prašau 
ir man duoti kokį patarimą 
pėr “Laisvę.”

Esu mergina 24 metų, 5 pė
dų ir 3 colių, 127 svarų. Ma
ne šią žiemą pradėjo varginti 
tonsiliai. Šaltį pagaunu jau 
kelintą kartą, ir gerklę ima 
skaudėti. Buvau pas gydyto
ją, tai sakė, kad man tonsi
liai biskį nesveiki. Tat kas 
man daryti? Ar reikia jie iš
imt ?

Taipgi aš turiu pučkų ant 
veido. Gal ir jie paeina nuo 
to? Valgį vartoju nesugadin
tą. Svaiginančių gėrimų ma
žai. Miegu gerai, viduriai dir
ba gerai.

ATSAKYMAS
Gal Jums tie tonsiliai ir yra 

kiek patinę. Labai dažnai 
galima tokie tonsiliai išgydyt 
be pjovimo. Maistas daugiau
sia reiškia. Gerai, kad ban
dote nesugadintą maistą, gy-

nariai, kovoją darbininkai, veikėjai ra
ginami patapti mūsų revoliucinio avan
gardo nariais.

Lietuvių komunistų suvažiavimas, be
je, ruošiamas antroj pusėj rugpjūčio mė
nesio, Rochesteryj.

vą maistą vartoti, žiūrėkite/J 
Drauge, kad vitamino A dau- 
giau su maistu gautumėt. ’ OT'T 
jo turi kiaušinio tryniai, pie-’ • • 
nas, grietinė, sviestas, sūris,/.L 
kepenys, žuvų aliejus, gelte-*- 
nosios bulvės, kviečiai ir rp- / 
pesnė duona, bananės, morkr.*.., 
vos, žali žirniai ir pupelės,; 
špinatas ir lapuotos daržovės..,.

Būkite, šildykitės saulėj* ■ 
Eikite gerai pasivaikščiot: 
Gerklę, tonsiliuš galite teplio- .. 
ti kad ir kas diena po kartą- 
iodo ir glicerinos mišiniu, abie.<.l 
jų perpus. Paausius, pažan— 
dės galite teplioti i6du, kas ;
pora-trejetas dienų, kol oda,,., 

parausta. Tada nebereikia.
Cod liver oil—10 D nors po 

šaukštą imkite kas diena. lojctoz 
po lašą kas pora dienų. Džio-~ 
vintų mielių — Brewers yeast~ 
tablets, po 10 tablečių prieš Z“ 
valgį. Tai bus gerai tonsi-~ 
liams, slogoms, bus gerai irx 
pučkams ir da daug kam. Bp~ 
to, pučkuotas vietas tepliokite/; 
kas vakarąs, ant nakties, šituo— 
mišiniu: - —

Potassa sulphurata 1 dranC 
Zinc sulphate 1 dram — 
Rose water 4 ounces • 
Suvilginkite ir palikite taip 

per naktį, o ant rytojaus nu
simazgokite.
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C. E. Ruthenbergas Apie Darbo Partiją kiais

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
ŠIAULIAI

MONTELLO, MASSMONTELLO, MASS

15 tas METINIS PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVE

Nedėliok May (Gegužės) 31—Puikiausią programa

S i etyno Choro Piknikas

Laisvietis

Sietyno Choras

visoj šalyj 
energinga 
sukūrimą 
Partijos;

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

IR PANEVĖŽYJ sulaikyti 
KOMUNISTAI SU KURSTO

MAIS ATSIŠAUKIMAIS

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

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

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

grupių ir 
Iš senų 
naujus

PIKNIKAS, KARNIVALAI IR SPORTO PROGRAMA

Lietuvos Žinių”)

JUOZAS GEG2NAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR 

kitokį gėrimai
Patogus Užčjimas Grupėms

412 W. Susquehanna A v. 
Philadelphia, Pa.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI. TAD BŪKITE VISI! Kviečia RENGĖJAI

Gerk- 
ligas, 
ligos 

kokią 
pasi- 

ir jūsų

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

Apvogtas prekių vagonas. Ge
gužės 1 d. naktį iš Klaipėdos 
į Šiaulius atėjusio prekinio 
traukinio vienas vagonas ras
tas atidarytas, plombos nu
plėštos ir išvogta 4 ritiniai 
manufaktūros.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 7-1312

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

fraukiu paveikslus familijų 
tuvių, kitokių

mažai plakatą su įvairiais

Piknikas, Karnivalai, dalyvaus ir 
Liuosybės Dailės Ratelio Choras ir 
bus sportiškų žaislų. Muzikale pro
grama prasidės 12 vai. dieną ir tęsis 

iki vėlumui nakties.

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
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.

KELRODIS:—Springfield Ave., karai ir busai, iki Irvington Centro. Čia imkite Union busą (žalios spal
vos) kuris atveš iki Vaux Hall Rd., čia išlipkite ir parkas rasis pusė bloko tolumo, kur matysite iškabą su 
užrašu “Old Cider Mill”. Automobilių kelias tas pats, Springfield Ave., iki Vaux Hall Rd. po kairiai iki parko.

Bus visokių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame Darbininkus, profesionalus ir 
biznierius Į augščiaus nurodytą pa
rengimą. Atsilankiusieji visi būsite 

užganėdinti.

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 ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

ves- 
pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

sudarau sv 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to 
kio dydžio, ko 
kio pageidauja 

Taipgi a<

negauną atostogų 
įpie 2 lt. die

ki ausi m ais 
darbo rū

da 1.y va vo

Gerbiamieji! Sietyniečiai visuomet surengdavo puikius koncertus, operetes, vakarienes, bet šis 
piknikas bus už visus geresnis, nes vieta nauja ir graži; sodas, kaip rojus. Bus puiki orkestrą šo
kiams didelėj naujoj svetainėj. Bus skanių valgių ir gėrimų. Yra bowling alley ir kiti žaislai.

Šeimos drama. Tūlo siuvėjo
Kazlausko žmona paliko 

vyrą ir išėjo gyventi pas savo 
draugę į Kražių gatvę. Vieną 
dieną Kazlauskas su revolve
riu atėjo pas savo žmoną ir 
kėsinosi ją nušauti, tačiau, už
sikirtus revolveriui, nušauti 
negalėjo ir pabėgo. Policijai 
jo sulaikyti nepavyko. Bal. 
23 d. Voveriškių kaimo pel
kėse (netoli Šiaulių) buvo 
rastas lavonas vyriškio, pasi
korusio ant nedidelės pušai
tės. Pasikorėlis klūpojo ant 
kelių, netoli jo ant kito me
delio kabojo jo paltas, o ne
toliese rastas raštelis, jog žu- 
dąsis del neištikimos žmonos. 
Policija nustatė, kad tai yra 
tas pats J. Kazlauskas, kurio 
žmona išėjo gyventi kitur.

manaitę, 16 m. amžiaus, siu
vėją, ir Simą Svirskaitę, 17 m. 
amžiaus, siuvėją. Padarius ta
me buto kratą, rasta nemažai 
inkriminuojamos medžiagos, 
iš kurios pažymėtina: (1) ša- 
pirografuot 
šaukimas “ 
valstiečius liaudininkus 
mo sąjungą ir visus 
žmones, 
sudaryt 
frontą; (2) išgrafuotas lapelis 
su Panevėžio komunistų orga
nizacijos rajono sudėtimi; (3) 
14 egzempliorių užpildytų ir 
neužpildytų ankietų apie ko
munistų organizacijos narių 
sudėtį; (4) mašinėle rašytas ir 
šapirografu daugintas žydiš
kas laikraštėlis “llalucų šū
kis,” kuriame halucininkai ra
ginami nevažiuot į Palestiną, o

PAINT E R S 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu fermentą ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliui vestuvėm, 

partm, krlkltynom ir kitokiem 
reikalam.

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

Burmistras Atsistatydins?

žydų laikraščiams ir užsienio 
spaudai paskelbus, kad atsista
tydinsiąs Šiaulių miesto bur
mistras p. Valančius, vietos 
laikraštis “Id. M. M.” šią žinią 
burmistro vardu demontavo.

parengtas atsi- 
socialdemokratus, 

jauni- 
sąjungą ir visus darbo 

kuriame raginama 
vadinamąjį liaudies

Bakanauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuve Worcestery 

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

Šių metų balandžio mėnesį 
saugumo organai Panevėžyj, 
Klaipėdos gatvės No. 29, ap
tiko beredaguojant ir šapiro
grafu bespausdinant komunis
tinius atsišaukimus penkis ko
munistus jaunuolius, būtent: 
Meerį Garbą, 16 m. amžiaus, 
be užsiėmimo; Abromą Kacą, 
15 m. amžiaus, stalių; Eliją 
Levitą, 15 m. amžiaus, krau- 
tuvės pardavėją; Reizą Kescl-

BERN. J. SHAWK0N1S 
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Pradžia 12 vai. dieną—Šokiai nuo 4 vai. po pietų

ŠOKIAMS GRIEŠ DON RUSSELL’S ORCHESTRA

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Pakeičiami tardytojai. Šiau 
lių apygardos teismo tardyto 
jas p. Krygėris paskirtas Kau 
no apygardos teismo tardyto 
ju, o jo vieton atkeliamas nau
jas tardytojas p. Janilionis ii 
Alytaus.

u z 
pio- 

buvo pervesti į komu-

Apic atsistatydinimą 
daug kalbama.

SAVAME PARKE, WINTER STREET
KAMPAS KESWICK RD. MONTELLO, MASS

Piknikas, Karnivalai prasidės penktadienį

May (Gegužės) 29. Pradžia 6 vai. Šokiai 9 vai vak 
Sukatoj, May (Gegužės) 30 Dekoracijos Dienoje:

pasilikti Lietuvoj ir dirbti ko-' Panevėžyj buvo iškabinta ne 
munistų naudai. Be to, ga
na daug rasta šapirografinės 
spausdinimo medžiagos ir 
priemonių.

Visi minėtieji asmenys 
savo veiklumą nesenai iš 
nierių 
nistų jaunimo sąjungą ir su
darė Panevėžio komunistų 
jaunimo rajono komitetą. Jų 
pastangomis paskutiniu metu

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios 
(ŠALINSKAS)

Lietuvis G r abortus
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliaus os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway. 

Woodhaven, L. I^> N. Y.

Slibatoj, 30 Gegužes-May (Decoration Day) 
OLD CIDER MILL, UNION, N. J.

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ. ĮŽANGA 25c. PRIE ĮŽANGOS TIKIETO LAIMĖSIT $5 “CASH”.

maliavoju įvi»< 
riom spalvom

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

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

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

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

Čiepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- ■"

Kepėjų susirinkimas įvyko 
kultūrkliubo patalpose, pirmi
ninkaujant juriskonsultui adv. 
J. Šerkšniui. Kepėjai nusi
skundė, kad jie verčiami dirb
ti naktimis 
ir teuždirba vos 
n ai. Visais tais
nutarta kreiptis į 
mus. Susirinkime 
60 kepėjų.

Dabar, kada 
‘vedama tokia 
kampanija už 
^armerių-Darbo 
ta bar, kada tos kampanijos 

* p-iešakyje stovi mūsiške 
Komunistų Partija, ypač 
pravartu prisiminti, ką sa
ke apie Darbo Partijos rei- 

’ kalngumą C. Ruthenber- 
'gas jau miręs mūsų parti
jos vadas.

&vo rašiniuose Darbo 
Paitijos problemai jis pa- 
švęidavo daug vietos.

Žurnale “Liberator”, 
griDdžio mėn., 1924 m., 
Cha-les Ruthenberg rašė:

“Jūsų partija (Kom. Parti
ja) priėmė obalsį ‘Už Darbo 
Pariją’, kaipo priemonę su- 
kristdizavimui sentimento sa- 
vysteviam politiniam darbinin- 

f kų veikimui. Tas sentimentas 
išaugi iš darbininkiškų gyveni
miškų patyrimų. štai kodėl | J 
obalsii ‘Už Darbo Partiją’ pa
remtai ne kokiomis išgalvoto
mis sąlygomis, bet kietu pama
tu ir įsitikinimu, kad kapitaliz
mo piėtojimasis aštrina klasių 
<ovą, kad toj kovoj prieš dar
bininkus vartojama valstybės 

*jalia, o tas įtraukia darbiniu
os politinėn kovon, kovon 
prieš kapitalistinės valstybės 
?alią.”

Jeigu tie žodžiai buvo tei
singi 1924 metuose, tai tuo 
labiau jie teisingi dabar. 
Kai Ruthenbergas rašė 
tuos žodžius, šalį valdė re

spublikonai. Valstybės galia 
visuomet buvo nukreipta 
prieš darbininkų klasę. Da
bar šalį valdo neva libera
liški demokratai, o strei
kuose ir susirėmimuose 

^darbo su kapitalu, ta pati 
valstybinė galia visuomet 
nukreipta prieš darbo mi
nias.

Kiek vėliau, tame pačia
me “Liberator’e” C. Ruth
enbergas rašė:

‘Amalgamacija (suvieniji
mas) amatinių unijų į indus
trines unijas ir sukūrimas Dar
bo Partijos, kad ji vestų dar
bininkų klasės politines kovas 

typi pirmieji žingsniai į* galuti
ni tikslą.”

Tokia pat padėtis ir da- 
bąta tik dabartinėje situaci
joje yra dar daugiau argu
mentų ir už industrines 
jinijas ir už Darbo Partiją, 
nes kai Ruthenbergas rašė 
tuos žodžius, tai Amerikoj 

tdar nebuvo tokio milžiniško 
tyriįio, nebuvo tokios be- 
(Lrtyės. Nebuvo ir fašisti
nę o' pavojaus.

. Kai anais laikais Komu
nistų Partija ir d. Ruthen
bergas kovojo už industri
nes unijas, daug kas iš jų

< tyčiojosi. O betgi, pasiro
dė, kad tai buvo labai tei
singa linija ir šiandien jau 
n e p a 1 y ginamai platesnės I 
minios, negu anuomet, su
pranta industrinio unijizmo 
reikalingumą. Mūsų partija 
ftulošė pionieriaus rolę.

v Darbo Partijos obalsiams 
ir idėjoms garsinti mūsų 
partija, praeityje, labai 
daug propagandos pasklei
dė. Ir ypač daug toj srity j 
pasidarbavo d. Ruthenber
gas.

t?’ $$$ m I?.1 i h

11, jtr'. įu, .t* j

*Uį up'"'' i: . yAK/

4) G . (■ ' ... U : 1 ' ’< - ■ i ,r.



Ketvirtad., Geguž. 28, 193(5

‘ Laisvoji Sakykla
Mūsų Tėvams ir Jaunuoliams geidauja nuo iki 50

nuolių turistų (kaip
aukščiau minėjau, į šį skaitDažnai spaudoje ir kalbose

jau- 
jau

rašome ir kalbame, jog mūsų |ių turistl; gali įeiti h. virš 25
i n n i rvi n n inTnnlAin I i aI 11 in ui/n i «jaunimas ištautėja, lietuviškai 
kalbėti nemoka, lietuvių reika
lais nesidomi ir tt. Vienoje 
SLA prez. F. J. Bagočiaus pra
kalboje (Manchester, Conn.) 
nesenai išgirdome, jog SLA 
ateityje mano gabesnius Ame
rikos lietuvių moksleivius siųs
ti į Lietuvos mokyklas 2-3 me
tams, taipgi esą SLA Pild. Ta-j 
rybos programoje, jog parink
ti keletą moksleivių ir iš Lie
tuvos į Amerikos mokslo in
stitucijas, kad jie sykiu besi
mokindami galėtų atlankyti ir 
lietuvių kolonijas su prakalbo
mis, pranešimais, taip sakant, 
naujovišką mintį-žodį prane
šus Amerikos lietuviams, 
jaunimui darbuotis tarp 
vių.

Visi gerai žinome, jog 
vieno pavasario ar 
metu prasideda atostogos, tam 
tikras nuo darbo liuoslaikis, ir 
kiekvienas asmuo stengiasi tą 
liuoslaikį išnaudoti, kad .ką 
nors pamatyti, gauti naujų 
minčių, įspūdžių, pamatyti sa
vą ar svetimą kraštą, vadinas, 
kur nors važiuoti, dažniausia, 
kaip amerikonai daro, atlan
kyti Europą.

Šiemet ir Amerikos lietuviai 
daro mėginimą; taip sakant, 
didesnį mėginimą, kad kuo- 
daugiau Amerikos lietuvių 
jaunimo atlankytų Lietuvą, 
pamatytų ją, pasilavintų kal
bos. Tiesa, ir seniau buvo mė
ginta tai padaryti, ypač iš Vy
čių organizacijos, bet nei vie
ną kartą nenusisekdavo, ir 
mūsų jaunuolių, sakysime, nuo 
12 metų iki 25 ar daugiau, 
neatsirasdavo. Nežinome, kaip 
šiemet nusiseks, bet daromas 
mėginimas, ir jei šiemet ne
nusiseks, tai jau kitais metais 
bus pasekmingesnis tas mūsų 
pasiryžimas, šiemet Amerikos 
laivakorčių agentai, koopera
cijoje su Chicagos “Naujienų” 
laivakorčių agentūra ir p. 
Vanda Bijanskiene, kuri jau 
bus vadovė jaunimo ekskursi
jos į Lietuvą, rengia pilnai ap
mokamą ekskursiją į Lietuvą 
liepos 11d. laivu Georgic. Vi
sa kelionė bus apie 50-53 die
nas ir kainuos tik $300. Į 
šią sumą įeina laivakortė tre
čios klasės, ekskursija po Pa
ryžių (3 dienas), po Berlyną 
(2 d.) ir Lietuvoje 30 dienų 
su pilnu užlaikymu. Lietuvoje 
visą jaunimo ekskursiją pri
ims ir globos Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti, pats tos 
įstaigos prezidentas p. R. Ski
pitis.

Kaune bus praleista 10-12 
dienų, kurių metu bus aplan
kytos šios vietos: Pažaislis, 
Birštonas, Alytus, Varėna, 
Marijampolė, Dotnuva 
mės ūkio akademija).

Ekskursija Nemunu: 
nų dvaras, Gelgaudiškis 
sienio lietuvių vaikų 
kolonija). Toliau: 
(Ežerėnai), Biržai, 
Palanga, Klaipėdos 
(Nida, Juodkrantė, 
įlankos ir kitos vietos). 
$300 sumą įeina viskas: lai-l 
vakortė, gelžkeliai, autobusai, 
valgis, guolis, tipai ir tt., tarp 
5-6 dolerių į dieną, o reikia 
prisiminti, kad amerikonai ir 
kitos tautos už panašias eks
kursijas ima po 10 dolerių į 
dieną, kas išeitų apie $500, o 
lietuviai su pilnu užlaikymu, 
tūru (turistų reikalais) rizi
kuoja tik už $300. Žinoma, 
reikia prisiminti, kad Lietuvo
je būnant 30 dienų mūsų ame
rikoniškų patogumų neturės, 
bet bus viskas padaryta, kad 
minimalines žmoniškas sąly
gas kiekvienas turistas turėtų. 
Jei žinoma, kas norėtų atski
rai gyventi ir pavieniai važinė
ti, tai suprantama, kad išlai
dų daugiau turėtų. Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti pa-'

ypač 
lietu-

kiek- 
vasaros

Vitė- 
(už- 

vasaros 
'Zarasai 
Šiauliai, 
kraštas 
Kuršių

I šią

metų amžiaus, sakysime, kad 
seniausias ekskursanto amžius 
būtų 30 metų). Visus atvy
kusius į Lietuvą jaunuolius 
pasiims DULR po savo globa, 
o iš New Yorko po Paryžių, 
Berlyną iki Lietuvai ir Lietu
voje prižiūrės ponia Vanda 
Bijanskienė, kuri jau pereitais 
metais važinėjo po Lietuvą ir 
turistų reikalais daug patyri-! 
mų gavo ir savo srityje (turis-1 
tų) pilnai visus užganėdins.

Laiko jau visai maža, be to, 
dar ir laive vietų jau mažai 
belikę, taigi, kas tik norėtų 
prisidėti prie šios ekskursijos, 
pilnai apmokėtos nuo 50 iki

53 dienų, tai kuogreiciausiai 
kreipkitės prie savo vietinio 
lietuvio agento, kuris jau 
kiekvieną jaunuolį-turistą ap
rūpins visais reikalais.

Visi žinome, jog jaunuoliai 
daugiausiai del lėšų tyko iš sa
vo tėvų, tai atsikreipiu prie 
lietuvių tėvų, kad jie nepasi
gailėtų tų $300 ir šią vasarą 
paaukotų savo sūnui ar dukre
lei, kad jau jų auklėjama ar 
jau išauklėjama karta galėtų 
pamatyti ne tik Lietuvą, bet ir 
dvi didžiąsias Europos sosti
nes : Paryžių ir Berlyną, o 
svarbiausia, kad Lietuvoje per 
tas 30 dienų galėtų įgauti lie- 

Ituviškumo. Tėvai, išleidę tuos 
$300, nuo savo vaikų bus dė
kingi per amžius. (Labai abe
jojame !—Red.)

Jonas Sekys, 
Amerikos Lietuvių 
Agentų Laivakorčių 
S-gos Sekretorius.
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Paskutinė 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.

IŠ LIETUVOS

''Tąsa iš 2-ro pusi.)
Buvo pasisakyta eiti į rin
kimus bendru frontu, išsta
tant bendra sąrašą tos visos 
šakos darbininkų.

Šiuo atveju, reikia pasa- 
/ti, pasitarimas praėjo 

silpnokai-nenusistatyta jo
kių konkrečių planų darbui. 
Ir išsiskirsčius ligi pat šiai 
dienai nesiseka išstatyti 
dar bendro sąrašo.

Pasitarimas įvyko apie 
pusę kovo men.

Base Arno.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTEKA 
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, MICH.

p a

ANTANO K. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Main Street ir Kampas Vine St., Montello, Mass
TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME

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

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

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

Montelliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleidimas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Pašalpos Kliubas

Kiekvienas Philadelphijos lietuvis turi prigulėti j šį kliubą. šio 
kliubo susirinkimai įvyksta du kartu į mėnesį: kiekvieną antrą sek
madienį, 2-rą vai. po rietu ir kiekvieną ketvirtą trečiadienį, 8 vai. 
vakare, 928 E. Moyamwising Ave., Philadelphia, Pa.

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

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

NAUJŲ NARIŲ GAVIMUI VAJUS
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 jokioxįstojimo. 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. Mokesti moka po 50c. nuo skyriaus. I. Sky
rius $150.00 pomirtinės ir $o.00 savaitinės pašalpos; II Skyrius, 
$300. pomirtines 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.

A

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad nepadabintiį prastu senovišku būdu dary-1 
darni ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg‘Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

FREDERICS
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

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

Tą naujo mokslo patarnavimą galite gauti

Modern Beauty Parlor
354 Greenmount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKA1TIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

e
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NOTAFf' PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

\ ISNUOTAS GRABORIUS
660 GRANr' STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik'*i įrengtos dvi koplyčios duo
damas mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

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

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

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

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.
Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W

Prašome įsitėmyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert s Ale Distributing Co.
851 Washington Street, Dedham, MassANTANAS KASMOČIUS

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI
Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves 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

---- -............ .... ....... *-------------- ------ - —

I BRIDGEWATER DARBININKU KO OPERATYVE DRAUGOVE
Lietuvių Čeverykų Išdirbys- 
tė, Kuri Pagarsėjo Gamini

mu Over Globe Shoes

Ji Atsiekė Augštą Laipsnį 
Amerikos Čeverykų Indus

trijoje Įsitėmikite 
Vaizbaženklį

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

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

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 pirštine ant rankos.

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

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda

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

Nuo $5.00 iki $6.00

Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuves. Rašykite vardu ir antrašu:

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

GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado

ū,šLJ.aA; vi.-
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Parade for Peace Memorial Day!
“uiti'1,Amer. Youth Congress Backs Parades;

May 30
Saturday, May 30th will be Me

morial Day, or as it is also called, 
Decoration Day, a day that the rul
ers of this country, have set aside 
to pay tribute to the honored dead 
who died to protect and increase 
wealth of the bankers and indus
trialists.

But on that same day there will 
be other parades throughout the 
country honoring the living. They 
will be peace parades, sponsored by 
the American Youth Congress, the 
A.L.A.W. and F., the Y.C.L. the Y. 
M and YWCA, the Y.H.M.A. and all 
youth who are determined not to be
come cannon fodder.

Such a parade will be held in 
Newark, Saturday at one o’clock. 
The youth will march from Lincoln 
Park to Military Park. All L.D.S. 
and Sietyno chorus members are 
urged to come out and march under 
the LoDoeStar banner. After the 
parade there will be cars to take 
all to the Sietyno Chorus picnic at 
the “Old Cider Mill” in Union, N. J.

M. Jamison.

March for Peace, Freedom, Progress!
“Commemorate the dead of past wars by taking action to insure that there shall be 

no more war dead from our generation or any other”. Such is the Slogan which the youth 
of this country raise in conjunction with Memorial Day—May 30.

We have known Memorial Day as a day of jingoistically patriotic parades and speech
es. Mayors and politicians will present wreaths at the foot of statues. Pres. Roosevelį will 
visit Arlington Cemetary and place a wreath at the tomb of the Unknown Soldier. The ra
dio programs will be devoted to patriotic speeches, painting'the glory of “dying for one’s

AUSTRIA—A POWDER KEG?

THREE STUDENTS 
KILLED IN SUICIDE 

WAVE

HOBART,’N. Y—The stiff grind 
of final exams took then* third vic
tim in a week when Philip Cooke, 
Hobart senior and son of a Cleve
land minister, committed suicide in 
his fraternity house room. Officials 
said he had been moody of late.

Just three days before, Lewis So
mers, freshman at Williams College 
in Massachusetts, committed suicide 
after first fatally shooting Robert 
Henneberry and badly wounding Wil
liam Hartz, his classmates.

Stern-faced Chancellor Kurt Schussnig (left) won in the fight 
between rival Austrian Fascist groups when Prince Ernest von 
Starhemberg, multi-millionaire (right) was forced out of his 
position as vice-chancellor and skipped to Italy for conference 
with Mussolini. Activity in Austria in the next few weeks may 
determine the course of European history as rival nations line 
up to settle the country’s fate.

country”. The newspapers will once 
LJagain raise the cry of “Two ships 

for one” to “insure everlasting 
peace”. The ruling class will utilize 
May 30th as propaganda for more 
intensive militarization and war pre
parations.’

May 30—United Youth Day
Rut on that day the youth of Ame

rica will also speak up! They will 
not shed crocodile teal’s in remorse. 
May 30 has a certain and definite 
meaning for the youth. Youth from 
the factories, mines, farms and 
schools will parade demanding a stop 
to war preparations. The youth de
mand jobs, not hand grenades and 
rifles. They will raise their voices 
in protest ' against war and voice 
their determination not to be used 
as cannon fodder to safeguard the 
interests of the rulers of this coun
try. To-morrow they march for 
peace, freedom and progress. Me
morial Day for them has become 
United Youth Day. The American 
Youth Congress, representing mil
lions of youth, is backing the United 
Youth Day parades.

Lithuanian youth, no matter what 
your political opinions may be, join 
in the peace parades anil together 
with the youth of other nationalities 
voice your protests against war! 
Every reader of the “Laisve” Youth 
Section should participate.

WASHINGTON, D. C.—Twenty
eight Civilian Conservation Corps 
companies will be working this sum
mer to restore to wild ducks and 
geese a chain of sanctuary areas, it 
was announced by Robert Fechner, 
Director of Emergency Conservation 
Work. The areas will provide the 
birds with a favorable environment 
as well as protection from hunters. 
When all camps now approved are 
established, there will be approxi
mately 5,000 men on the project.

TEACHER KISSES
GOODBYE TO JOB

ANDOVER, N. J.-—Elwin Matte
son, 34 and handsome, has the urge 
to kiss. And so he kissed himself 
right out of his job as principal of 
a local grammar school.

Five hundred good citizens turned 
out for the hearings where charges 
of stealing a kiss from pretty Caro
lyn McDavit, 15, a former student, 
were aired. Matteson was found 
guilty and fired.

He says the other women in town 
are just jealous.

Labor Leaders Back Free
dom Fight of Youthful 

“Printers’ Devils”

NEW YORK—Leaders of Ameri
ca’s largest printing unions are back
ing the fight of striking youthful 
“printers’ devils” in New York City 
to win back their jobs and free their 
young leader, Murray Melvin, from 
a jail term which* may run as high 
as three years.

Latest support for Melvin has 
come from Pres. George L. Berry, of 
the Int’l. Printing Pressmen’s Union 
and a high New Deal official, who 
urged printing union locals in Got
ham to set up a joiht committee to 
aid the defense. Melvin was arres
ted April 6 on charges of felonious 
assault, which union members claim 
was a pretext to smash the back of 
their strike. A defense committee 
with Heywood Broun, columnist and 
president of the American Newspa
per Guild, as chairman, has already 
been set up to aid him.

RYE, N. Y. (YNS)—As part of 
the Bureau of Investigation’s pro
gram, the 62 students and 16 fa
culty* members of Stoneleigh College 
were fingerprinted by the local chief- 
of-police.

American Youth Congress 
Prepares for Third 

Convention

CLEVELAND, Ohio—Calling upon 
the youth organizations of America 
“in the democratic spirit of our fore
fathers” to convene in this city on 
July 3, 4 and 5 of this year “in an 
emergency session of the congress of 
our generation”, the American Youth 
Congress started activity in behalf 
of their third annual meeting.

Stating “We are the America of 
tomorrow”, officers of the organiza
tion assert that “despite our differ
ent convictions, we can find a com-' 
mon program of action.” They an
ticipated greater support for the 
coming session than any of the pre
vious sessions. i

The Cleveland City Council, which 
a few weekes ago voted to support 
the American Youth Act, voted last 
week to endorse the Third American 
Youth Congress. This opens the pos
sibility of the use of a public hall 
for the Convention.

TOLEDO, Ohio—Waitresses in 
Ohio’s restaurants have just been 
presented with a <$7.50 minimum 
wage scale by the newly established 
Ohio Food Establishment and House
keeping Wage Board.

CAMBRIDGE, MASS.—Harvard’s 
scores of millions of dollars of en
dowments may make it the wealthi
est college in the country, but if it 
doesn’t hurry up and pay some 1934 
property taxes to Boston, it’s go
ing to be a bit poorer. So warned 
City Collector John Doherty as he 
announced that property belonging 
to Harvard, the Museum of Fine 
Arts, several hospitals and' a flock 
of banks and insurance companies 
would soon go on the auction block 
if the money isn’t forthcoming.

CCC BOYS BELIEVE
IN SIGNS

GALVA, Ill.—Two Civilian Con
servation Corps enrollees of Com
pany 2604, stationed near here, were 
about to climb a farmer’s fence to 
take a short cut back to amp. Then 
they saw a sign which read: :

“NOTIS: Trespassers will be per
secuted to the full extent of two 
mongrel dogs which ain’t never been 
too sociable to strangers and one 
double b’rl shotgun which ain’t load
ed with sofa pillars. DAM it if I 
ain’t tired of this hell raisin’ around 
my place!”

The CCC boys decided not to take 
the short cut.
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52 issues—-175 points
26 issues—100 point

picnic 
The

Perhaps you would like a type
writer, radio set, ping pong table, 
bicycle, gloves, bats or balls, if so, 
start collecting subs and follow the 
Youth Section for an announcement 
of the number of points necessary 
for those prizes.

Champion
Suscription Drive

NEW MASSES (Weekly) 
1 year—600 points 
6 months—835 points 
3 months—175 points

WOMAN TODAY (Monthly)
1 year—135 points
6 months—100 points

FIGHT (Monthly)
1 year—135 points
6 months—75 points

is certainly 
week, from

Has anyone seen the movie “Mo 
dern Times”, Charlie Chaplin’s sa

HEALTH AND HYGIENE (Month.)
1 year—135 points
6 months—100 points

By V. ZABLACKAS
Manager of Promotion Committee

Youth Section 
outing to be 
Sunday, June 
is planned for

Conn. Apskričio Picnic 
at Indian Grove, Uew Haven. Or
ganize a bus and come down to visit 
us. One of the Duet.

NEW THEATRE (Monthly)
1 year—200 points
6 months—135 points

tire of life under capitalism? If 
you haven’t seen it,'grab your hat 
and coat and go down and give a 
look. It will give you some- sort 
of an idea, what you, and I and 
whoever earns the bread and but
ter for the family, has to go through 
while working in the factory. It may 
seem a little exaggerated, but give 
the factory owner a little time and 
he’ll have every worker in the same 
position as Charlie is in, that is un
less you and I and every worker 
joins and builds a union in his place 
of work to protect himself against 
such speed-up, wage cuts, etc.

held at
7, 1936.

June 7th—Liet, šviesos Draugijos 
Picnic at Lithuanian Park, with pro
gram—Vilijos Chorus and L. Pru- 
seika.

June 14th-

Sunday, May 
lians marching 
Street, Heiling 
over Ethiopia, 
figure of Haile Salassie with a tope 
around his neck. S’funny what na
tionalism will do to a person.

So be on the look-out. 
season opened 
weather—why,

Calling all listeners! Hear ye! 
Waterbury comes back to the fold 
refreshed from a brief recess. To 
the gang, the Youth Section lacked 
something, like a steak dinner with
out french fried potatoes or onions. 
I heard it said that since good habits 
are so rarely acquired, it should be 
a criminal offence to break them— 
and reading the youth section with 
Waterbury News was one of their 
best habits. So for a clear con
science and peace of mind, the chain 
will never be broken again.

with a 
try to

24,—Droves of Ita- 
down Shrewsbury 
Mussolini’s victory 
Notice the stuffed

) I want to earn some premiums as of 
fered. Please send me free informa-

describe it. At Southbury, several 
members contributed their radiant 
youth to liven up the activities of 
the day,, With loud, lusty and bel
lowing voices, melodic strains rang 
through hill and dale. To give you 
an example of the soothing effects 
of their voices:—The farmers were 
gratified by the exceptionally rich 
cream yield of the bovine animal. 
The strains must have been exceed
ing pleasant to the feminine spe-

•Ah, a serenade to a cow! What, 
If you ask me, this should 
she “Throwing the Bull”

necessary, 
fight against war, 
ed and it can not be 
will come a day...!

PARTISAN REVIEW AND ANVIL 
(Monthly) 

10 issues—135 points

Waterbury is planning to do its 
share for “Laisve”. ' Preparations 
are going ahead at full steam for 
a gala Supper, Concert and Dance. 
An invitation is extended to the 
newly formed “Aidbalsai” group 
Yes, your newly won fame has pe
netrated the wilds of Conn. Now 
don’t fail us. The date and further 
details will be published in our next 
contribution

The 
bang!

One of the local scandal sheets, 
by the name of the Worcester Her
ald, must be turning kind of pink. 
If you notice the cartoons, you will 
see the strip called the, John Smiths, 
which appears in the Laisve Youth 
Section ,also a cartoon by Redfield, 
who draws, exclusively for the Daily 
Worker. Maybe the Herald 
turned over a new leaf?

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

To just mention the idea of go
ing to “Laisves” annual picnic in 
New York, makes the blood surge 
through the veins with undreamed 
of rapidity, and to thrill to the 
thought of meeting old acquaintanc
es and who knows how many more 
new and pleasant friendships. 
Doesn’t this more than repay us for 
the work we have done throughout 
the year and its drudgery and set
backs?

Enthusiasm hits a new high in 
the ranks of Vilijos Chorus. The 
chorus is settling down to hard work. 
The hit the chorus made last year 
must be repeated. We assure a large 
group and a good program. We are 
not making this boast idly, but as 
a threat and a challenge to our 
comrade choruses.

“Free Speech” in Worcester: All 
patriotic organizations can have as 
many meetings as they want on 
Memorial Day. But* the Young Com
munist League will not be given any 
permit for a memorial meeting on 
May 30th which is United Youth 

Why, we ask? Well, you 
if the Young Communist Lea

gue glorified war, a permit would 
not be necessary, but since they 

permit is need- 
had. There

) I want to take advantage of the spe
cial introductory CHAMPION sub
scription offer tof six issues for 25 
cents. Enclosed find 25 cents.

SOV. RUSSIA TODAY (Monthly^*
1 year—135 points , x
6 months—100 points

The Gardner Chorus 
going Worcester every 
all appearances.

A’hoy, all Chorus members, don’t 
forget we sing at Olympia Park, 
May 31st and June 7th.

Aido Chorus Corresp,
Joseph Sacal.

Lithuanian Promotion Committee Offers 
Valuable Prizes

.cie 
no bull ?
go into 
column.
ECHOES

“Champion” has been formed 
in order to push the drive for 
subscribers among the Lithua
nian Youth. The committee 
consists of the following persons: 
Vete Zablackas,’ manager, Charlie

ly sub (52 issues); for a half year
ly sub—75 cents. However, as an 
introductory offer, you can get six 
issues for 25 cents IF YOU ACT 
NOW! On this page is a subscrip
tion blank — fill it qut and send it 
immediately, if you want to take ad-' 
vantage of a bargain. Premiums 
will be given according to the point 
system. For every quarter sent in, 
you get five points. For instance, 
if you send in a yearly sub, ($1.25), 
you are credited 25 points. Ac
cording to the following list of pre
miums, you can get a 6 months sub
scription to the very popular maga
zine “Fight” absolutely free by send
ing in three yearly subscriptions to 
the “Champion”. Carefully look ov
er the list of periodical premiums, 
pick out which one you would like 
and work for the necessary amount 
of points.
SUNDAY WORKER (Weekly)

1 year—275 points
6 months—175 points
3 months—100 points

Aido Chorus Confident The\
Win Game. So I heard someone 
say, concerning the volley ball game 
scheduled for June 7th between the 
Aido Chorus and the Young Commu
nist League.

Kwarren and John Orman, assistant 
managers. For the benefit of those 
who have not read the article by J. 
Orman in last weeks issue, here 
is the plan that we have worked out 
in order to stimulate the flow of 
subs to our committee.

One, of the booping crooners—Ver- 
by—said nothing but orange soda, 
but his theme song soon became 
cream soda with the “putz”.

Our exotic Connie learning a new 
tune “Oh, Take Me Out to the Ball 
Game”. You know nothing but the 
lightest stuff.

Joe Thomas wants to know what 
happened to all the white shoes that 
came to the picnic?

What a treat was our dashing 
Beau Brummel (Stanley) with his 
custom tailored sport outfit. And 
do those checked pants dazzle the 
optic.

May 30th—Liet. Laisvo Kapinyno 
Picnic at Lithuanian Park.

May 31st—Special softball game 
between chorus and stooges at golf 
lots at 10 a. m. (Oh, take me to the 
ball game).

Valuable Premiums Offered
We are offering valuable premiums 

to any individual group or club col
lecting subs for the magazine. (It 
really is a magazine, for it has 16 
pages printed in two colors). The 
regular subscription price to the 
“CHAMPION” is $1.25 for a year-

Good News for 
Detroiters

) I want to subscribe to the CHAMPION 
for one year. Enclosed find $1.25.

) I want to subscribe to the CHAMPION 
for six months. Enclosed find 75c.

The L.D.S. 
paring a big 
Belle Isle on 
A swell time 
tertainment to suit everyone. Just 
cast your eyes on this unique pro
gram.

Big Social! June 7, 1936.
Time—8:00 A. M. (don’t be left be
hind just because you’re late).
Meetingplace-'—4097 Porter St., (we 
will leave together for the island).
Events for the day—

1. Roller Skating
2. Scavenger Hunt
3. Lunch (dog roast)
4. Initiation of new members ,
5. Ball game
6. Group tour of the Island.

Tax—.25c (one-quarter of a dollar 
to help pay for the dogs).

The Scavenger Hunt is something 
new to our crowd. Be there and 
watch the fun.

We are appealing to all of you 
comrades who have cars to cooperate 
with us in arranging transportation 
facilities to accomodate everyone.

The committee will appreciate an 
advance registration for the day so 
that they can complete their plans. 
Please enroll with one of them. They 
are Lillian Gugas, Albina Stanis, 
and Aldona Bublauskas. We will be 
prepared to take enrollments at any
time up until June 3rd.

All you L.D.S. members and 
friends please be present at our 
meeting Wednesday, June 3rd—4097 
Porter at 7:30 P. M.—let’s be 
prompt, it is an important meeting.

How about it youth—this is an 
ideal time to join our grand organi
zation. There’s a membership drive 
on now which means a reduced en
trance fee.

Come on all of you Scavengers 
prepare for the big hunt to be held 
on Sunday,.June 7, 1936. Help to 
make it a success.

This, by the way, is only the be
ginning—there’s more to come.

I’ll see you all at the Scavenger 
Hunt. Sincerely,

Aldona Bublauskas.
BROOKLYN, Nu Y.-vPOW! 

The “CHAMPION” has smash
ed its first powerful left up
percut to the jaws of the ene
mies of yoiith. .The first issue 
of that youth magazine has 
rolled off the press, grabbed 
by eager hands and sold 
quicker than a mermaid can 
wink an eye. Yes, THE 
“Champion” his introduced it
self with a lunge as the voice 
of the youth, by the youth and 
for the youth!

Realizing the importance of 
such a paper, a Lithuanian 
Promotion Committee for the
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The Future of American Youth

LAISVE

THE STUFFED SHIRT TRIBE
The Camera Eye ■

By MAX WEISS —

JN A SOVIET AMERICA there would be every 
incentive for the youth to study hard and 

equip itself with the scientific and cultural heri
tage of mankind. For, unlike capitalist Ame
rica, Soviet America would need, increasingly 
every year, trained specialists, technicians, en
gineers, chemists, doctors, writers, teachers, and 
professionals of every kind in order to keep the 
gigantic machine of Socialist production not on
ly running, but expanding.

Even if the youth of America today had 
an opportunity to train itself in these fields, 
not many would,willingly undergo the necessary 
intellectual discipline and hard work. Why 
should a young worker scrimp and save enough 
to pay his way through college or technical 
school when he is confronted with the certainty 
that upon graduation as a qualified expert or 
professional, there will be no opportunity for 
him to use the special abilities acquired by so 
much sacrifice?

And what about those who have been so 
trained ?

What outlook have those in America to
day who have been graduated from college 
universities?

We quote from an article by Wallace 
Cambell, which appeared in the May issue 
Social Frontiers ,a magazine widely read 
educators:

“Perhaps as Walter Pitken says, life 
for the college graduate will begin at 
forty. But sixteen years of vegetation is 
not a pleasant prospect. Neither men nor 
colleges stand still. When life ends at 
tweny-four must we expect for the next 
decade and. a half, to decompose ?

”... Those who were graduated with 
Bachelor’s degrees in my college faced a 
similar situation. Two hundred and forty- 
three of the graduating class answered the 
same questionaire. i Of that number only 
sixty-five studentė, or about one-quarter 
of the class, were; sure of jobs of any 
description. Forty-nine answered to the 
question ‘What will you be doing next 
year’ with a concise ‘Don’t know*. Forty
eight made no answer—for obvious rea
sons. Twenty-two 9 others with teachers’ 
certificates, but no jobs still ‘Hoped 'to

so 
to

or

J. 
of 
by

She: “If you don’t like this country, why don’t 
’you go; back to where you come from ?

Book Review
rhe Molly Maguires"

EDITOR’S NOTE: This Book Review of 
the ‘Molly Maguires’ was written by a 
Southern worker. Anthony Bimba, the 

I author is a well-known writer and speaker 
in į the working class movement and is one 

j of'the editors of the “Laisve”.

ANTHONY Bimba has reconstructed in The 
Molly Maguires (International Publishers, 

NYC) the story of the earliest struggles of the 
Pennsylvania anthracite miners to improve their 
intolerable working conditions. He seems to be 
the first historian of the subject to discover 
the salient fact that there were no Molly Ma- ’ 
guires. Looking backward from 1935 to the 
1870’s it becomes credible that the term “Molly 
Maguire” was a label of the coal mine owners 
—an epithet to connote lawlessness and terror- 

< ism. There are flagrant examples of this type 
of bosses’ trick in use today.

Mr. Bimba writes as a sympathizer to labor. 
His book is very well documented; it is impossi
ble to attack his facts and conclusions on the 
grounds of insufficient evidence. The . book de
picts a situation almost incredibly bad: long 
hours, unhealthful and dangerous working condi
tions, small pay, discrimination against union 
leaders, free use of child labor. Attempts of 
the workers to change even the worst of these 
evils met with the operators’ strongest opposi
tion.

The author pictures the miners themselves 
—their characters, backgrounds, and traditions. 
The men, particularly the leaders, were mostly 
Irish, “The age-old struggle between English 
landlords and capitalists and Irish workers and 
peasants was, to a degree, reflected, under new 
conditions and changed circumstances, in the 
struggleiri the coal fields. The living traditions 
bį the struggle of the Whiteboys and Ribbon- 
menpWerearHed over in the A. O. H. (Ancient 
Order. Of Hibernians) and lived again in the 
struggles • of the anthracite miners”.

To combat such oppressive working condi
tions, ' workers’ organizations gradually grew. 

__ _ _  _  These organizations won some of their demands 
Trick of the trade: Because there is no such

thing « » pure white otuhid, growers often ' «>*Wke. A seutte^d senes of strikes took 
bleach them to make ’em look so.

at

teach’... Eleven chose to study law 
that they could be poured out in 1936 
join the 50,000 surplus lawyers added to 
our social system every year. ‘Stay 
home’, ‘Travel’, and ‘possibly Journalism’
followed, one frankly confessed ‘God 
only knows*.” s

j • .
Such crimes against .society would not be 

possible in Soviet America! Opportunity! That 
is what Soviet America'means to the youth! 
Opportunity to develop arid apply their abilities 
and to satisfy the ambitions which are forced 
to die under capitalism!

Nazi News
O EAGER were Spanish movie fans to show 
their appreciation of Nazi films, that they 

staged a near-riot in a Madrid theatre, exhibit
ing a Hitler film. One ardent fan, aroused to 
a complete pitch of enthusiasm, slashed the 
screens to ribbons.

LaborNotes
A few weeks ago the National Guard was 

scabbing on the extras. Now it’s the traffic 
cops. State Highway officers in California were 
donating their services free of charge in the 
Universal film “Crash Donovan”. The Chief of 
Police tried to condone the legal scabbery by 
mumbling that educational features warranted 
the use of officers and equipment gratis. And 
who said “Crash Donovan” is educational?

Efficiency A La Hollywood
The title “The General Died at Dawn” 

too tragic decided the learned sages of 
ramount. So they changed the name of 
film to “Chinese Gold”. But to be allowed to 
use the title they had to buy a book which al- 
leady used it. And now they are going to pro
duce the book under a different title. 
James—the strait jacket-—! feel I’m 
scjrewy.

One Ray Of Sunshine
Mine seems to be the unwilling task 

moaning the fact that Hollywood has yet to pro- i 
duce a real film ,one with a social theme that 
will actually say something. My fervent pray- 1 
ers are on the verge of being answered. For 
out there where the sun shines all day and - 
the oranges grow in groves, technicians, actors 
and directors, dissatisfied with making the same > 
vapid routine stuff year after year, are banding^ ~ 
together to make short films on their own hook.^ 
At least they can introduce into the films their 
own ideas without fear of producer’s loud “No”. 
I speak of 3 films I have just seen. “Lives 
Wasted”, an anti-war film, “Hollywood Actor”, 
a story about an unemployed actor, and “Give 
Us This Day”, a tale of a hungry Negro who.į 
steals a loaf of bread and is shot. Space does 
not permit further discussion. At some later 
date, I shall write more about them. They 
deserve it.

Chit-Chat
Gene Raymond will portray Will Barber, £ 

the Pulitzer prize winning journalist who died 5 
of malaria covering the Ethiopian war... Eliza-jį 
beth Bergner has applied for British citizenship 
papers. Miss Bergner is a German exile... Cu 
Shirley Deane once Shirley Aaronson... Bowl-/ 
ing is the new rage out in Hollywood... Alan 
Baxter, screen killer, is a college alumnus.

i

■į

:1

A

It's A Fact!
True Enough!
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Boys of 18 to 24 were almost 18% (17.9%) > 
of all men unemployed in Great Britain in No- »» 
vember, 1935. Girls of the same ages (18-24)‘ 
made up over one-third (33.6%) of the women, 
unemployed. Since unemployment benefits 
gin with the age of 19 ,no figures are available^ 
on unemployment of young workers below that 
age. (WPA, Division of Reasearch, Statistics 
and Records).

Continue^ on'page 4)

By H.K.

TRADE ITEM: Square Clothes pins have tak
en the ^market by storm. And why are 
square clothes pins superior to the orthodox 

round ones? Simply because they don’t roll 
when you drop ’em.

No person has ever seen all the exhibits in 
the National Museum at Washington. There be
ing more than 13,000X100 ■ of them, to look at 
one exhibit per minute for eight hours a day 
every day would take more than seventy-four 
years. i

Today’s favorite gag: Editor Horace Gree
ley, who always insisted that the word “news” 
was plural, once wired a correspondent: “ARE 
THERE ANY NEWS?” The telegraphic reply 
came back: -NOT A NEW”.

♦— J •— f —? J —-*
A good-sized whale, when it gets up speed, 

-can . travel at the rate of fifty miles an hour.
• +_ +__ ♦

43 boys between the ages of 17 and 
years have been executed in the United States; 
in the four years to. November, 1935. This d 
not include seven southern states refusing s 
information to the American League to Aboli 
Capital Punishment.

♦— +_ +__+ _♦
Of the 6,114,887 eligible workers on reli 

in March, 1935, (latest figures available) 1,739, 
915, or almost 29%, were from 16 to 24 yea 
old. But over half, (58%) of the 956,128 “i 
experienced persons”, 601,366, were of that
group. Over a fourth, (26%) of the eligibhl 
“White collar” workers were 16-24; but wh< 
professionals and officials and managers werii 
eliminated, young people made up, almost 
third (33%) of the office workers. (WPA, 
cial Research Division).

... .. ............................. ....i... ‘ - ■
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Well, this is going to be or I mean 
it is just one busy week for all of 
our choristers. I’m just in for an
other “scream” for somebody, so I 
better hurry on my way.

What is the matter, all of you? 
It seems as though hints cannot be 
taken by any of you. Why even our 
little “Cookie” didn’t appear on Fri
day evening. “Cookie dear,” ‘smat- 
ter, hope you’re going to show up 
tomorrow for rehearsal. We missed 
you terribly.

Ah boy! surprises seemed to be 
just the thing last rehearsal. Two 
of our four young “misses” have de
cided to return to us. They report
ed back after a short vacation and 
boy, were we glad they did come? 
(Beatrice and Eleanor, glad you did 
not stay away too long).

for the executions. , . _ ’_
teen men were hanged as Molly Ma- Maguires, the Haymarket martyrs, 
guires, and, from an examination of Eugene Debs, Sacco and Vanzetti, 
the evidence presented in this j Thomas Mooney, and Gastonia work
volume, with little other reason. — ’

Thomas Kehoe was convicted for 
the-murder of a breaker-boss stoned 
to death by a crowd. This happen
ed fourteen years bąck before the 
charge of murder was made, and evi
dence was introduced to show that 
Kehoe was not even part of the 
crowd. Nevertheless, he was hang
ed.

Kehoe was not alone in being fram
ed. “Carroll was accused of no 
more than having owned the hotel' 
in which the murder was supposed1 
to have been planned, and which was 
known as headquarters of the Hi
bernians, of whom he was a > leader. 
He died on the gallows for that”.,

Probably the most flagrant viola
tion of regard for procedure was the 
case of Hester, who was indicted bn 
a seven-year old murder charge of 
which he had already been acquitted. 
Hester hanged for a murder of which

At least nine- The long line of victims—the Molly. “SALUTE FLAG” NEW1 Mnlhr Mo. TT-----------U-4._____Kjnuuiu J. iJZXVI, IK

ers, the Burlington defendants, the 
Scottsboro Negroes, and too many

JERSEY SCHOOL 
ORDER

I others to name—make Anthony Bim- TRENTON, N. J.—New Jersey’s 
ba’s conclusions only too accurate, ' public school children will have to 
only too forcibly true. This book is 
a need and valuable addition to the 
very scant literature now available 
on the history of the American 
working class—a subject which is 
surely of interest to every thinking 
American.

YOUNG NAZI DISSEN
TERS HIT TOO

Ah heck, Dot it sure did look fun
ny Friday evening didn’t it ? What , , . 
is the matter, the radio seemed to |he had once been Proved innocent, 
be the only thing that the music’ owning class developed a new 
came from. Don’t you 1 
would be best to try once again ? 
Hope you weren’t disappointed last 
Friday evening? We wouldn”t want 
you to

PRAGUE, Czechoslovakia—Not on
ly are German adults who disagree 
with the Nazi’s placed in concentra
tion camps, but punitive 
are being organized for 
school children.

Children are forced to 
Horst Wessel Song, or 
Horst Wessel was murdered by Com
munists.
.opinions

measures . 
dissenting Į 

sing the
tell how

If a child expresses 
muši- - - , _ «ot *n accord with Nazi

think^it Procedure for obtaining' evidence dogma, his family is investigated.

salute the flag—or else...
■ That was the warning given the 
state’s young people by Commission
er of Education, Charles H. Elliott 
as he ruled that Alma Hering and 
Vivian Hering, aged 11 and 6 re
spectively, were expelled be- 

• cause they refused to pledge their 
allegiance. Their adherence to the 
religious principles of the Jehovah’s 
W^itnessess sect had led to their dis- 
misal from classes in the Secaucus 
school system.

Elliott emphasized that his ruling 
was not to be construed as a de
cision on the constitutionality of the 
law, which he said the courts must 
decide, but that as long as the law 
is on the statute books, he must 
abide by its regulation.

be.

Time” to be had by Lyros 
members. When I say “Big 
I mean it. We’re going on

“Big 
Chorus 
Time”, 
an all night party or shall we say, 
“Wiener Roast”, at Zeikus Farm in 
Orwigsburg, Pa. Don’t forget, all 
of you choristers, be ready for a 
good time on Saturday evening at 
6:00 P. M. We’re expecting some 
out-siders, also.

Blanche and Nancy, hope you 
make it possible to attend 
“Roast” Saturday evening.

A great many more affairs

during this period. For the first A child 
time in the history of the labor removed 
struggles, the labor spy was intro- in a school to be taught national 
duced. The Pinkerton Detective socialism with the threat of the 

I Agency was the most potent weapon whipping if he doesn’t learn quick 
of the operators in securing infor- 

. mation against the men, hanged as 
Molly Maguires. Many of its men 
were sent to the coal region to un
cover what material they could. The 
chief witness was McFarlan, a self
confessed murderer and an altoge
ther unsavory character. McParlan’s 
ability to give just the desired tes
timony 
turai, 
charge 
months 
Parian

of known radicals may be 
from his family and placed Stale Complaint

Landlady: “So Mr. Newboard has 
found something fresh to complain 
about this morning”.

Maid: “No, mum, it’s the eggs”.
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bordered on the * supema- 
In one instance a murder 
was not brought until five 
after the murder—yet Me 

..... swore under oath • that he 
knew who was to do the killing be
fore it was done. The courts, .swal
lowed his statements without a 
choke, and he was cited as a hero 
in the 
ism in the coal region of Pennsyl 
vania.
of lawlessness was, coincident with 
the operation of the Pinkerton de
tectives, and there is reason to sup
pose that many of the crimes were 
either committed by them or at their 
instigation. Allen Pinkerton has stat
ed that members of the Ancient Or
der of Hibernians were quietly mur
dered by Pinkerton detectives.

A reading of Bimba’s book makes 
it impossible to avoid the conclusion 
that innocent men, whose crime was 
the one of fighting for their fellow 
workers, were framed up and hanged 
as victims of the class struggle. 
“They were criminals in the eyes of 
the rulers because they made or
ganized, determined effort to im
prove their desperately bad condi
tions”. Even the operators 
frank on that point. “... the 
toriai in the Miners’ Journal of 
22, 1877, on the day after the 
cutions, reveals the real aim 
purpose of the trials and executions. 
‘What did they do?’ asks the opera
tors’ organ. ‘Whenever prices of 
labor did not suit them they organiz
ed and1 proclaimed a strike.’ That 
was the crime for which the ‘Molly 
Maguires’ died on the gallows”.

The Molly Maguires is a book to 
open one’s eyes. It is like Frank
furter’s Sacco and Vanzetti Case or 
'Ernest Hopkins’ The Mooney Case in 
that it presents clear evidence that 
innocent men have suffered as vic
tims of their class and have not re
ceived anything even remotely re
sembling impartial justice. The book, 
however, is not confined to the par
ticular, and is most important for 
the general conclusions to which it 
leads—that workers cannot expect 
to receive justice, that they must 
fight their battle against the own
ing class, that their only means to 
do so is the organization of their 
own class. “Only with clearer poli
tical insight gleaned from bitter 
experience, does the working class 
learn that its struggle is not against 
this or that individual.. .but against 
the bourgeoisie as a class... and 
against the state which the bour- 

This is ąĮgeoisie has set up as an instrument 
n.- — — to oppress the masses”.

can 
our

A great many more affairs will 
be held by our chorus and we hope 
they will turn out as well as they 
have been in the past. As time 
goes on we’ll find out and it seems 
our choristers do cooperate and make 
them successes, Good Luck, all of 
you.

Good-day, comrades, hope I wasn’t 
too boring to you. Case I was, kind
ly “skip” it and don’t let it bother 
you any. Too-a-looo see you soon 
again.

“TOOTS”.

BOOK REVIEW

cause of suppressing terror

in actual fact, the increase
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(Continued from page 3) 
between 1842 and .1875, when the 
so called Long Strike occured. Such 
advances as the miners had achieved 
had been forced by this weapon—a i 
weapon fought constantly by the 
mine operators. The Long Strike 
was lost and for a time halted the 

, growth of the workers’ organiza
tions, which were driven back under
ground. “The power of the opera
tors, the bitter opposition of the 
courts and other organs of the state 
—and hunger—finally had their way. 
The miners were beaten”. Every 
agency of the ruling class was 
brought to bear to defeat the Long 
Strike and subsequently to hang^its 
leaders as Molly. Maguires, 
church, the press, the courts were 
far from impartial agents. Each 
was bitterly used against the inter
ests of the workers. The Pennsyl
vania Coal and Iron Police deserves 
mention of its own: a privately or
ganized police force of the operators 
—it’s record is an ugly one in Penn
sylvania- even today.

The owners’ success in defeating 
the Long Strike gave them the i>ow- 
er to get rid of the most militant 
and advanced workers. The so-call
ed Molly Maguires were to be hauled 
up and hanged. What were to be 
the charges? It is interesting to 
note the statement of Franklin B. 
Gowen, president of the Philadelphia 
and Reading Railroad and a prose
cuting attorney in several of the 
trials: “The name of Molly Maguire 
being attached to a man’s name is 
sufficient to hang him”, 
forthright statement of the reason-with which
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. Darbintui. — Feljeto

no negalime sunaudoti del jo 
išvadų. Pavadinti žmogų to
kiu vardu, neištyrus, nieku 
būdu negalima.

A. Barnoski, Cleveland, O. 
—Ačiū už prisiuntimą proto
kolo ir aprašymo “Ohio Kon
greso,” bet pasinaudoti nega
lime. .

Nazių Protestas prieš 
Laivynų Lygybę su Sov.

BERLYNAS, geg. 25.— 
Hitlerininkai protestuoja 
prieš Sovietų reikalavimą 
Londono konferencijoj, kad 
Vokietijai nebūtų leista di
desnis karo laivynas už So
vietų laivyną Baltijos jūroj.

GRAND RAPIDS, MICH.
LI.K apvaikščiojimas jvyks suba- 

toj, 30 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 
ant kapinių. Jeigu pasitaikytų lie
tus, tai viskas atsibūtų Lietuvos Sū
nų ir Dukterų svetainėj, kur kalbės 
drg. H. Jagminas iš Chicagos. Kvie
čiam visus lietuvius dalyvaut.

KOMITETAS. *

SO. BOSTON, “ MASS.
Šios savaitės lietuvių radio pro

grama bus sekanti: ‘(1) Geo. Lang 
ir jo Hi-Hatters orkestrą. (2) šešios 
Birutės po vadovyste V. Minkienės, 
akompanistė — Adelė Vaigauskaitė. 
(3) Dialogą “Liuosnoris Kareivis” 
suloš J. Pakarklis ir J. Grybas iš 
Norwood. Tad atsisukite radio ant 
stoties WHDH, 830 kilocycles, nedė
lios ryte, 9:30 iki 10.

S. MINKUS, Garsintojas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

GRAND RAPIDS, MICH.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija 

rengia sporto vakarą, kur bus risty- 
nės, dvi poros imsis už miesto čam- 
pionystę. Įvyks subatoj, 30 d. ge
gužės, 8:30 vai. vakare, Liet. Sūnų 
ir Dukterų svetainėj, 1057 Hamilton, 
N. W. Prie durų bus duodama 10 
dovanų. Po ristynių bus šokiai. 
Įžanga iš anksto perkant 30c, prie 
durų 35c. Vaikams žemiau 10 metų 
atėjusiems su tėvais—veltui.

KOMISIJA.

NEWARK, N. J.
Atydai A.L.D.L.D. 5 Kp. Narių ir 

“Laisves” Skaitytojų!
ALDLD 5 kp., TDA ir visų “L.” 

skaitytojų didelis ir nepaprastas su
sirinkimas jvyks penktadienį, 7:30 
vai. vakare, 29 d. geguže, Jurginėj 
svetainėj, 180 New York Avė. Šis 
susirinkimas yra labai svarbus ii’ vi
siem ir seniem ir ypač naujiem na
riam priklausantiem prie virš mi
nėtų organizacijų ir “L.” skaitytojų, 
nes senai laukiamas “Mortos Vilkie
nės Divorsas” jau Čia atvažiavo ir 
reikalauja skubaus pasimatymo su 
jumis. KP. KOMITETAS.

(125-126)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 kp. rengia prakalbas su 

apvaikščiojimu laisvų kapinių 36 me
tų sukaktuvių, subatoj, 30 d. gegu
žės. Programa įvyks 10:30 vai. ry
to. Kalbės drg. J. Siurba, “Tie
sos” redaktorius, iš Brooklyno, ir E'd. 
Miller, Kompartijos sekcijos orga
nizatorius. Programą išpildys Lyros 
Choras po vadovybe drg. D. Ju- 
dzentavičienės. Kviečiam visus daly
vaut, išklausyt teisingų prakalbų ir 
išgirst gražios programos.

(125-126) KOMISIJA.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Pašelpine Draugija rengia 

puikų pirmą pavasario pikniką, 30 
d. gegužės (Memorial Day), Walnut 
Grove, Clark Township, N. J. Bu
sai išeis nuo Liberty Hall, 269 Se
cond St. Pirmas busas išeis 1 vai. 
po pietų ,o antras 2 vai. po pietų. 
Sugrįš 9 vai. vakare. Kelione į abi 
puses 25c asmeniui.

Kas galės ir norės pavieniai va
žiuoti, gali paimt busą No. 44 nuo 
High St., arba Broad St., ir važiuoti 
iki galo, o ten išlipus eit tiesiai į pik
niko vietą. Tad visi rengkitės į šj 
pikniką ir pirmu sykiu pakvėpuokite 
tyru pavasario oru ir pasigerėkite 
pavasario žalumu. Įžanga 25c. Mu
zika po vadovyste Anthony Gorski.

Maloniai visus kviečiame.
(124-126) Rengėjai.

LOWELL, MASS.
L. Darb. Kliubas rengia pirmą šio į 

vasarinio sezono pikniką, nedėlioj, 
31 d. gegužės, Švedo parke, Groton 
Rd., 3 mailės nuo No. Chelmsford, 
Mass. Iš Lowellio busai išeis kaip 
11:30 vai. ryto, nuo L. D. Kliubo, 
338 Central St. Piknike bus gražios 
muzikos, dainų, ir visokių užkandžių, 
gėrimų ir kitų žaislų. Visi galėsite 
čia grožėtis gamtos malonumais. Ke
lionės kaštai j abi pusi tik 30c; val
kams veltui. KOMISIJA.

(126-127)

ELIZABETH, N. J.
Newark ir Apielinkė

Amerikos Lietuvių Prekybos Bu
tas, N. J. valstijoj, rengia gcgužinj 
pikniką nedėlioj, 31 d. gegužės, Vai- 

' čionio Ūkėj, Cranford, N. J. Pradžia 
1 1 vai. po pietų. Įžanga tik 25c. Čia 
bus daug skanių užkandžių, gėrimų 
ir žaislų. Kurie neturite mašinų, 
tai pribūkite prie šv. Jurgio svetai
nės 1 vai. po pietų ir nuo čia drau
gai su mašinomis nuveš. KOMIT.

(126-127)

PHILADELPHIA, PA.
Liet, darbininkiškos organizacijos 

' rengia milžinišką pikniką naudai 
j Darbininkų Centro palaikymui, ne
dėlioj, 31 d. gegužės, South West
ville, N. J., toj pat vietoj, kur bu
vo “L.” piknikas pereitą metą. Par
kas pagerintas ir visiems patiks, šo
kiams grieš geriausia orkestrą. Ne
pamirškite ativežt ir “bathing suits.” 
Busai išeis sekamai:

Nuo 735 Fairmount Ave., nuo 10 
iki 1 po pietų.

Nuo 319 Washington Ave., kaip 
11:30 ryte.

Nuo 2715 E. Allegheny Ave., kaip 
11:30 ryte.

Kaina Į abi puses tik 50c. Su 
karais bei busais: Imkite Milleville 
arba Vineland busą ant 6th ir Race 
Sts., važiuokite iki Malen’s farm ant

SOUTH BOSTON, MASS.

ŠTAI U SIŪLO A. J. KUPSTIS
Dideli bargenai—parsiduoda pigiai.

6 šeimynų namas ant West 3rd 
Street, viskas beveik naujai įtai
syta, pilnai isrendavota, rendų 
atneša $962 per metus. Parsiduo
da už $4,500. Lengvos išlygos.
Ant East 7th Street, netoli 
“L.” Street maudynių. 2 šeimynų 
stuba, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, garinė šiluma, maudy
nės, ąžuoliniai fliorai, visi dideli 
ir šviesūs kambariai, nauji pečiai, 
baltos sinkos, piazai ir vieta įva
žiuoti automobiliu. Parsiduoda už 
$4,650. Lengvos išlygos.
Pigiai parduodamas restaurantas 
South Bostone. Biznis išdirbtas 
per 30 metų. Labai gražiai įreng
tas, gražus forničius, kampinis 
storas. Dabar daro gerą biznį ir 
yra proga žymiai pagerinti. Par
duodamas už $1,200. Delei plates
nių informacijų kreipkitės pas A. 
J. Kupstį, 332 W. Broadway, 
9423, arba kreipkitės pas:

AI 332 Broadway
♦ J * So. Boston, Mass.

3----------------------------------------------------------------□

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.

Darbavietės telefonas: Market 4728.
E---------------------------------------------------------------- «

Juozas 
Kavaliauskas

Laiduotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Keystone—Main 9669 

Telephonai: Bell—Detoey 5136 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias jr už 

I prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

LOWELL, MASS. 
VISŲ ATYDAI 

Lygos Susirinkimas Nukeltas 
Pirmiaus buvo pranešta per spau

dą, kad Amerikos Lygos prieš karą 
ir fašizmą susirinkimas atsibus ne
dėlioj, 31 d. gegužės, bet iš prie
žasties, kad L. D. Kliubas rengia

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia didelį pik- 

i niką nedėlioj, 31 d. gegužės, Maiču- 
1 tos darže, prie Green Rd. Pradžia 
111 vai. ryto. Lyriečiai širdingai 
užkviečia Clevelando visuomenę 
skaitlingai dalyvaut jr paremt juos. 
Bus skanių užkandžių, gėrimų ir gc-

Delsea Dr. (arba prašykite draive- 
rio išleist jus palei Malen’s farm).

(125-126) RENGĖJAI.

savo didelį pikniką tą dieną, tai nu- ra orkestrą šokiams. Įžanga 20c; 
tarta atkelt ant toliaus šj susirinki- prie įžangos turėsite progą laimėti 
mą ir pilnom spėkom paremt pikni- dovaną. KOMITETAS.
ką. Tad susirinkimas įvyks 28 d. 
birželio, 2 vai. po pietų, mažam 
kambaryj, po No. 84 Middlesex St. 
Įsitėmykite šią dieną, draugai, ir vi
si dalyvaukite. » KOMISIJA.

(126-127)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. pusmetinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 1 d. bir
želio, 8 vai. vakare, 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai dalyvaukite ir nau
jų narių atsiveskite, taipgi nepa
mirškite ir duokles užsimokėt.

(126-127) Sekr. P. PUODIS.

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. nariai įsitėmykite, kad 

kuopos susirinkimas perkeltas iš 
sekmadienio į pirmą ketvirtadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio. Tad at
einantis susirinkimas jvyks ketvir- 
tadienj, 4 d. birželio, 7:30 vai. va
kare., po No. 1035 Caniff St. Vis! 
nariai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. Taipgi 
įsitėmykite finansų sekretoriaus 
naują antrašą — A. Varaneckienė, 
15529 Baylis St. A. V.

(126-127)

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kp. susirinkimo laikas 

pakeistas nuo 2 vai. po pietų j 10 
vai. ryto. Sekantis susirinkimas 
jvyks -7 d. birželio ,nedėlioj, 10 vai. 
ryto. Visi nariai įsitėmykit laiką ir 
dieną ir dalyvaukite sėkmingai, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi mūsų kuopa rengiasi 
prie didelio išvažiavimo, kuris įvyks 
14 d. birželio, ant Valinčiaus farmos, 
tad reikia išrinkt darbininkus. Visi 
dalyvaukite!

BALTIMORE, MD.
LDS 84 kp. rengia gegužinį iš

važiavimą ,nedėlioj, 31 d. gegužės, 
ant Mikolaičio farmos, English 

' Consul, Md. Pradžia 10 vai. ryto 
i ir tęsis iki vėlumos. Turėsim skanių 
užkandžių, gėrimų, gera orkestrą šo
kiams ir 14 kavalkų WIR benas duos 
muzikalę programą.

KELRODIS: Pirmas susirinkimas 
bus 10 vai., ryto prie Dailės Kliu
bo, 20 N. Calhoun St. Iki 11 vai. 
ryto trokas lauks nuvožt žmones. 
Važiuojant gatvekariu imkite West
port karą iki galui, o nuo ten nuo 
12 iki 2 po pietų trokas pasitiks 

'nuvožt į farmą. Su mašinom va
žiuojant imkite Westport-Annapolis 

, Rd., važiuokite iki Old Oak Rd., pa- 
' sukite po tiesiai ir čia rasite farmą.

(125-126) KOMISIJA.

(125-126) KOMISIJA. PITTSTON ir APIELINKĖ,
WILKES-BARRE, PA.

APIELINKĖS LIETUVIŲ ŽINIAI!
31 d. gegužės įvyks konferencija 

prisirengimui prie Lietuvių Kongre
so. Kurios organizacijos turite iš-
rinkę delegatus, būtinai visi dalyvau
kite; kurios organizacijos del taip 
kokių trūkumų negalėjo išrinkt de
legatų, vistiek prašome valdybų na
rius dalyvauti. Tad nepamirškite, vi
si dalyvaukite konferencijoj, po nu
meriu 325 E. Market St., 2 vai. po 
pietų. KOMITETAS.

(125-126)

PA.
Apvaikščiojimas Lietuvių Laisvų 

Kapinių W. Wyoming© atsibus 30 d. 
gegužes, 10 vai. ryto. Čia kalbės vie
nas iš laisviečių, bus dubeltavas ok-

j tetas. Bus traukiama fotografija 
Įviso apvaikščiojimo, tad „visi būkite 
i laiku.
I Taipgi kurie norėsite pirkt lotus, 
! tai komisija bus ant vietos ir duos 
1 patarimus. Pilnas lotas $100, pusė 
loto — $50. Taipgi kurie^ esate sko
lingi už lotus ,galėsite čia priduot 
mokestį. KOMISIJA.

VAI

25c

$1.00
. 50c

Mes rekomenduojame šiuos vaistus, jų afektingumą 
ir veikmę,

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

EC'ZOINT, gydanti mestis ................
EDAK, naudingas vaistas nuo galvos

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

stiprina plaukus .......................................
TRE J ANKA, apetitui sužadinti..................... .
VALERIJONO LAŠAI, nuo nervingumo 

ir nemigės.................................................

$1.00 
. 50c

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.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

Decoration Dienoj Ketvirtoji Metinė

LIETUVIŲ DIENA
Šj Šeštadienį, 30 d. .Gegužes-May

Rengia Lietuvių Radio Valandos vedėjas—V. Matusevičius
Dainuos 250 vaikučių iš Brooklyno Mokyklos; 40 vaikučių iš Cliffside, N. J.

Jaunasis Birutės choras, vadovaujamas M. Strumskienės, perstatys 
vaizdelį iš operetės “BIRUTĖ”. Iš jaunuolių mokyklos duos Tap 
Dance, ir bus kitokių įvairumų; bus įdomių konteštų vaikams ir jau
nimui. Bus duodamos dovanos, kurias skiria Brooklyno biznieriai.

PRAŠOME ĮSITfcMYTI, JOG LIETUVIŲ DIENA BUS .

Klaščiaus Parke ir Salėje
Betts ir Maspeth Avė., Maspeth, L. L, N. Y.------i ■------

ŠOKIAMS GROS DVI DIDELĖS ORKESTROS:

Jaunuolių Radio Orkestrą, vad. Jurgiui Kazakevičiui 
Prof. Rich’s ir Kraftas garsioji orkestrą.

Pradžia 12 vai. dienų ir tęsis iki vidurnakčio.

Įėjimas suaugusiems 50c.; vaikams, kurie ateis su tėvais—veltui,

OSVALDO KYBUR1O 
RESTAURANTAS ir KABARETAS 

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama 

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

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

Graži svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Eiderts Lane Eleveiterio stoties.
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Šokiai ir
Muzika

Subatom

Lietuviškas Kabaretas
STANISLOVAS MISIŪNAS, SAVININKAS

Restauracija, 
Degtinės, Vynai 

ir Alus
Norėdami pasilinksminti, eikite į lietuvišką kabaretą, kur 

sueina inteligentiškiausia publika.
Stanislovas Misiūnas savo patarnavimu, 
gėrimais ir valgiais patenkina kiekvierią.

šio Kabareto Vardas Yra

PARAMOUNT CABARET
473 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRIE REPUBLIC TEATRO BUDINKO

Čia parodoma dalis Varpo keptuves, 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 Cakė, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spicė 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parem 
keksai. Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, speį 
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.
< >
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KAIP PADARYTI BIZNĮ?NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOSPuslapis Šeštai

Draugo L. Prūseikos 
Išleistuvės Chicagon

Jaunimo Protestas prieš 
Diskriminaciją

Žiaurus Policistas Lieka j Išbadėjusį Tėvą Teis
Eiti Tarnybos Pareigas Už Duonvagystę

, Lietuvių revoliucinio judėji
mo darbuotojai, organizacijų 
nariai, spaudos skaitytojai ir 
rėmėjai bei šiaip mūsų judėji
mui simpatingi žmonės šį va
karą susirinks “Laisvės” sve
tainėn. čion bus draugiškas,

Jaunimo Kongresas išleido 
pareiškimą sąryšyj su gegužės 
30-tos demonstracija. Pareiš
kimas nurodo, kad New Yor- 
ko parkų komisionieriaus Mo
ses atsisakymas leisti naudoti 
Washington Square parką 
Jaunimo Dienos demonstraci
jai yra “aiški ir pigi diskrimi
nacija.”

Jaunimo taikos paradas šeš
tadienį ,manoma, bus didžiau
sias ir įspūdingiausias iš visų 
buvusių. Ne tik jaunimas, bet 
ir suaugusieji prisidės prie jo. 
kadangi tai bus paradas •_
taiką, prieš karą ir fašizmą.

J V, 
už pii

Policijos komisionierius 
lentine bandė pastatyti Harle- 

,mo organizacijų atstovų dele
gaciją kaltinamaisiais, kuo- j 
met delegacija nuėjo pas jį 
protestuoti policijos brutališ- 
kumą Harleme. Kada delega
cija ’ protestavo laikymą poli- 
cisto Ch. Brown tarnyboje po 
to, kai jis sumušė negrą dar
bininką McNeil, komisionie
rius atkirto, kad jis nemano 
BroxCną suspenduoti. Kas lie
čia atakas, jis atsakė, kad jei 
departmentas “turėtų daugiau 
pinigų,” jisai “pastatytų dau
giau policijos Harleme.”
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Atvykęs Generolas Ves Kampaniją už Taiką
Iš Kanados New Yorkan 

pribuvo Francijos generolas 
Georges Pouderoux, kuris šiuo 
tarpu yra pasiliuosavęs iš ka
riškio pareigų. Pouderoux yra 
vienas iš pasauliniai žymių 
chemikalais kariavimo žinovų.

Apsireng'ęs išdidžia kariškio 
uniforma, krūtine apkabinta 
atžymėjimais ir su Garbės Le
giono komandieriaus kryžiumi 
ant kaklo, žilaplaukis genero
las kalbėjo apie konkrečius 
planus kovai prieš karą.

Generolas Pouderoux yra 
vienas žymiausių francūzų ve

teranų vadų ir aktyvus rėmė
jas Liaudies Fronto. Jisai už
gina Francijos-Sovietų sutartį, 
stoja už liaudies masių vieny
bę prieš karą ir už Amerikos 
dalyvumą Tautų Lygoje.

Nacionalė Taikos Taryba, 
taikos organizacijų federaci
ja, jam ruošia maršrutą 
visą šalį.

Automobilistų Atydai!

po

kaipo

DRG. LEONAS PRŪSEI K A

•Jis išvyksta Chicagon dirbt 
“Vilnies” redakcijoj

smagus pasitarimas ir pokilis,
kuris ruošiamas draugo L. 
Prūseikos išleistuvių proga. 
Draugas Leonas Prūseika ne
užilgo išvyks Chicagon, kur 
jiš darbuosis lietuvių darbi
ninkų dienraščio “Vilnies” re
dakcijoj.

Draugas Prūseika,
vienas iš gabiausių lietuvių li
teratų ir kalbėtojų, taipgi 
nuoširdžiausių darbuotojų, yra 
Įsigijęs-už pelnęs pagarbą ir 
simpatiją plačiuose lietuvių 
liaudies sluogsniuose. Išlei
džiant jį darbuotis vakaruose 

k esančiam mūsų laikraščiui ir 
judėjimui, visi laukia progos 
dar kartą susieiti ir palinkėti 
laimingos kelionės ir darbuo
tės naujoje vietoje. Taip pat 
svarbu patiems tarpusavyje 
pasitarti ir tinkamai suderin
ti; likusias pajėgas, kad ben
dromis spėkomis gražiai vesti 
darbą tolyn.

Išleistuvės įvyks ketvirtadie
nio vakarą, 28 šio mėnesio, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Bus pasi
kalbėjimas, taipgi pasilinks
minimas, užkandžiai ir gėri
mai. Įžanga visiems veltui.

Kviečiami visi revoliucinio 
judėjimo dalyviai ir abelnai 
lietuviai, kad galėtume pla
čiau susipažinti, geriau vieni 
kitus suprasti ir arčiau sueiti 
bendram darbui įvairiais lietu
vių (liaudies ir abelnais darbo 
žmonių reikalais, o d. L. Prū- 
seikįd palinkėti laimingai ke
liauti ir sėkmingai darbuotis 
vakarinėj lietuvių tvirtovėj— 
Chicago j. Rengėjai.

Iš L Meno Teatro Veikimo

it

Trumpos Zinutės
JEksplodavus maliavų 

sienų deginamajai
nuo 

lempai 
smarkiai apsidegino darbinin
kas P. Hultmark; jį turėjo nu-

K
Jfars. Rogers, per savo advo

katu Capron, reikalavo, kad iš 
„, mllfonieriaus jos vyro paliki

mo būtų jai dadėta $1,000 į 
mėnesį pragyvenimui. J’ ’

• gauna 5 tūkstančius 
į mėnesį, bet sakosi 

egalinti” pragyventi.

Gegužės 21 d. Piliečių Kliu- 
be įvyko metinis L. Meno Tea
tro susirinkimas. Aptarta ei
namieji reikalai. Išrinkta nau
ja valdyba, kurią sudaro: 
pirm.—V. B. Raudonaitis, vi- 
ce-pirmininkė—S. Jurevičiūtė, 
raštininkas — V. Raudonaitis, 
iždininkas — A. Osteika. Re- 
žisorius — Viktoras Raudonai
tis, jo pagelbininkai — V. 
Bukšnaitis ir A. Baniulis. Rei
kalų vedėjai — A. Alekna, A. 
Grunskis. Revizijos komisija 
—A. Baniulis ir B. Raudonai
tis. Veikalų komisija—A. Os
teika, E. Bartkevičiūtė ir A. 
Baniulis.

Išduota raportas iš gegužės 
17 d. šeimyniško pasilinksmi
nimo; parodė gražias išdavas 
socialiniai.

Susirinkimo pabaigoj įteik
ta “Bon-Voyage” dovana na
rei Nellie Marozaitei, kuri 
gegužės 29 d. išplaukia vasa
roti j Lietuvą.

Iš Antanų sudaryta komisi
ja surengimui “antaninio pa
silinksminimo.”

Nariai visai neturės progos 
atostogauti, nes vasaros metu 
net keletas veikalų tenka pri
ruošti scenai ateinančiam se
zonui. Koresp.

Pagarba Mirusiam J. Sidarai 
Ir Užuojauta Šeimynai

Del stokos išsiaiškinimo, 
daugelis draiverių peržengia 
dešinėn sukimo taisykles “švie
somis kontroliuojamose gatvė
se” visai nenorėdami tą pada
ryti. Važiuojant bile kuriuo 
“šviesomis kontroliuojamu” 
keliu mieste jūs pastebėsite 
šimtus draiverių darant “pasi
sukimus dešinėn” neteisėtai.

• Sukimas dešinėn , šviesomis 
kontroliuojamose gatvėse yra 
leistinas,. . nežiūrint, kokios 
varsos šviesa tuo tarpu būtų. 
Tačiau, jeigu skersgatvį pri
važiuojate laike raudonos 
šviesos, jūs turite visai sustoti 
prieš suksiant. Jūs turite bū
ti kaip galima arčiausiai prie 
dešiniojo šaligatvio, o į abi 
pusi važiuojamose gatvėse 
jums nevalia važiuoti kairiuo
ju gatvės šonu, kad pasisukti.

Anthony Cinquamanni, 
metų amžiaus, tėvas 9 mėne
sių kūdikio, tapo areštuotas, 
kaipo duonvagis prie valgomų 
daiktų krautuvės, 81 Wilson 
Ave., Brooklyne.

Jaunas tėvas išėjo" jieškinė- 
ti maisto anksti rytą, nes jau 
buvo suėjusios 24 valandos 
nuo to, kada jis su žmona ir 
jų sūnelis turėjo paskutinį val
gį. Bet ką gausi be pinigų. 
Pamatė, kad duonius paliko 
prie krautuves dėžę prikrautą 
šviežia, kvepiančia duona. Jis 
greit stvėrė 6 bakanus. Bet 
netoliese buvęs draiveris su
čiupo ir suareštavo.

Bridge Plaza teisme jisai at
pasakojo savo padėtį seka
mai : Turto jokio neturi. Kas 
dvi savaiti gauna $11 čekį iš 
šalpos biuro maistui ir po $12 
rendai kas mėnuo. Bet jo 
renda, 1436 DeKalb Ave., yra 
po $18 į mėnesį, tad jie turi 
dadėti po $6 iš maisto pinigų.

O kur gi sūnelio maistas. 
Daktarai sako, kad jam rei
kia kvortą pieno į dieną. Tas 
sudaro $5.10 į mėnesį. Prie to, 
jaunas tėvas jau įsiskolinęs $4 
už gasą ir $9 už elektrą, tad 
jam grasinama uždarymu ga- 
so ir elektros. O badas ne
duoda ramybės.

štai kas—badas ir skurdas 
—auklėja blggdąrius, statydi
na ir pripildo yis naujus kalė
jimus darbo žmonėmis, kurie 
žmoniškose sąlygose galėtų 
būti pavyzdingiausi piliečiai. 
Prieš tą blogą mes turime su
stiprinti kovą, daugiau dar
buotis už išdavimą socialės 
apdraudos.

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

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

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

!

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

ALUS, VISOKIE VYNAI IR DEGTINĖS 
Taipgi patarnaujame gerais valgiais.

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

GERTUVĖ IR RESTAURACIJA

i

V

l

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

įsitėmyti mūsų antrašą:
BAR, GRILL & RESTAURANT

321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer Street, Tel. Evergreen 7-9851

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. CHUBERKIS.

Antrašas:
104 Franklin Avenue,

Ridgewood, N. J.
(119-137)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras per vasarą 

dirbt ant farmos ,apie 6-7 valandas 
kas dieną; bus duodama valgis, kam
barys ir jeigu bus reikalinga, tai 
bus damokarrta. Rašykite sekamai: 
Mary Bubencik, RD 5, Richfield 
Spa., N. Y. (124-126)

n

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue 
tarpe 19. th ir 18th Sts., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūslės— 
šlapinimosi iigas.

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

0—— <3

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos ^ię.tuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 81 moterų 
kuopos susirinkimas įvyks šį ketvir
tadienį, 28 gegužės, 8- vai. vakaro, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Narės 
ir nesančios narėmis merginos-mo- 
terys kviečiamos dalyvauti. Apart 
organizacijos reikalų, d. M. Paukš-

Radio Laisvė

Visose vietose, kur ši taisyk- tienė padarys pranešimą apie mo
lė nepaliečia, matysite nuro
dymus ant iškabų.

Pasisukimas dešinėn be vi
siško sustojimo prie raudonos 
šviesos prieš suksiant, reiškia 
peržengimą važiuotės taisyk
lių—“nesustojimą prie trafiko i 
signalinių šviesų.”

Trafiko Stotis “I”.

terų veikimą už pigesnį pragyveni
mą, o d. V. Buhliūtė, parodys, kaip 
kirpti ir prisimieruoti suknelę.

(125-126) VALDYBA.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs žmogus pa

dėt dženitoriui prižiūrėt namą. Jei- 
. gu nevedęs, bus duodama kambarys 
| ir valgis, ir darbo atžvilgiu bus 
| primokama. Atsišaukite sekamai:

• Apt. 2, 77 Division Ave., Brooklyn.

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

> .........

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp 
KIRPIMAS ZrfD"

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda gasolino sto

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

Mrs. Anna Podžiunas, 
354 Highland Ave., 

Kearny, N. J.
(100-130)
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MATĘUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų < alus ir 
Elfus. 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.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. J“niper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

graborius 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Petras Prasauskas
Budvoniu 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Rengkite Eli M C D, D A D1/ [* Kur “Laisvė” 
Piknikus U LIVl t R i I All IV L Rengia

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

NAUDOTIS BARU.

šių metų radio už $49.95.
Nupigintų radijų galite gau

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

Vedėja Pelagia Ambrazaitis.

Gegužės 25-tą dieną staiga 
pasimirė Juozas Sidara, kuris 
dirbo Matulio ir Vaiginio rū
bų siuvykloj ir buvo tos dirb
tuvės darbininkų unijos pir
mininku (shop chairman). 
Taigi, minėtos dirbtuvės dar
bininkai nupirko gražių gėlių 
vainiką už $15 pagerbimui sa
vo buvusio pirmininko, apgai
lestauja savo draugo ir reiš
kia užuojautą Sidaro šeimai 
del jo mirties.

J. Sidarą laidos šį rytą, šv. 
Trejybės kapinėse.

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

to

įvyks

Ji da- 
dole- 
iš

Ę. NEW YORK, N.
, Šiandien, gegužės 28, 

ALDLD 185-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas Kyburio sve-

5j, 950 Jamaica Ave., 
klyne, 8-tą vai. vakare, 

džiame visus narius susi
liet aptart neatidėliojamus 

us.
Daugėlienė, Sekr.

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

•0 ULMER PARK BAR IR GRILL

MIKOLAS LIEPUS
Turi Gražiai Įtaisytą Vietą Priėmimui Svečią

Vietiniai ar iš kitur atva
žiavę j Brooklyną užeikit.

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

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

A

Puikiai įtaisyta vieta pasilinksminimams. Patarnauja
ma valgiais ir geriausios rūšies gėrimais, kaip tai: 

alum, degtinėm ir visokiais vynais.

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.




