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IN TWO PARTSPART ONE
Karo perkūnija dunda. Vo

kietijos fašistai ir Japonijos im
perialistai prie jo atvirai ren-
giasi ii- viešai tą kalba. Kovo 
17 dieną fašistai minėjo žuvu-1 
sius “didvyrius” pereitame ka-| 
re. Armija maršavo, kanuolės 
davė 80 salvų. Fašfetų ministe- i 
ris Goebelis pareiškė, kad “Vo
kietija turi karui priruoštą ar
miją, gerą artileriją ir užtekti
nai rezervų.” Vokietijos fašis
tai iš vakarų pusės išvien su 
Lenkijos ponais ir fašistais ruo-
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šia karą prieš Sovietus ir Japo
nijos imperialistai iš rytų pu
sės.

Sovietų Sąjungos vadai tą 
gerai permatė ir neveltui gerai 
savo šalį apginklavo. Jeigu dar 
Sovietų Sąjunga gali džiaugtis 
laikina taika, tai tik dėka tam, 
kad ji nesnaudė, kad ji vesdama 
taikos politiką kartu rengėsi at
remti imperialistų užpuolimus. 
Viso pasaulio darbininkų parei
ga kovoti prieš imperialistinį 
karą.

Frąncūzų Valdžia Pasiuntė Griežtą Notą 
Berlynui; Hitleris Grobsiąs Klaipėdą ir 
EIzas-Lotaringiją; Rodo Kumštį Sovietam

Vokietijos fašistai, rengda
miesi į karą, tuom pat kartu 
ruošiasi nušluoti ir Lietuvos ne
priklausomybę. Klaipėdos fa
šistai visu balsu pareiškė: “Mes 
esame vokiečiai, mes ant visa
dos pasiliksime vokiečiais ir 
mūsų kraštas bus Vokietija.” 
Fašistai neapsistos Klaipėdos 
užgriebimu, nes jų kelias lin
kui Sovietų Sąjungos guli per 
Lietuvą, Latviją ir* Estoniją.
Bet Lietuvos fašistinė valdžia Italų- kariškiai is savo kolo

nų mjos Somalilando darė uz- 
revoliucinio judėjimo, jos span- puolimą ant Abyssinijos pa
dą pilna melų prieš Sovietų Są-, sienio; tuom Italijos impe- 
jungą, prieš darbininkišką tvar- j rialistai stengėsi išprovo- 
ką. Lietuvos fašistai , šimtą kuoti Abyssinija į karą ir 
kartų daugiau bijosi revoliuci- . užgrobt Abyssiniečių Že- 
nio darbininkų veikimo, negu*mes. 
Vokietijos fašistų, kurie ruošia
si panaikinti Lietuvos politinę džiasi Tautų Lygai, kad It,a- 
nepriklausomybę. 'liįos mobilizuota kariuome

nė jau sustatyta palei Abvs- 
sinijos sieną, o Abyssinija 
dar nedarė mobilizaciios. 
Abyssinija, girdi, pasitiki, 
kad Tautu Lyga uždraus 
Italijai daryti žudymo ir 
grobio žygius prieš Abyssi- 
niją.

Nemažinsią Pavasarinio 
Kviečią Sėjimo

WASHINGTON. — June- 
tiniu Valstijų žemdirbystės 
ministeris Wallace duoda 
teisę farmeriams ši pava
sarį sėtį tiek kviečių, kiek 
jie nori. Bijo, kad nepasi- tuojaus pasirodo pro lan- 
kartotų sausra, kuri gal gus raudonai nudažyti, su- 
perdaug sumažintų derlių, prask, “kruvini” veidai. Po 
Bet jeigu šiemet bus derlius miestą laksto Raudonojo 
geras, tai 1936 m. antra tiek Kryžiaus slaugės ir žvanga 
daugiau bus susiaurinta gaisrininkų inžinai neva ge-1 
kviečių užsėjimai, idant iš-.sinti gaisrus, padarytus 
laikyti augštas kainas. Tuo priešų bombomis.

užimta smaugimu darbinin Drg. V. Kapsuko-Mickevičiaus Kūnas Pašarvotas Maskvoj. Iš Kairės į Dešinę Stovi 
Dr. Garelis, Preikšas, Angarietis ir Sniečkus r

Hartforde draugai darbinin
kai turi klasinio lavinimosi mo
kyklėlę. Pirmą vakarą atsilan
kė virš 20 draugių ir draugų, 
matėsi geras susidomėjimas re
voliucine darbininkų teorija ir 
abelnais lavinimosi reikalais, 
žinoma, trumpu laiku negalima 
didelius kalnus nuversti, bet ga
lima padaryti sėkmingą pradžią, 
geriau pastatyti savitarpinį la
vinimąsi, savęs apšvietą, kad 
prie mažiausio energijos sueik- 
vojimo pakelti savo klasinį ži
nojimą ir pasidaryti sugabes- 
niais klasių kovoje.

Komunistų Internacionalas, 
1932 metais, Pirmos Gegužės 
manifeste jau kelintu kartu dar
bininkus perspėjo apie imperia
listų ruošimąsi prie karo. Tar
pe kitko, ten buvo rašoma: “An
trasis Internacionalas prižada 
jums, proletarai, kad Genevos 
konferencija atves prie nusigin
klavimo. Ne prie nusiginklavi
mo ir taikos veda ta konferenci
ja, o prie naujų apsiginklavi
mų ir naujų karų. Ji sudaryta 
užmaskavimui nuolatinio ruoši
mos! prie naujo pasaulinio ka
ro, prie karo intervencijos prieš 
Sovietų Sąjungą.” Tas buvo 
rašyta trys metai atgal, o kaip 
dabar kiekvienas darbininkas 
matys Komunistų Internaciona
lo linijos teisingumą ir Antro 
Socialistų Internacionalo klai
dingumą. Dabar net buržuazija 
nekalba, kad pasaulyje bus tai
ka, visi tik ir kalba, rašo apie 
naują karą ir prie jo rengiasi.

Birželio 30 ir liepos 1 die
nomis, Clevelande, įvyks Vi
suotinas Lietuvių Darbininkų 
Prieš Karą ir Fašizmą Kongre
sas. Jis turi būti masinis, ja
me turi būti atstovaujama de-

i Roosevelt Pasiliks
“Geras Kaimynas” 
Vokietijos Fašistam

WASHINGTON. — Laik
raščių atstovų užklaustas, 
ką Amerika darys ryšyj su 
įvedama Vokietijoj verstina 
kariška tarnyba, preziden
tas Roosevęltas nieko neat
sakė; tik bendrai pareiškė, 
kad jis elgsis kaip “geras 
kaimynas.” Tai palankus 
Hitlerio fašizmui pareiški
mas.

Abyssinija Skundžiasi
T. Lygai prieš Italiją
GENEVA. — Abyssinija 

įteikė skundą Tautų Lygai 
prieš Italiją. Nurodo, kad 

Abyssinija taipgi skun-

tarpu milionai darbo žmo
nių pusalkiai turi gyventi.

“Raudonieji” Argentinoj
BUENOS AIRES. — Ar- 

gentinos policijos valdyba 
savo metiniame raporte at
žymi. kad komunistai pa
skleidė milžinišką daugybę 
savo literatūros tarp karei
vių ir studentų.

šimtys tūkstančių lietuvių dar
bininkų. Tas kongresas bus pa
švęstas ne vien kovai priešta
ra ir fašizmą, bet iš jo bus iš
rinkta delegatai į išeivijos Jie-: 
tuvių kongresą, kuris bus Kau
ne. Ta mūsų delegacija reika
laus laisvių Lietuvos liaudžiai. 
Visos darbininkų organizacijos 
privalo energingai rengtis prie 
šio kongreso.

Orlaivių Manevrais 
Naziai Kursto Karo

Ūpą Vokiečiuose
BERLYNAS. — Vokiečių 

karo orlaivyno manevrai tę
sis dar kelias dienas ir nak-(rjau§es sukėlė buržuazijos
tis. Gatvėse tyčia išrausta 
didelės duobės, kaipo paro
dymas, ką Berlynui galėtų 
padaryti bombos iš priešų 
orlaivių. Įvairiais sprogi
mais paženklinama priešų 
bombų trenksmai. Vietomis 
pramušta didžiuliai vandens 
vamzdžiai ir užtvinusios 
gatvės. Pagal pavojaus sig
nalus, žmonės subėga į skie
pus bei rūsius. Trūkus įsi
vaizdinamai priešo bombai,

Juodų Dulkių Debesiai
KANSAS CITY.—Vidur- 

vakarinėse šios šalies vals
tijose vėias nešioja tirštus 
juodų dulkių debesius. Dau- 
gelyj vietų tuomi suparali- 
žiuota traukinių, automobi
lių ir orlaiviu veikimas, už
daryta mokyklos ir bizniai. 
Per nelaimes del dulkių 
miglynų žuvo 5 žmonės.

SUKNETJTT SIUVĖJŲ 
STREIKAS

ST. LOUTS. Mo.—Išduota 
teismo indžionkšinas prieš 
300 streikieriu Forest City 
bovelninių suknelių kompa
nijos. Merginu nikietą už
puolė 50 policininkų ir areš
tavo 10 streikieriu.

NEW YORK. — Miesto 
prokuroras Dodge reikalau
ja išleisti special} jstatyma 
prieš komunistus būk' tai del 
to, kad jie kurstę negrus 
prie riaušių. Kaip žinia, 

ir policijos provokacijos. 
Komunistai riaušes bandė 
slopinti, šaukdami negrus ir 
baltus.darbininkus broliškai 
sugyventi.

Riaušėse užmušė vieną 
asmeni. Sužeista apie 100 ir 
suareštuota 120.

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia atmetė Italijos ir 
Franci jos protestų notas.

Philadelphia, Pa.
Mickevičiaus-Kapsuko Pa

minėjimui Du Masiniai
Mitingai

j Kovo 24 d. bus du masi
niai mitingai: South dalyje, 
Lietuvių Tautiškoj svetai
nėj, 928 E. Moyamensing 
Avė., 2 vai. po pietų, ir Lie
tuvių Muzikalėj Svetainėj, 
2715 E. Allegheny Ave. Kal
bės drg. Tauras, vienas iš 
“Laisvės” red., ir Z. C. Ma
žeikienė iš Clevelando, Ohio. 
Prie to bus ir programa: 
Rusų Mandolinų Orkestrą 
ir maža mergaitė ir vaiku
tis šoks rusiškus šokius; 
dainuos Lyros ir Rusų Cho
rai. Visi ir visos dalyvauki
te kuo skaitlingiausiai.

Komitetas.
Berlynas. — Daugelis 

randauninkų ūkininkų Vo
ided įoi badauja: meta vis
ką ir bėga į miestus, kaip 
praneša pats Hitlerio žem
dirbystės ministeris Walter 
Darre.

Vokietija Gali Tuoj 
Pasiųst Karo Fron- 

tan 880,000 Vyry
MASKVA.—Apskaitoma, 

kad dabar nuolatinėje Vo
kietijos armijoje yra 400,- 
000 kareivių. Be to, Hitleris 
turi 280,000 gerai išlavintos 
juodosios policijos iT 200,000 
vyrų, priklausančių specia- 
lėms ^apsigynimo” divizi
joms. Taigi Vokietija galė
tų tuojaus karui panaudot 
880,000 vyrų, apart lakūnų, 
jūrininkų, smogininkų ir 
darbų stovyklų gyventojų, 
kurie visi • yra išmokinti, 
kaip naudot ginklus. Apie 
800,000 jų taipgi būtų gali
ma greit panaudot karui, ir 
dar liktų 1,800,000 atsargi
nių (rezervų). Bet Hitle
riui to dar negana, ir jis 
iveda konskripciią del 600,- 
000 vyrų nuolatinėje armi
joje.

Kalėjime Mirė Arklių 
Vagis-“Evangelistas”

PHILADELPHIA, Pa.— 
Eastern Penitentiary kalėji
me mirė keistas vagis Abe 
Buzzard, 85 metų amžiaus. 
Daugiau kaip 50 metu savo 
gyvenimo jis praleido ka
lėjimuose už arklių ir viš
tų vogimą. 1924 metais bu
vo paleistas, žadėjo pasitai
syti ir pasidarė “keliaujan
tis evangelistas-pamoksli- 
ninkas.” Bet sykiu su bibli
ja ir religinių giesmių kny
ga iis nešiojosi revolverį ir 
nlėšimo įrankius. Kada po
licija tatai patyrė, jis vėl 
buvo pąimtas kalėjiman.

PARYŽIUS. — Franci ja 
pasmarkino ginklavimąsi, 
kaip tik Hitleris paskelbė, 
jog Vokietijoj įvedama* ver
stiną armijoj tarnybą. Val
diškuose rateliuose kalba
ma, kad Francija galės pa
naudot ginklų jėgą, idant 
priverst Hitlerį atšaukt vi
suotiną karinę prievolę Vo

Francijos valdžia 
protesto

užšienio 
John Si- 
Berlyną,

pasiuntė stiprią 
notą Hitleriui.

Pirm Anglijos 
reikalų ministerio 
mono važiavimo į 
bus pasitarimas tarp Fran
cijos, Italijos ir Anglijos at
stovų, kas liečia nusistaty
mą linkui Hitlerio politikos.

Francija duoda skundą 
Tautų Lygai prieš Vokieti
ją, kaipo tarptautinės san
taikos ardytoją. Francijos 
ministeris p i r m i n i n k as 
Flandin seime aštriai kal
bėjo prieš Hitlerio planus. 
Jis atsišaukė į “tautos vie
nybę” prieš karo kurstyto
ją Hitlerį. Seimas 263 bal
sais prieš 21 užgyrė griežtu
mą prieš Hitlerį.

Francija siunčia savo už
sienio reikalų ministerį La- 
vallį į Maskvą delei sustip
rinimo taikos fronto.

Francijos senate kalbėda
mas, senatorius Raymond 
Armbruster pareiškė, kad 
jau dabar Vokietija turi 
750,000 kariškai išlavintų 
vyrų, kuriuos gali bile kada 
panaudot. Hitleris pradė
siąs statyt ir 400,000 tonų 
įtalpos karišką laivyną, jei
gu jam nebus pastatą kę
lias. Įvykdžius gi visuoti- Hitleris pareiškė, kad iis 
ną tarnybą armijoj, Vokie-(“sutinka saugoti” visu kitų
tija reikalaus sau vadinamo 
“Lenkiško koridoriaus, Klai
pėdos, Eupeno ir Elzas-Lo- 
taringijds,” sako senato
rius Armbruster.
Per 75 Mylias Mušančius 

Hitlerio Kanuolės
Radikalų socialistų parti

jos susirinkime kalbėdamas, 
Ed. Herriott, buvęs Fran
cijos ministeris pirmininkas 
aikštėn iškėlė, kad Vokieti
ja dirba tokias kanuolės, 
kurių šoviniai gali pasiekti 
per 75 mylias ir toliau. “Ji 
skubotai stato tankus, tvir
tumas, apsaugotas stiprio
mis elektros sriovėmis; 
įrengia miškuose amunici
jos sandėlius ir stato kanu- 
lėms platformas. Kiekvie
nas, kad ir paprasčiausias, 
darbininkas tuose darbuose 
yra prisaikintas išlaikyti 
slaptybę, už kurios atiden

gimą gręsia mirties baus
mė.”

Trijų Valstybių 
Konferencija

Rengiama Francijos, An
glijos ir Italijos atstovų 
konferencija šiaurinėje Ita
lijoje aptarti žingsnius kas 
link Vokietijos.

Pa-

Ko-

Anglija Gana Aiškiai 
laiko Hitlerio Pusę

MASKVA.—Sovietų 
munistų Partijos organas 
“Pravda” pabrėžtinai nuro- 
jdo, kad Anglija su savo 
draugiška nota delei versti
no kareiviavimo Vokietijoj 
labai padrąsino Hitlerį. Dar 
daugiau. Anglijos ministe- 
rio pirmininko MacDonaldo 
draugai Allen Hartwood ir 
lordas Lothian atvirai agi- 
tuoia už susiartinimą su 
Vokietijos fašizmu. O jiedu 
buvo keli mėnesiai atgal 

[MacDonaldo pasiusti į Ber
lyną .vesti derybas var
du “labai atsakomingų An
glijos rateliu.” “Pravda”, 
todėl, sako, jog nėra užtik
rinimo k^d Anglija nena<?i- 
tiks Hitlerį pusiaukelei.
Nes jau “dabar Anglijos 
imperializmas remia Vokie- 
t.iios fašizmą:” o tikrasis 
tikslas Anglijos užsienių 
reikalu meisterio Simono 
atsilankvmo i Berlvna atei
nanti sekmadieni tai bus iš- 
dirbimas naujo Europai 
žemlanin del ne^mainymo 

,įvairių šalių rubežių.
Berlynas.—Kalbėdamasis

su ambasadoriais svarbiau
siu imperialistinių šalių, 

šalių dabartinius rubežius, 
anart Sovietu Sąjungos* 
Tuom iis pakartojo savo 
pasinešimą karui prieš So
vietus.

KUN. WALSSW RAGINA 
ištremti komunistų 

PRITARĖJUS
WASHINGTON. — Kuni

gas E. A. Walsh, George
town Universiteto galva, 
sako, kad turėtu būt denor- 
tuojami iš Jungtiniu Valsti
jų ne tik ateiviai Komuni
stu Partijos nariai, bet ir 
bolševikų pritarėjai. Jo su- 
nratirnu. sulig dabar gyvuo
jančiu “teisių,” valdžia ga
li iš Amerikos išbu^dyti at
gal į Anglija ir John Stra- 
chev, komunistu pritarėja, 
viena iš gabiausių rašytojų 
ir nrakalbininkų., Toks jau, 
mat. Walsh yra “profeso
rius.”
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Darbininkų Sąjunga/’ todėl sutrumpin
tai ji turėtų vadintis “ALRKŠJDS.” Ta- 
čiaus, paaiški, kunigai sarmatinasi va
dintis pilnu vardu, kurį išperėjo kunigas 
Kemėšis; jie todėl vadinasi “LDS”. Ži
noma, iki tam tikro laipsnio jie pakenkia 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimui, ta
čiau, mūsų draugų pareiga yra aiškinti 
darbininkams tą skirtumą ir klerikalų 
klastas. ?

Naujo Karo Žaibai

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

of March 3, 1879

Prieš Bosų Rasines Provokacijas!
Tai, kas įvyko Harleme (New Yorko 

miesto dalis, kur milžiniška didžiuma gy
ventojų yra negrai) pereitą antradienį ir 

trečiadienį privalo atkreipti akis kiekvie
no darbo žmogaus. Nereikia manyti, kad 
pati priežastis tų riaušių ir kovų buvo 
negro vaiko suėmimas ir apmušimas. 
Ne! Šis dalykas tai buvo tiktai kibirkš
tis. Pati esmine priežastis buvo ta, kad 
Harlemo negrai randasi baisioj padėtyj. 
Tarpe 55 ir 65 nuoš. visų Harlemo gy
ventojų yra bedarbiai. Pašalpos duoda
mos Harlemo gyventojams yra kur kas 
mažesnes, negu kitų miesto dalių gyven
tojams. Pasak James W. Ford, kandida
to į J. V. vice-prezidentą 1932 metų rin
kimuos Komunistų Partijos sąraše, Har
lemo šeimyna gauna $31 per menesį pa
šalpos mažiau, negu kitų New Yorko 
miesto sričių gyventojai!

Negrai del to ima 'bruzdėti. Todėl po
licija sumobilizavo savo jėgas kovai prieš 
juos. Nėra tos dienos, kad neįvyktų 
šian ar ten susikirtimų tarpe negrų iš 
vienos pusės, ir miesto administracijos 
spėkų—iš kitos.

Negruos įtūžimas viešpatauja didelis. 
Daugelis nesąmoningų negrų nežino, kaip 
ir kur jieškoti teisybės,• nežino, kas del to 
visko kalčiausias, šitokia šiurkšti padė
tis ir privedė prie jau paminėtų riaušių.

Miesto administracija ir išnaudotojų 
spauda del tų įvykių kaltina komunistus 
—mūsų Partiją. Tai paprastas valdan
čiosios klasės būdas nuversti viską ant 
komunistų. Bet jiems tas nepavyks! Vi
sas pasaulis žino, kad Komunistų Partija 
netiki į provokacijas, į rasines riaušes, į 
plėšimą—kaipo būdus, kuriais būtų gali
ma išrišti baisią negrų masių padėtį.-Ko
munistai organizuoja ir šviečia mases, 
aiškindami, kad toki būdai nėra naudo
tini, kad jie netikę ir jais nebus galima 
išrišti ši' baisi padėtis.

Vienatinis būdas (komunistai rodo), 
kuriuo būtų galima išrišti ši padėtis, tai 
organizuotumas ir masinė kova—bendra 
kova negrų su baltaisiais už didesnes pa
šalpas, už geresnį gyvenimą.

Šito mokina Komunistų Partija. Prie 
šitokio darbo ji šaukia visų rasių, visų 
tautų darbininkus.

Harlemo ir viso New Yorko darbinin
kai! Saugokitės miesto- administracijos • 
ir policijos rasinių provokacijų. Jomis 
išnaudotojų valdžia mano padalinti dar- • 
bininkus, kad lengviau išnaudoti juos. 
Nesiduokite save įvelti į rasines kovas—- 
brolžudingas kovas.

Vienykitės!
Susivieniję, solidaringai,. tvirtai, jūs iš

reikalausite didesnes pašalpas, didesnes 
algas ir geresnes darbo sąlygas! Eida
mi išvien, solidaringai, broliškai, jūs grei
čiau atsikratysite tos sistemos, kuri sė
ja rasinę neapykantą ir palaiko išnaudo
jime milionus darbo žmonių—juodų ir 
baltų!

LDS ir “LDS"
“Keleivis” rašo, kad jam sunku atskir

ti Lietuvių Darbininkų Susivienijimą nuo 
tos organizacijas, kurią turi suorganiza
vę So. Bostone lietuviški kunigai, kadan
gi, kaip Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas, tai)? anoji, sutrumpinančiai rašoma 
|LDS”

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
vadinasi savo tikruoju vardu, na, o kuni
gai—savo organizacijos vardą iškraipo, 
kuomet jie vadinasi “LDS.” Jų organiza
cijos tikras vardas yra “Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų švento Juozapo

Kaip Ignor antas Žmones Mokina?
Andai So. Bostono vytis “ponas J. 

Kumpa” sakė “paskaitą” “apie jaunimą” 
/ ir tą jo perlą dabar “Darbininkas” iš

spausdina savo špaltose (kovo mėn. 19 
d., 1935). Ir apie ką tas Kumpa ten ne
priplepėjo! SLA, LDS, Kapsukas, Kai- 

’nas! “Kas gi buvo tas Kapsukas?” klau
sia kumpiškas Kumpa. Ten pat ir at
sako:

Kapsukas paeinąs nuo Merkinės iš Lietu
vos, pakreipė savo gyvenimo vėžes, istorijoj 
žinomo. Kaino keliais.

i

Toliau skaitome.
!

Lietuva ugnyje. Susirūpinę tikrieji Lietu
vos sūnūs šaukia:

—Kapsuke, Kapsuke, kur tavo žuvusieji 
broliai?—

Nekaltas jų kraujas šaukia Dievo užtari
mo ir tautos susikaupimo, nes išmušė rimta 
valanda stoti petys į petį, prieš raudonąjį 
arą. Užpuola tas pats prakeikimas ant 
Kapsuko ir jo pasekėjų, kaip ant Kaino: 
“dabar būsi prakeiktas žemės klajūnas”.

štai kodėl komunistai yra bedieviai ir ke
tančiai. Komunistai pirmieji įvėrė kardą į 
jaunosios mūsų tautos sūnų krūtines ir pa- 
plukdė nekaltąjį kraują. Jie pravirkdė mo
tinas, kurios džiaugėsi išauginusios stiprius 
sūnus- karius, savo tautos gynėjus. Bet de
ja! Kaip skaudu! Kokia skaudi likimo iro
nija!;:, Pažvelgus į šiandieninį lietuvių 
komunistų, Kapsuko ' pasekėjų, niekšišką 
dArbą, veržiasi balsas, prie jūs, brangus jau- 

: nime, su pabarimų/bėkite nuo tų budelių li
kimo ir nesusidėkite' šii jais, nes jie yra 
Kaino-Kapsuko pasekėjai. Jie yra bedieviai 
ir betaučiai. Jie yra prakeikti Dievo ir 
tautos brolių. Lai jie atgailauja, lai nusi- 
plauja nekaltu krauju savo suteptas ran
kas. . .

Dar kitoj vietoj ten pat:— /
* 

Jaunimas, kurs ryžtasi priklausyti prie
S.L.A., tautiškiai-socialistiškos laisvamanių 
org. arba L.D. Susivienymo komunistinės 
org., jie išsižada Dievo ir Tėvynės meilės, 
ir lieka betaučiais ir bedieviais.

Prisipažinsim, prie geriausių norų mes 
negalime suprasti, ką šitas rašytojas ar 
paskaitininkas nori tuo viskuo išaiškinti. 
Mums išrodo, kad jo galvoj nėra viskas 
tvarkoj. Bet kur sensas “Darbininko” 
redaktorių tokius dalykus kišti į savo 
laikraštį?!

Kas žino apie Kapsuką bent ką, tai ži
no, kad jis paeina ne iš Merkinės, bet iš 
Vilkaviškio apielinkės, buvusios Suvalkų 
gubernijos.

Kumpa toliau daro išvadas, būk “ko
munistai yrą będieviai ir betaučiai” to
dėl, kad ant Kapsuko “užpuolė prakeiki
mas.” Tai kita nesąmonė! Tiesa, kuni
gai' Kapsuką keikė, bet del to jam buvo 
nei šilta, nei šalta. Jie daug ką keikia; 
jų liežuviai labai palaidi ir vyriausiai jie 
tam Juos įr naudoja, kad keikus komu
nistus, bei kitus laisvamanius. Bet kas 
gi to jų keiksmo paiso! Antra, komunis
tai nėra betaučiai. Jie yra savo tautos, 
savo šalies mylėtojai. Mylėdami savo ša
lį (darbo žmones, kurie sudaro tautą), 
komunistai, vienok, neskleidžia nuodų 
prieš kitas tautas, bei rases. Jie nėra šo
vinistui. Jie gerbia ir myli visų kraštų 
darbininkus; tolydžio, jie griežtai kovo
ju prieš savo ir kitų tautų išnaudotojus, 
parazitus.

t

Lietuvių Darbininkų Susivienijime pri
klauso visokių įsitikinimų darbininkų — 
jaunų įr suaugusių—nes tai fraternalė 
darbininkų organizacija; kurioj gali ras
ti vietą tiek katalikas, tiek bedievis, tiek 
laisvamanis, etc.

Yra dar visa eilė nesąmonių, pripasa
kotų minėtam “referate,” bet permaža 
mūsų laikraštyj vietos jų čia išparody- 
mui.

Fašizmas Karų Kvėpuoja
Vokietijos fašistai panai

kino Versalės sutartį. Jau 
nuo fašistų įsigalėjimo jie 
laužė ją, bet dabar ir viešai 
tą pareiškė. Pagal tos su
tarties Vokietija negalėjo 
turėti tvirtumų ant 50 my- 

• I

lių nuo Reino upės, priva
lėjo sugriauti tas, kurios ten 
buvo. Ji buvo pripažinus 
Austrijos, Čekoslovakijos ir 
Lenkijos nepriklausomybę, 
sutikus panaikinti B rest-Li- 
tovsko sutartį, jos kolonijos 
perėjo į laimėtojų imperia- , 
listų rankas. Vokietija ne
turėjo teisės budavoti sub- 
marinus, karo tankus, karo 
orlaivius, jos karo laivynas 
neturėjo viršinti 6 nedide
lius šarvuočius, 6 kreiserius 
ir 24 minininkus su 15,000 
jūreivių. Vokietija turėjo 
išmokėti talkininkams apie 
100 miliardų markių. Ver
salės sutartis buvo plėšikiš
ka. Versalės sutarties už
dėtą naštą negalėjo Vokieti
ja išlaikyti ir jau senai lio
vėsi mokėti kontribucijas. 
Bet Vokietijoje fašistai įsi
galėję, spekuliuodami prieš 
tą plėšikišką sutartį, patys 
ruošia plėšikišką naują ka
rą, kad pavergus kitus kra
štus.

Po pereito karo Vokietija 
neteko francūziškų Lorraine 
ir Alsace provincijų, kurios 
perėjo prie Francijos. Eu
pen ir Malmedy žemės skly
pai teko Belgijai. Pergalin
gi imperialistai atidavė Da
nijai už neutrališkumą per
eitame kare šiaurinį Schles- 
winga, augštutinė Silezija 
teko\ Lenkijai, Dancigas pa
darytas Tautų Lygos prie- 
žiūrojer “nepriklausomas”, 
Klaipėda iš “nepriklauso
mos” teko Lietuvai ir, svar
biausia, A vakariniu Vislos 
pakraščiu virš 50 mylių plo
čio pravestas Lenkijos kori
dorius linkui Baltijos jūrų. 
Tas koridorius padalino Vo
kietiją į dvi dalis, nuo jos 
atskiriant Rytinius Prūsus. 
Pergalingi imperial istai 
Versalės taikoje sumėsinėjo 
Vokietiją. Ta padėtimi pa
sinaudojant dabartiniai Vo
kietijos viešpačiai—fašistai 
—kelia patriotinius jaus
mus, šaukiasi į Vokietijos 
gyventojus neva “surinki
mui Vokietijos žemių”, bet 
tuom pat kartu jų planai— 
praryti nepriklausomas val
stybėles Lietuvą, Latviją, 
Estoniją, Čekoslovakiją; at
plėšti didelius plotus nuo 
Sovietų Sąjungos — Ukrai
ną, Kaukaziją ir Baltarusi
ją, pavergti tuos kraštus. 
Supliekti Franci ją ir atimti 
nuo jos Lorraine ir Alsace 
provincijas, pavergti Aust
riją ir atplėšti didelį kraštą 
nuo Jugoslavijos. Rumunija 
ir Lenkija turi būti Vokie
tijos. Paskutiniai jų planai 
ir net propagandai žemla- 
piai pagaminti Vokietijai 
skiria Europoje virš 200,- 
000,000 gyventojų. Nors 
Vokietijos fašistų planuo- 
yra. įtraukta ir Lenkija į 
Vokietijos žemlapį, bet Len
kijos fašistai, su Pilsudskiu 
priešakyje, dirba ranka ran
kon su Vokietijos fašistais, 
tik vieno jie reikalauja nuo 
Vokietijos fašistų, kad ka
rui prieš Sovietų Sąjungą 
Vokietijos, armija neturi eiti 
per Lenkiją, bet prasiskinti 
sau kelią per Lietuvą, Lat
viją ir Estoniją.

500,000 Fašistų Armija
Vokietijos fašistai paskel

bė, kad jie sudarys T2 kor
pusų, 36 divizijas, arba ar
mijos kiekį davarys iki 500,- 
000 vyrų. Sulyg Versalės 
sutarties, Vokietija galėjo 
turėti 100,000 armiją. Bet 
fašistai senai tą sutartį 
tuom punktu sulaužė, slap
tai suorganizavo kelis šim
tus tūkstančių fašistinių 
smogininkų, o dabar ir ofi- 
cialę armiją davarys iki pu
sės miliono. Šis fašistų žy^ 
gis yra atviras ruošimasis į 
karą.

Francija, Italija, Anglija, 
(Japonija ir Jungtinės Vals
tijos tuojau sujudo. Visų 
šalių ministerial susirinko į 
nepaprastus posėdžius. Bet 
jų tarpe yra didžiausias ski
limas. Francija ir Italija 
prieš Hitlerio žygį. Japo
nijos imperialistai tik džiau
giasi Hitlerio nusistatymu. 
Jungtinių Valstijų ponai 
murma, bet nepaiso. Angli
jos ponai taikosi ir toliau 
sėdėti ant dviejų kėdžių; jie 
bijosi tik to, kad Hitleris ne
pultų į vakarus, ant Fran
cijos ir Belgijos ir savo or- 
laivynu neužduotų p'ačiai 
Anglijai, kas liečia rytų, 
puolimo ant Pabaltijos vals
tybėlių ir Sovietų Sąjungos, 
tai Anglijos imperialistai, su 
Chamberlinu priešakyje, to 
ir nori. Bet Anglija forma
liai pasisako su Francija 
prieš Vokietiją, nes jos tūlos 
kolonijos to reikalauja, gi 
slaptai ir vėl rems hitleri
ninkus.

Čekoslovakijos, Rumuni
jos ir Jugoslavijos ministe
rijos prieš hitlerininkų karo 
avantūrą, Lenkijos fašistai 
su Pilsudskiu priešakyje sa
ko, kad “jie nesistebi, jie to 
laukė.” Reiškia, žinojo Hit
lerio planą.* Belgija stovi 
išvien su Francija. Tokis tai 
eina grupavimasis tarpe, im
perialistinių ir kapitalistinių 
valstybių.

Sovietų Sąjunga negali ty
lėti ; ji mato, kaip Vokieti
jos ir Lenkijos fašistai ir 
Japonijos imperialistai iš 
dviejų pusių užkurdinėja 
visapasaulinį karą. Sovietų 
Sąjunga pirmiau ir dabar tą 
įrodinėja. Sovietų Sąjunga 
buvo ir yra didžiausias tai
kos palaikytojas ir todėl pa
sauliui rodo, kaip* Vokieti jos 
fašistai ruošia naują karą 
už pasaulio persidalinimą.

Vokietijos fašistai jau se
nai ruošėsi prie karo. Ne
toli Berlyno išbudavotas 
naujas karo ginklų gamini
mo centras, kuris užima 100 
akrų žemės plotą. Prie Ber
lyno išbudavota dideli karo 
orlaivių * barakai, hitlerinin
kai turi jau paruošą apie 
2,000 karo orlaivių, o Ber
lyne virš 10,0.00 skiepų, kur 
gyventojai galės slėptis nuo 
gązų ir orlaivių bombų. Ant 
Berlyno jau buvo daromi 
karo orlaivyno manevrai. 
Taigi šis viešas paskelbimas 
yra tiktai legalizavimas to 
prisirengimo prie karo, ku
rį fašistai ruošią nuo savo 
už viešpatavimo Vokietijoje.

Karo Pavojus Rytuose
Japonijos i m p e r ialistai 

jau senai planuoja karą 
prieš Sovietų Sąjungą, ka
da Lenkija ir Vokietija puls 
iš vakarų, tai Japonija iš 
rytų pusęs. Bet tuom pąt 
kartu Japonijos imperialis
tai vis daugiau paglemždų 

nėja Chiniją ir daugiau

naujų privilegijų gauna. Tą 
negali pakęsti Jungtinių 
Valstijų imperialistai, kurių 
reikalai labai paliesti. Jung
tinių Valstijų imperialistai 
Ramiajame vandenyne ruo
šia viso karo laivyno ir di
delės dalies oro laivyno ma
nevrus. Admirolas Yates 
Starling reikalauja tvirtin
ti Californijos, Hawaii ir 
Aliaskos prieplaukas. Tuom 
pat kartu Jungtinių'Valsti
jų imperialistai atidaro nau
ją orlaivių kelią nuo San 
Diego ir San Francisco mie
stų per Honolulu (Hawaii), 
Midway, Wake, Guam Jr 
Filippinų salas į Cjiinijos 
prieplauką Cantoną, tai yra 
8,700 mylių ilgio oro; kelias. 
Ant šio orlaivių kelio yra 
siunčiama milžiniški ; jūri
niai Sikorskio orlaivįai po 
19 tonų, turintį po 6 moto
rus 2,800 arklių jėgos, ku
rie yra skiriami karo metu 
bombardavimui priešo iš 
oro. Tas kelias eina iš ry- 
tų-piętų pro Japoniją, kuo
met Aliaska yra iš šiaurių 
ir Filippinų salos iš pietų- 
vakarų. Kelias eina ir per 
Japonijos valdomas Caroline 
ir Mariana salas. Šis Jung
tinių Valstijų imperialistų 
žygis sudaro apsupimo Ja
ponijos lanką ir įvaro kinkų 
drebėjimą Japonijos imperi
alistams, nes jie labiausiai 
bijosi užpuolimo iš oro.

Taigi, dar niekados pir
miau taip greitai nėjo pri
sirengimas prie naujo karo, 
kaip tas daroma dabar. At
virai imperialistinės valsty
bės grupuojasi viena prieš 
kitą, daro slaptas sutartis; 
tiesia karui planus, ; skiria 
dideles sumas pinigų, buda- 
voja naujus karo orlaivius, 
tankus, karo laivus, gami
nasi kanuoles, ginklus. Di
džiausi karo ruošėjai yra 
Vokietija, Japonija ir Len
kija ir pirmoje vietoje tos 
trys šalys karą ruošia prieš 
darbininkų šalį — Sovietų 
Sąjungą.

Anglijos imperialistai ma
no, kad Vokietija ir jos tal
kininkės, kare gal sunaikins 
Sovietus, o jeigu ne, tai gal 
ir pačios sau sprandus nu
sisuks. Anglijos imperialis
tai rytuose nors ir sėbrauja 
su Japonija, bet ir bijosi pa
starosios, nes Japonija seilę 
ryja, žiūrėdama į Naują Ze
landiją, Australiją ir Indi
ją—Anglijos kolonijas.

Jungtinių Valstijų impe
rialistai trokšta Chinijos i 
rinkų, bet ten kietai nagus 
suleido anglai, francūzai ir 
labiausiai vis įsigali Japoni
jos imperialistai. Amerikos 
imperialistai pablogino su 
Sovietų Sąjunga 'diplomati
nius ryšius daugiausiai sų- 
metiųiu, kad paakstinus Ja
ponijos imperialistus karui 
ant Sovietų Sąjungos, nes 
jie mano, jeigu Japonija su
muštų Sovietus, tai darbi
ninkų judėjimui būtų smū
gis, o jeigu. Sovietai išpiltų 
kailį Japonijos imperialis
tams, tai tada Amerikos im
perialistai galėtų be didelio 
vargo išgrūsti Japonus iš 
Chinijos rinkų, Ramiojo 
vandenyno salų ir sutvirtin
ti savo viešpatavimą Filip
pinų salose.

Taigi karo žaibai raižo 
padangę, perkūnija griauja. 
Darbininkų pareiga budėti. 
Lietuviai darbininkai turi 
rengti^ prie Visuotino Kon
greso prieš Karą ir Fašiz
mą, kuris įvyks birželio me
nesį ęievęlande,

D. M. šoloi^skąs.

Bayonne, N. J
Ką Turi Daryti Darbininkai 
Ateinančiais Rinkimais Bayo- 
nnes Miesto Komisionieriaus ?

Aš jau galutinai persitikri
nau, kad kapitalistiški kandi
datai nieko gero darbininkams 
nedavė ir neduos. Mes turėjo
me Mr. Daly per daug metų. 
Tas įkišo miestą į didžiausias 
skolas. Tai atsirado kitas, tū
las Mr. Donahue, kuris žadėjo 
išgelbėti miestą nuo pražūties. 
Tai 1931 metais išrinkome Do
nahue. Bet kaip tas išgelbėjo? 
Ogi pakėlė visus taksus ir at
ėmė šimtus namų nuo darbi
ninkų. Ateina į darbininkų 
kįiubus ir sako: Jeigu jūsų 
kliubas mane rems, tai aš nuo 
jūsų kliubo pastatysiu kelius 
darbininkus į miesto darbą. 
Bet kada tampa išrinktas, tai 
kliubo nariai nueina pas tą 
poną ir sako: Man žadėjai 
duoti miesto darbą. Tai tas 
ponas klausia, ar daug turi pi
nigų. Jeigu turi pinigą, tai 
gausi darbą, o jeigu neturi, tai 
būk namie. O kitiems kliubo 
nariams, kurie turi nuosavy
bę, pakėlė taksus. Jeigu dar 
gali išsimokėti, tai gerai, o 
jeigu ne, tai atėmė paskutinę 
stubelką. Tai‘visa jiems padė
ka.

Bet jau šiais rinkimais, ku
rie įvyks 1935 metais, bus ki
taip, nes darbininkai stato sa
vo kandidatą ant “Labor Par
ty Ticket.” Tai aš manau, kad 
šitą tikietą turi remti visi dar
bininkai ir balsuoti už jo kan
didatą ne tik darbininkai, bet 
ir smulkūs biznieriai. Nes tik 
patys darbininkai gali ap
ginti savo reįkalus. O kuomet 
darbininkai pagerina savo 
būklę, tai ir smulkiems biznie
riams geriau, nes jie iš darbi- 

tninkų. daro biznį.
Taigi ateikite į Labor Party 

mitingą, kuris įvyks kovo 24 
d., 1935, Labor Lyceum svetai
nėje, 72 W. 25th St., Ba
yonne, N. J.

K. Vaitis.

Hillside, N. J
Tai miestas, iš kurio labai 

mažai laikraštyje žinių matosi. 
Bet hillsidiečiai daugiau dirba, 
mažiau giriasi. Liudija ir šitas 
susimokinimas labai gražios ir 
juokingos komedijos “Mote
rims Neišsimeluosi,” kurią lai
ke ALDLD vajaus suloš 24 d. 
kovo, Hillside, N. J. Taipgi lo
šėjai nusitarė kitoms koloni
joms patarnauti, sulošdami 
minėtą veikalą. Užkvietimus 
jau turi iš Newarko, iš So. 
Brooklyno, Lindeno ir kitur. 
O kad bus vykusiai suloštas, 

■ tai galima iškalno spręsti, nes 
į visi geriausi lošėjai sutraukti. 
Draugas J. Luobikis jau yra 
gerai žinomas, kaipo vienas iš 
geriausių dramos lošėjų, o šio
je komedijoje turi meilišką 
rolę ir reikia pasakyt, gerai 
jam sekąsi. Bet visų vardus 
nęrą galima suminėti, nes už
imtų daug laikraštyje vietos. 
Antras dalykas, tai minėta 
komediją’ yra lošiama pirmu 
kartu Amerikoje.

Šitą komediją scenon stato 
ALDLD 200 kp. ir Liet. Darb. 
Sus. 101 kp. bendromis spė
komis.

• J*

Todėl, gerbiamieji, nepra
leiskite progos nepamatę ši
tos komedijos. Veikalas yra 
trijų veiksmų. Lošimas prasi
dės 4 vai. po pietų, 10 White 
St.

Pasąrga: Katros kolonijos 
norėsite susižjnot kas link mi
nėtos komedijos, rašykite laiš
kus sekančiu antrašu: Geo. 
Kudirka, 9 Gertrude St., Hill
side, N. J.

■ )

84 žy-BERLYNAS.
dams atimta Vokietijos pi- 
lietystė už negerbimą hitle
rininkų bei jų “tvarkos.”
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NLYC Decides To Send 
Delegate To UJS.S.R,

J
SECOND PART

ENGLISH SECTION FOR THE 
LITHUANIAN YOUTH

Brooklyn, N. Y., March 22, 1935

League Against War-Fascism 
Prepares Large Delegation

BROOKLYN, N. Y.—The National 
LDS Youth Committee last Sunday 
decided to send a delegate to 
Soviet Union this summer.

The actual decision as to who 
go, has not been arrived at as 
but we will send one.

the

will 
yet,

Na-

huge youth dele- 
prepared by the 
Against War and 

organizations have 
it. The National

The next meeting of the LDS 
tional Youth Committee will make 
out further plans for the sending of 
this delegate. A 
gation is being 
American League 
Fascism, and the 
already endorsed
Leadership of the methodist youth, 
which has a million members affilia
ted to it, has taken up this thing 
seriously, and it is expected that 
the delegates will leave sometime in 
July.

Financial support is necessary, and 
the National Youth Committee urges 
all organizations to contribute as 
liberally as they can toward this 
fund. We will need about $300.00 to 
send the delegate. We now have a 
little over $100.00 in the delegate 
fund.

Arrange affairs, etc., to help raise 
finances. Later, when the delegate 
is selected, we shall try to have him 
at some farewell affairs.

This delegate will visit the youth 
in industry, schools, clubs, and in 
collective farms. He will see the

(Continued on Page Two)
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Youth Organizations Rally to Support the 
Student Strike Agaisnt War and Fascism 
on April 12 and May 30 Demonstrations

Thousands of youth organizations throughout the country 
are' reported to be rallying to the support of the huge In
ternational Strike Against War and Fascism that will take 
place on April 12th.

This strike promises to be the biggest mass action of stu
dents ever seen ift the Uhited States. Each day sees addi4 
tional student bodies and organizations lining up for the strike.

The answer to Hearst’s, Long’s and other fascists who are 
yelling for the suppression of workers’ rights has taken the 
form of powerful united front movements of one kind or 

| another in variuos parts of the coun- 
Į try against war and fascism. Many of 
the youth conferences have condemn
ed the militarization of youth and 
the increasing war armaments and 
voted in favor of the April 12th 
student strike and the National Youth 
Day demonstration on May 30.

Many church youth organizations, 
clergymen, educators, and publicists 
have expressed themselves as being 
against the bill that is now before. 
Congress which proposes to have 
compulsory military training in the 
C.C.C and enroll the boys in the en
listed reserve for five years, 
drawal of army control over 
is also demanded.
Lithuanian Youth! Support

Among the Lithuanians we find 
many youth organizations who are 
rallying their forces for the support 
of the April 12th student strike 
and the May 30 demonstration.

There are also youth organiza
tions who do not see the importance 
of a united strike against war and 
fascism because their leaders are 
themselves fascists and urge the or
ganizations to have nothing to do 
with “communist inspired protests 
or demonstrations.”

The youth in these organizations 
should no longer blindly follow their

(Continued from page 2)

in the LDS youth 
Laisve Youth Sec- 
to feature a section 
Now, the girls will

GIRLS SECTION TO BE 
REGULAR FEATURE

Due to the increased activity 
of the girls 
branches, the 
tion will start 
for the girls.
be able to write up their activi
ties. We hope that their ^reac
tion will be enthusiastic.

The featuring of the girls’ sec
tion will be one of the steps tak
en to further improve the Youth 
Section. Other improvements will 
be made in the near future.

All correspondence that will be 
sent in 
will be 
Section 
section.

Get going, Girls! Make 
section grow! Write up your ac- 
tivites and send them in!

must state whether it 
specially for the 

or for the general
Girls’ 
news

your

HALT HARLEM EVICTION

When their landlord tried to evict these negro and white unem
ployed workers in the Harlem section of 
homes', they put on placards and came 
stop the action. They did. Neighbors 
landlord changed) his mind.

With- 
camps

Strike!

MORE STATES CONSIDER 
ANTI-LABOR LEGISLATION

Two more states may be added to 
the list of those who are now con
sidering anti-labor legislation, 
ticism of the government 
against its policies is to 

punishable by from 
imprisonment if a
in the House of Representa- 

of the Arizona State Legisla-

Negroes Terrorized by 
Police in Harlem

Capitalist
Blame

Press Tries to Put 
on Communists

New York City. —• AsHARLEM, 
we go to press, the capitalist news
papers are trying to foment further 
race riots in the Harlem section. Nu
merous provocations by the police 
and the owners of large stores who 
charge enormous prices for faulty 
goods and refuse to hire Negroes 
were the real causes of the “race 
riots.” The many, many instances 
of discrimination against the Negro 
of New York City, were cited by 
James W. Ford, Comunnist Leader 
of Harlem, in a statement issued 
yesterday.

The capitalist press, lead by the 
“King of the Liars,” Wm. Randolph 
Hearst, were publishing tales of 
“foreign red agitators” Wednesday 
and yesterday morning.

The actual spark which set off the 
flame of riots was that a negro boy 
whose unemployed parents could not 
support him allegedly stole a pocket 
knife from a five and ten cent store, 
and was beaten.

The workers in the store began 
to protest, and form a picket line 
in front of the Kress five and ten 
cent store. The Young Liberators 
Club of Harlem issued a
ing upon the workers to “protest a- 
gainst this lynch attack on innocent 
Negro people. "

“Demand the release of the boy 
and the woman. Demand the imme
diate arrest of the management re
sponsible for this lynch attack.

(Signed) Young Liberators.”
(Continued on page 4)

leaflet call-

Hundreds Pack Hall 
To Hear Strachey

Yale University Grants Build
ing After New Haven Officials 

Put Ban on Meeting

By Ben Medley
NEW HAVEN, Conn.—Monday 

night, Feb. 18th in Sprague Hall, 
Evelyn John Strachey, British au
thor, 
after 
away----...------------------------ .
ever, the approximate 1,000 that lis
tened to him in the Sprague Hall, 
and the almost equal number that 
heard him by means of giicrphones 
in the Sterling Auditorium, heard 
him give a truly remarkable address 
on the Menace of Fascism.

Before this address was made pos
sible, the Yale Social Problem Club 
had much difficulty in securing an 
adequate meeting place. It was ori
ginally planned to have it in a large 
auditorium of one of the local high • 
schools, but when Strachey came in
to difficulties in Glencoe, Illinois, 
where he was arrested on the charge 
of illegally entering the country, the 
board of Education promptly refused 
the use of the school auditorium for 
his talk. They branded him a com
munist and' said that whether he is 
freed or convicted by the U. S. Gov’t, 
he has no right to use public build
ings for “un-American” lectures and 

___  preach the overthrow of government, 
penalty of 6 Yale finally granted the use of Spra-

Cri- 
or protest 
become a 
one to 14 
bill intro-

spoke to a packed auditorium 
hundreds had to be driven 

due to the lack of room. How-

to him in the Spragile Hall
crime 
years 
duced 
tives 
ture is passed. This bill, which gags
all expression of discontent with pre
sent conditions, was put forward by 
Representative Goodson. It prohi
bits “radical meetings at which the 
government is denounced.”

The bill passed two weeks ago 
by the Arkansas House, which had 
been described in the press as a 
“seditious literature” bill, has turned 
out in reality to be a “criminal se
dition” bill based on similiar sup
pressive laws in other states. It 
provides penalties of 5 to 20 years 
imprisonment for the “crime of se
dition” and death “where death shall 
result from any unlawful act herein 
forbidden.

Bringing.' into the state literature 
which advocates a change in the sys
tem of government is made a felony 
under this law. Possession of such 
literature incurs a 
months imprisonment.

Under the terms of this act, the 
death penalty could be asked for any 
striker partcipating in a strike in 

or gangsters shoot down

■I
a
1

President Roosevelt .1 ourseives

New York City from their 
out on the front steps to 
pledged' support and the

owners for contracts 
worth $3,000,000.

“In the. ‘event of a 
Roosevelt stated, “we

American shipping interests. The fe
deral government is now paying more 
than $30,000,000 to merchant marine 

ordinarily

major war, 
might find 

seriously crippled.... we

• * ; •

F.D.R. “SUBSIDIZING” THE 
NAVAL RESERVE.

Stating that the American mer
chant marine is part of the country’s 
naval reserve, 
demanded that 
funds for an

gue Hall, and the Sterling Audito
rium after first refusing on the 
grounds that lectures and such in 
Yale buildings are for educational 
purposes and are gratis. But since 

(Continued on Page two)
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SOFTBALL TEAM BEING 
FORMED IN PATTERSON
Well, afer a long nap, Paterson 

has decided to* wake up. Monday, 
March 11, the LDS “Cyclones” (our 
new name) certainly had, what I 
would call, a cyclonic meeting.

There were about fifteen new 
sports members down, much thanks 
being due to Steve Urban. Thanks 
also to Broncho for bringing all the 
girls down with his car.

We decided then and there to 
form a softball team for the com
ing season. Also, we challenge/any 
youth branch in the district toŲbeat 
us if they can.

Our team is joining a local sports 
league in Paterson. They are also 
willing to join an LDS league if one 
Will be formed. Raffles are being 
sold for the support of the team.
- We have also decided! to hold an 

April Fool’s Day Party. A small 
•admission will be charged. But you’ll 
hear more about that in the near 
future. So long,

A Cyclonette

Hundreds Pack Auditorium 
to Hear John Strachey

(Continued from, page 1) 
», tickets had been sold, they finally 

consented and gave permission for 
their use.

•Strachey was greeted enthusiasti
cally as he entered on the stage, and! 
after'making clear to us the status 
as it now exists between himself 
and the U. S. Government, he began 
to carefully, in somewhat humorous 
yet sincere manner, explain to us 
the true and only meaning of fas
cism. He pointed out clearly the 
different forms that fascism takes 
in coming into being...The methods 
that dying capitalism resorts to in 
trying to win over the masses to 
their side by feeding to them honey
ed-phrases, radical in nature, yet so 
demogogic in essence that the im
poverished masses fall for them out 
of sheer desperateness.

He showed to us how Long, John
son, Hearst and Coughlin are leading 
the fascist movement in this country. 
How in their radicated speeches they 
attack the capitalist system or some 
part of. it, offering in words, not in 
practical or applicable plans, a new 
setup whereby the working man and 
farmer would -be placed in the prop
er-place,. at the top of the heap, 
not at the bottom where he is now.

He told us to beware of these 
demogogues and fight back at any 
of their attempts to create a fascist 
movement. ' Because these so called 
leaders of the people are the tools 
of the capitalist class and are put 

• into the limelight at this time for 
a definite purpose. .

The attentive audience (mostly 
students) listened eagerly to Stra- 
chey’s d®nounciation>’of fascism*and 
asked many questions that brought 
much light to them regarding 
Hearst’s campaign against the So
viet Union. He. unfolded the purpos
es of this slanderous attack, on the 
U.S.S.R. clarifying the bewildered 
students.

DETROIT AIDO CHORUS
The operetta, “Onutė ir Jonukas”, 

will be presented at the Finnish Hall, 
April 28, instead of the Lithuanian 
Hall. A charge was made in the 
cast. Frank Price will play the role 
of Jonukas.

The L.D.S. announces a playlet 
and dance* for Sunday, March 24. 
The playlet, “Oscar Sapp”, a comedy, 
■will be the highlight of the evening1. 

'Music for the dance Will be fumish- 
ed by the Harlem Orchestra. Ad
mission 20c. I know everyone is as 
anxious aš I am to see this hilarious 
comedy. Let’s have a packed house.

Looking to the future1. the Aido 
Chorus -has accepted “Tanlyla” as 
its next musical production.

‘Members! Come to Friday rehear
sals.

J Correspondent,
A. L.

Some Good Suggestions Given on How to Make 
Connecticut Youth Branches Grow

By Clemens Strauss
At the last youth district confer- cities. It is our duty to see that we 

ence held1 in Connecticut, it seemed do not make the same blunder in 
as though we were well on our way 
to broaden our activity. The impor
tant decision of sending two delegates 
to the American Youth Congress 
was believed to be that first step
ping ’stone. When they returned 
each branch arranged: a meeting.

' This tour should have been utiliz
ed as a means of drawing in new 
members into our LDS branches and 
into the choruses. But the re-. 
suits were vęry disappointing, to say 
the least. Not Only did we fail to 
draw new elements to the lectures, 
but we also failed to attract our 
old LDS and chorus members. Why 
did we fail so miserably?

Of course/ we can blame It on our 
youth. <. But should- we. be satisfied 
with that. First a cock-sure atti
tude was taken. The adults should 
have been called upon to aid! us in 
all ways. In Bridgeport, this 
done. But how? The work 
left in the hands of one adult, 
co-operation whatsoever from 
youth.

We fail to take into consideration 
the temper of the youth. The most 
effective way to attract the youth 
is to arrange a small social and 
dance, (or a musical program). It 
seems that we Still labor, under the 
illusion that- speech making is out. of 
place at socials. It is an unfortu
nate frame of mind. We 'must 
surely, realize by this time that just 
a lecture will not draw many youth.

When Bertha Fulton came to Con
necticut, the branch in Waterbury 
decided to utilize her presence to 
the utmost. To > attract the youth, a 
social was arranged and free tickets 
passed to any prospect. Many new 
faces were present and their-affair 
showed definite gains. The evening 
was so arranged that Bertha could 
with ease discuss the youth prob
lems. This is done by serving a bite 
to eat. When they all sat down to 
eat, the speaker was introduced. All 
listened intentively. To date the 
Waterbury branch can boost the en
larging of the membership by six.

In this manner, we would have had

the same results in each of our 
It is our duty to see that we

BLISSVILLE JORDANS BEAT 
MASPETH KNIGHTS-

was
was
No
the

YOUNGSTOWN LDS YOUTH 
GETTING ALONG SWELL

the future. So the sending of the 
two delegates is not a total flop, 
we must utilize Mažeikienė’s tour in 
Connecticut. We must work with the 
adults and draw in these youth. 
How will we do this?

Have a youth speaker for that 
evening. Aso we must. see that a 
very attractive musical program is 
arranged. Then we must passi the 
word to. all youth stating there will 
be good entertainment and a youth 
speaker at the very beginning.

In Waterbury, a musical program 
has been arranged and both of the 
youth will speak. Youth of Water
bury remember that the date is to- 
r.ight, March 22nd, at 103 Green St., 
8:00 P. M. The reports should be 
of vital importance to all youth, for 
the delegates at the Congress re
presented hundreds of thousands of 
youth throughout the country. Ac
quaint yourself with what the pro
gressive youth propose to the rest 
as a way out of the mess we are 
in to-day;, what they have decided 
in respect to war and fascism.

Remember also that Vilijos Chorus 
is arranging a gala Concert and 
Dance to be held Sunday Night, Mar. 
24, at 103 Green St. The Concert will 
begin promptly at 7:30 so that there 
will be plenty of time to make mer
ry. Its the best bet for that even
ing.

By Anthony Kaires
The Blissville Jordans defeated the 

Maspeth Knights, in ą hard and 
rough game, to the s&ore of 24 to 
23. The Jordans led throughout the 
whole game, dropping tivo points be
hind with three minutes to play. 
However they manageci to surpass 
and ultimately . defeat ! their rivals. 
This is the second time this season 
the Blissville Jordans (defeated the

■ • r .

Maspeth Knights. <’ I
V

Those that played -exceptionally 
well for the Blissvillėf Jordans are 
as follows: Captain N$vak, Galchus 
and Nekunas. For the'losers: Cibul
skis, /Augustinas and G^dris did yeo
men work. į

Those that attended (he game saki
that this game was* one of 
roughest played this season.'

the

Line-ups'
Blissville Pts. Knights Pts.
Galchus 4 Augustinas 6
Girdusky 0 Gedris 4
Sobin - 2 Yanuska '< 3
Nekunas 3 Cibulskis, 6
Puris 0 Augustinoje ■ 4
Novak 10 Blepka 0
Karpelis 1* i V\;

Spagnoli 0 |Total 23

Total * 24
J, 

i ■' 4' ,

NEW SOVIET TURBO-GENERATOR ĘLANT

Well! ’Are we going to the pro
verbial village, or are we? What 
with sage old advice from veteran 
members of the Adult LDS, and a 
considerate and thoughtful push in 
the right direction in the way of 
generous donations of $5.00 each 
from the LDS ‘br. No. 9 and the 
A.P.L.A., who wouldn’t go to town ? 
All we need now is to have some 
kind hearted soul donate us a club 
house.

We coasted through our second 
meeting rather smoothly, each offi
cer performing his duties splendidly 
considering the fact that this is all 
new to most of us.

An initiation fee of $1.00 was set 
for our sports section with dues at is reflected in a big increase in its 
10c a month. We also raised our strength in the country. Eighty-| 
own dues to 10c a month with an four new branches have come into S,1W sheets and come back to give 
eye toward building up our treasury existence in the last three months— 
before we become too old to enjoy it. during the period of the fight

“Let’s have a party”, someone sug- against the Act. 
gested, (Take a bow Frances) and of period the membership of 
course nobody wanted itu...not much! ganization throughout the 
It’ll be at the home of Miss Helen 
Bachunas, Sharon, Pa., March 24. 
Everybody Will bring something to. 
eat or drink or something else and 
we’ll all make merry... if she’s 
around.

'Woe is us! We still don’t have a 
name for our club, so some of youse. 
guys and youse gals rack your 
brains for a good one. Oh yes, we 
got our number, and we don’t mean 
a prison number. It’s 231. We’re 
meeting again April 14, at the Sa
vage domicile, • which)J by t^ie way is 
where we met the last time. >

Al Savage, Corresp.

This is a front view of the new Turbo-Generator Plant in Kharkov 
where the latest methods in the construction of turbines and genera
tors are being used to turn out units capable of producing' 50, 100, 
and 200 thousand kilowatts. The smaller units are already being 
made there and when the plant is running at full capacity, it will 

r make another step forward, in the march of the U. S. S, R.

UNEMPLOYED MOVEMENT NLYC DECIDES TO SĘND
GROWS IN ENGLAND DELEGATE TO U.S.S.R

10c a month.

LONDON, ?Jng.—-The lead taken 
by the revolutionary National Un
employed Workers Movement in the

(Continued from page one)
Soviet Sportsmen. He will visit

fight against the Unemployment Act the regions about which the King
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of the liars, Hearst, writes in his

has doubled.

During the same 
the or- 
country

a lecture to every city on the con
ditions which he saw. The thing 
now is to support this delegate. 
Let’s raise the additional $200 in the 
shortest possible time.

12 Stadent Strike
.(Continued from page one) 

t

Swedish seamen pro- Youth Orgs. Support April
TEST vAGAINST FASCIST

TERROR IN.GERMANY
STOCKHOLM/ Sweden-'-A meeting 

of seamen in Solvesborg protested
to the German embassy, against the leaders but should try to see the im- 
fascist terror in Germany, and de- portance of mass action. It is you 
manded the release 'of two Swedish. who, are- going to .face the terrors 
seamen,' Minuer and Hyllymaki, re-, of the next war, not your.advisors, 
cently sentenced in Germany to long Join in the Tight- against' war . and 
terms'of hard-labor on the allegation fascism! Show your solidarity with 
of having smuggled anti-fascist 'other youth! ^Demonstrate^ against 
printed matter into Germany. . [war on April 12th!
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Hearst Owns Chain of Newspapers, Ten 
Radio Stations, Newsreel Senices, Five 
Magazines and Controls News services
EDITOR’S' NOTE: -Last week we gavę you the story on .Hearst’s.-pri

vate life with Marion Davies. _We alone have shown how the Lithuanian 
Catholic Press echoes Hearst* by copying directly frOmtheHearst- news
papers and then by copying the same stories from each other. _In previous 
articles we. have shown what means Hearst uses t'o get false photographs 
of the “Soviet Famine”, and how his correspondents ' lie about t-he' Soviet 
Union. -This week, we are giving you a story o^the great octopus ęontrol-

- ling-the news as it is published

We have shown you that Hearst is -the “King of the Liars”, 
that he is leading one bf the filthiest liups/ approachingthe 

■’ bdrbaric practice of polygamy, and -that'the Lithukuian JCatho- 
lie,newspapers-reprint whatever lies Wm. Randolph Hearst 
prints, while the American Catholic ndw&papers advice that 

i no confidence can be placed in Hearst to furthėį any end. ,T 
The Lithuanian youth-who read the capitalistic press, and 

give this skunk /^credit"for build
ing up his vast' ebipire”;', Let. iis 
look and see how this man started 
out in -life. James i Casey- writes thę 
following: W ■ J I ..

V I 'J >
It-would be well to go into some 

details concerning Hearst’s career— 
career dotted thickly With; the • most 
brazen attacks upon the ' American 
people by one who has' constantly, 
posed as their friend' and champion'^ 

' Today >' Hearst maintains sevei4^ 
highly expensive “hidė-Outs” in NeW^' 
York. ? He owns considerable real 1 
išstatė in the metropolis^ including 
most of the property inohe .Golunl- 
bus Circle section. Ir yl jį

In California, inc State he 
is one of the Iargds£ owners of 
property, he lives at his immense 
San Simeon estate. This estate, with 
towers and* museums, and all kinds 
of relics, is; today ■ perhaps the most 
expensive and palatial in the entire 
United States. The Hearst San Si
meon estate covers 400 square miles 
and runs fifty>.miles along the edge 
of thb Pacific Ocean.

Unsavory Boyhood

- It was in California that Hearst 
-began his career of infamy and 
shame. Hearst was born in this 
State. It appeared,, however, .that in 
his very boyhood, he built up for 
himself a very questionable reputa
tion. This? reputation Was such that 
his wealthy father, the former Uni
ted States Senator George ’Hearst, 
found it necessary to send the son 
away to New England for his school
ing. But -young Hearst did hot change 
his ways -while away from- home.

• As a result young Hearst, despite 
the powerful influence of his wealthy 
father, was expelled from St, PaUl’s 
School in New England as not a fit 
associate for the other boys and for 
the “good of the school.” Senator 
Hearst later , got his son enrolled 
at “fair and exclusive” Harvard,’ But 
Harvard refused to keep him, Wm. 
Randolph Hearst here, too,, was ex
pelled. for the “good of the school.” 
It was then , that the elder Hearst 
turned over to William Randolph the 
San Francisco Examiner.

Yellow ‘Journalism

At once the younger Hearst 
plunged into an orgy of sensational 
and crooked journalism “for the 
good of the people.” < This- was in 
■1887 and he is still at‘it. It is 
highly * significant that although 
Hearst has - his home and most 'of 
his interests in California, he came 
to -New York to ACffyėly enter into 
politics. Those who knew Hearst in 
those Miays, point out that? hia “eyil 
associations” made his -iftt-ihe; a by
word ahd that he wdul0 have had, 
absolutely no chance .for; public “of
fice in his native state.

Coming to xNeW ./Ybrk,/|jlearat, 
whose father Jeft him an estate 'of 
.thirty-four^ million dollars, .purchased 
the New York Journal for seven, mil
lion dollars. ; Almost immediately! he : 
aligned! himsilf With'Charles "Murphy, 
Tammany boss, known as the most 
notorious of the - tyrants that held

the catholic press, ’’should store the 
the mentioned facts away, in a 
pigeon hole, that is, they should 
never forget the role of the Catho
lic Press which preach- the teachings 
of Jesus, and then copy the most 
damnable lies from a very corrupt 
and filthy yellow newspaper publish-,

■ er. 1 ' *.
Many of us would also be interest

ed in what else Hearst controls. He 
has the greatest chain'of newspapers 
in America. He directly -controls 
the International News Service, and) 
the Universal Service, and ■■ while 
reading items with the^ above by
lines, one will detect, a note of sym-’ 
pathy for • the? Nazi government in 

.practically every case.
Besides this, Mr. King of the Liars 

owns , ten radio stations,, news reel 
services, and)’five magazines, all of 
which promote Wall Streets move
merits toward fascism. Hearst also 
owns 'huge paper mills in Canada 
which supply all, his poisonous pub
lications with paper. Hearst has 
real estate holdings in,^practically 
every country in the world. In ad
dition,-he owns mines in California, 
Colorado, Nevada, New Mexico, and 
Mexico. In Mexico, especially, his 
holdings are solely tied up with Mor
gan and Rockefeller concerns.

Hearst earns 80 million dollars 
each year from these holdings. Fur- 

. ther,. we can .prove that. every. capi
talist newspaper in America serves 

i the same Walt Street interests with 
which Hearst is associated.

Hearst sends , his lies through' 
Univerfear Service and International 
News Service.

Bankers Rlun News Agencies

* About 1,600 other capitalist dailies' 
-receive their Wall Street propaganda 
through the Associated1 Press and . 
the United! Press.

The Associated Press is headed by 
Frank P. Noyes, a director- of the 
Metropolitan Life Insurance Com
pany. Sitting with him on the board 
and governing the policies :of one of 

-the largest corporations in the world 
are*- representatives of Morgan and 

*Rockefeller concerns. These Morgan 
and- Rockefeller men- all- work for 
their commom interests.

THUS NOT ONLY DO; THEY 
DICTATE THE. OPERATION OF 
THE INSURANCE COMPANY BUT 
THEY ALSO INFLUENCE THE 
TYPE OF NEWS DISSEMINATED 
THROUGH 'THE ASSOCIATED 
PRESS.

The -same men act as directors of 
i other, powerful Wall Street concerns. 
. The United Press- is headed by 

..Boy P. -Howard. /Several years,-ago 
, Howard was characterized - by . for- 
,mer Ambasaadbr. Gerard as one ,of 
the sixty-three rulers of America. 
Howard is also the president/of the 
“liberal” New York World-Telegram 
and through this and - other news-/ 
papers -i&J an active member • of the 

fMorgan-^Rockefellw saturated' Asso
ciated Press. • <

All of the ;four n neWs.? services 
joined by common interests—the 
atrępgthenipg of Wall Street rule—< 
always operate in closest harmony.'

Perhaps some of us will try tb

RUMFORD, ME. YOUTH 
CLUBACTIVE

No one has written as yet about 
the progress of our newly born 
Youth Club, so I made it my duty 
to do it again.

Our first affair was a Box Social. 
What an enjoyable evening we had, 
too. All the girls brought prettily 
decorated boxes, with tasty goodies 
inside,- and did the boys put up a 
stiff bidding! Anne ’ Wagnis ably 
performed as auctioneer. After eats, 
we danced; then farewell. We also 
had a Valentine’s Party. •

Our first public affair was a musi-^ 
cal review. I wish to say here that 
all those ' who. performed were well. 
received. Brickbats to all-those who 
backed out. Gee, did we have some 
cute chorus girls: Adele, Phylis, So
phie, Tillie and Ellen. They should 
write to Ziegfield*. Miss Butha Cle
ment, Dancing Instructor,- received 
a bouquet for her hard work with 
the chorus.

Now for a more,- serious discus
sion. It’s a shame how personal 
grudges .can’t be. forgotten. If- we 
insist -on holding a grudge- against? 
one another, our club . whenever get 
anyplace.-So come on;, for-the good 
of the club, let’s put aside all petty 
enmities and be as friendly aš pups.

At a meeting -held last Sunday, 
several -new members were accepted. 
We now have fifty members in all.

■ , i' '■: ■' « ■ .-/''v f i, ; v./<■ i; • / . ’

We have decided to present a 
play. Thecommittee/consisttingof. 
Louise Sharko, -Anne *.Wfcgnis -and 
Pete Mickus, is hard at work trying

to select a suitable one. When tljeJt 
find a good one, they will ;<į| 
everyone for a try out. It '•fa 
hoped that the members will respond 
a bit more enthusiastically than tlįejį 
have done in the past. i

More boos—why don’t more mem* 
bers take part in ..the'.discussions, 
Why don’t the boys learn how Mr 
dance? Why doesn”t everyone take 
part in the games? 

- ----_ < I

Orchids to: the Sharko girls 
their effects to »liven- things^-4ip« 
To Adele Jasud for selling the most. 
tickets for the review. 
To the committee for their hard ef* 
forts to make it a success. To’thd 
whole cast.

Don’t forget peepuls. The next! 
meeting1—March 24. And let me let 
you in on a secret. Walter .Win-* 
chell told me that there will be’ai 
swelligent 'entertainment and a new 
plan of—oops/ I nearly let it-out* 
We’ll be waiting .for you.

“Nicky* f 
------------------ f

Bolivia and Paraguąy Hastttt 
War Preparations - 

______________ ; ■ !

political reign over the city1 and one 
.of ,, the., most successful ;of Wall 
Streets. politcal servante.
i Isi.M any./wonder, that many prga- 
ni^ations are sponsoring a ‘'Don’t 
Read Hearst” Campaign. which mer
its evėryorie’sstipbortį *' ; .•••.

Having withdrawn from the League! 
of? Nations-''after the embargo/ on 
arms to Bolivia was/ lifted (wWla- " 
it was -enforced on Paraguay)~>P*va* 
guay is. now strengthened in .he*- 
War plans by. the recent. formation 
of an Argentine Paraguayan Petrol 
leuih .Company. . This companyvnfaf 
started vinb Buenos' Aires to exploit 
the Bolivian oil fields now occupied 
.by Paraguay.
. On., the ..other uhand- Bolivia, has 
formed a Pacific Bloc with Chile and 

/Peru- in opposition . to the Atlantic 1 
Bloc which indudes-Ąrg^ttina, .Para
guay, Bra^and?for?.,Aei | 
purpose (Oafotog a 
dor thronghho the Pacific Coast. L
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There Are Ways and Ways
By

Mrs. Lesko was expecting a baby. 
She would not have the doctor. She 
could not afford one. Dell and I 
/Were sitting on the porch steps, 
waiting, talking in whispers, afraid 
of the very air in motion. We watch
ed the chickens scratching in the cin
der path, and counted the cars of 
the heavy loaded freight trains as 
they chugged,up the Altoona moun
tain. Just -a stone’s tjirow * away 
was a sulphur creek. Its waters 
glistened in tl sun like burnt taffy. 
We could h its low subterranean 
grumble as/it wound its way under 
the long oomy culbert. “I guess I 
ought to bė getting home. The flies 
are biting. It is goin to rain.” I 
needed some excuse to get away 
from the hot July sun and the cin
ders which pelted on me as the 
trains passed by. I was nervous, too. 
I didn’t know a thing about babies.

“Don’t go” Dell was trembling. 
“Jack and Ann have both gone 
swimming. I’m afraid.”

I sat down again. Something 
Dell’s sallow face compelled me

A loud Shriek rent the air.
Dell bolted across the yard 

Mrs. Orlosky. I flew up the alley
home, my heart pounded in my 
throat.

Several hours later Dell came up 
to see me. Her complexion had a 
greenish tinge. There was a deter
mined, bitter air about her.

“It’s a girl. She had it like an 
animal. Don’t you breat.he a word 
of it' to anyone,” she threatened. 
“Wo have to have it registered and 
we might get into trouble for hav
ing a mid-wife.”

Dell was a year older than me, 
so she easily got me to do most of 
the things she wanted. I wondered 
what a mid-wife was., I thought it 
might be a witch, for Dell was al
ways telling me.witch stories until 
I actually believed in them. Her ima
gination was uncanny. But I was 
afraid to ask, somehow afraid that 
my suspicion might be true! Her 
mother I knew performed all sorts 
of magic. She could cure the evil 
eye. One day I had a very severe 
headache. ■)

“S.omeone has bewitched: you, “she 
told me.

in 
to.

to

Fiore

“Why should any one want to ber 
witch me?” I asked. “I have noth
ing.” '

“You have something they envy. 
She then proceeded to cure me. 
She mumbled some prayer. I inter
rupted her sign of the cross.

“Can’t anyone say them?”
“No, Only those bom on Christ

mas Eve. I was bom then, so I 
have second vision.” She made the 
sign of the cross over me three ( 
times. Then she poured water into 
a glass. Into the water she stirred 
olive oil until its surface was cover
ed. More prayers and more cross
es. Her face was set andi there was 
a dull glitter in her eyes. I wanted 
to laugh but I was afraid of hurt
ing her. I heard Dell snicker be
hind me.

Mrs. Lesko must have been aware 
of my doubts, for she said,

“Look.”
I looked and there two big eyes 

were staring at me.
“All oil goes into drops,” I told' 

her. “We learned that at school.”'
My headache disappered after thatJ 

I wondered what terrible calamity 
had befallen the envious one. • That 
night at home I tried to get the 
two eyes myself. I couldn’t work ittwo eyes myself, 
at all.

“Well now, we 
as we planned, 
liquid on the tongue.

“No. Mom won’t hear to it. Lucy 
is what she wants, i 
tron saint of eyes. We all have 
such poor eyes in our house. She 
might help us out.”

“]
I love it.”

can call it Sylvia
“Sylvia,” it was

NEGROES TERRORIZED BY 
POLICE IN HARIRI

Friday, March 22, 1985

ing friends.

the best time to read

Gab-gabbing-gabber.
Vee-ola

NEW BRITAIN CHORUS

News From Pennsylvania

PHILADELPHIA

was firm 
date al-

by them- 
refrained 

that used

trict Meno Sąjunga will 
own talented members fill 
gram.

“Is there 
fare?”

“No, sir; 
it off.”

10 cents to both young and 
Please don’t be late.

Ass’t Reporter^

When is 
from the book of nature?

When the spring opens the leaves, 
and the autumn turns them.

any soup on the bill of 

there was but I wiped

A reminder: Sunday we sing at 
928 Moyamensing Ave. Don't forget*

The Two Comets

HERE AND THERE IN 
WORCESTER, MASS.

The Aido Chorus, on March 16j 
sponsored a short and snappy Min
strel Show which was followed by 
general dancing and merry-making.

A challenge issued by the Ameri
can Workers Chorus to get the most 
‘‘Young Worker” subscribers has been 
accepted by the Aido Chorus. Then 
get goin’, you “aidiečiai”, and get 
to work!

Your correspondent is travelin’ for 
news... In Boston on March 17, the 
A.L.F.M.S. executive committee met 
and decided to go ahead completing 
their previous plans for the Annual 
Concert and Dance scheduled for Fri
day, April 19, to be held in Mon
tello at the Lithuanian Nationaltello at the Lithuanian 
Hall.

A. Warns, of Montello, 
in his opinion that the 
ready set was ideal for drawing the 
biggest home-town crowd. After all, 
it is true, that1 many out-of-towners 
will not be present, and thus they 
are depending upon the majority to 
be expected from Montello.

E. Zurba, of Norwood, suggested 
that the choruses also ask the dif
ferent organizations besides the busi
ness men for ads fop the programs.

It was not, necessary to invite 
guest artists because the 2nd*. Dis

have its 
the pro-

She is the pa- I Every one should help to make 
“ * > this concert successful by adveitis-

Better lose an argument than a 
friend.

choristers gaveYou New B 
me a try s

We ce nly did have a regiment 
at rehearsal last Friday. Let’s hope 
it continues to be that way—ahem.

The old folks certainly, do get a 
kick out of seeing us youngsters ear
nestly trying to make the Vilijos 
Chorus well known everywhere. 
Well, folks, how’m I doin’?

By the way, you people who are 
always walking in and out or are 
going for’ a drink of water every mi
nute, better stay put or else I’ll 
have myself elected bouncer besides
chorus correspondent to the Laisve 
Youth Section. Now seriously, after 
all, a couple hours of vocal chord 
limbering won’t hurt anyone, so 
please put your mind on your sing
ing and wait until practice is over. 
What d’ya say?

—- ..a. ■■ «
Bert—You’re a honey, but us bees 

don’t know it.this concert successful by 
ing it, selling tickets, getting ads and 
last but not least... by coming your
self. . ■ —

So-oo-oh... what’s this about So. 
Boston not so sure of coming???

Alphy—You’ve got the smile that 
gets ’em. A firm believer in the 
saying “Be true to your teeth or 
they’ll be false to you.” Don’t blame 
youL , ' ,

Olga—Heard you were ill. Hope 
you get well soon. The sopranos 
ain’t what they use to be without 
you—as good as they are.

Lucy is ugly. It will be Sylvia. 
After much coaxing, we 

got Sylvia Mae through compromise.
Sylvia brought no good! luck to 

the Lesko family. Her birth gnaw-, 
ed at Dell’s mind.

“Do you think her chin is weak? 
Look at her forehead. It looks like 
a monkey’s.”

Because Sylvia had been born with
out the help of a doctor, Dell ex
pected her to develop Kito a freak. 
She plied me with silly questions.' 
She would hot believe my answers 
anyway, because I was one year 
younger than she. She told no one 
she hadi a baby sister, then if it 
happened to turn an idiot no one 
would know. This would not be dif
ficult for visitors seldom came into 
the Lesko house. Dell never encour
aged her friends to come down be
cause she was ashamed of its ugli
ness. Now she had another reason. 
As for the house, though, her mother 
had promised to move.

Mrs. Lesko had a different prob
lem to face when Sylvia came. She; 
had to feed and clothe another one. 
That made a family of sjx all toge- 

little that summer one, two days a 
week. The money.in the bank was 
slowly dwindling. They would have 
to stay in the house another^ winter^

Dell was speechless for the mo
ment. Her mother had promised andl 
promised. She had dreamed of a 
house on the hill with trees and

Met Olga Shukis...we briefly dis
cussed the difficulties which are con
fronting us in the building of the 
youth branches.

Did we eat... what did we eat... 
how much did we eat.... and how we 
did eat! Just ask us what happened 
after leaving the meeting while visit-

So much for now. Any complaints, 
see me, I’ll be around.

Clem

(Continued from page one)
The Communist Party and the 

Young Communist League issued a 
leaflet which was distributed by the 
thousands in Harlem. The leaflet in fther. The mines were working very 
part read:

“For, Unity of Negro 
workers!

“Don’t let the bosses 
riots*m Harlem!

“Workers, Negro and
• mand the immediate dismissal and_____ _____ _

arrest and prosecution of the special grass and flowers. 
guard and the manager of the store! /Tn Be Continued

“Demand the release pf the Negro - 
and white workers arrested !

? “DON’T LET THE BOSSES
START ANY RACE RIOTS IN 
HARLEM!

“Don’t trade in Kress’s!
The fact that Negroes are discri-

' minated against everywhere, and 
that some 65% of them in Harlem 

■•r-.are unemployed, was the real cause
of the pent up anger inr the hearts of honor A neirro“ tO°k b"‘ wU1 A? ’the muSė.

The workers of Harlem know thatS^L ** 3° C<mtS’
the Communists are not to blame for- nt to come- 
the race rioting and discrimination madd vrnra

, of the Negroes and-that the Commu- SOME MORE NEWS 
niats are the greatest fighters a- FROM PITTSBURGH

- gainst discrimination. ______
Read Next Week’s Laisve Youth Sec- Our reporter seems to be very busy 

y tie# for a More Complete Analysisthese last few days of school strug- 
o( the Harlem Fighting which thegle which .will soon be over (I hope)-1 

,x Now York Police and Boeses Pro* Credit'is due him though, for othei
■, ... ...

and white

start race

white: De

Dance Given in Honor of 
Angelo Herndon

A dance will be given by the An
gelo Herndon and Walter Rojek Br. 
of LL.D. on Saturday, March 30, at 
8:00 P. M., at 125 Boerum St., 
Brooklyn, N. Y. Angelo Herndon

attend meetings, etc., when they 
were pressed with exams.

So now listen and don’t forget 
the date, which will be tonight, Mar. 
22, at 8:00 P. M. at 1835 Medley St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. Our LDS Ar
rangements Committee is preparing 
a youth social that will include danc
ing, eating, and what have you.

Also, Art Norkus, Who was a de
legate to the Regional Youth Con
gress that took place at the Central 
Y.W.C.A. of Pittsburgh, will give 
his report.

All are invited. The admission is 
only 
old.

By special request of the commit
tee, we wish to announce the out
standing event of the year. You 
guessed it—the Thieves Ball. So if 
you want to enjoy .a nite of thrilling 
adventure, .don’t fail to come to 701 
No. 8th St., on Saturday, March 80. 
Wear your most comfortable shoes 
because Charlie Gaynor guarantees 
that no one will keep still to the 
music of his Collegians. The pocket 
tax is only 25 cents.

Oh yes, the committee is also yell
ing for donations to this daneje. So 
if you want your friends to live, 
please bring in contributions or the 
committee will take it out on us. 
Bring them in this Friday. The 
young folk should do their best to 
sell as many tickets as they possibly 
can. Weil, enough of this.

.. -..........
A good' time was had by all at 

Alice Pivariunas’ surprise .party;
Police and Bosses Pro-Credit isdue him though, for other Many happy returns of the day, old 

comrades could not, find time to pal

th

PITTSBURGH LDS’ERS 
HOLD ORDERLY MEETING
March 8, *35 should be remem 

bered by the Pittsburgh LDS’ers as 
the dale of the best meeting that 
the youth have conducted 
selves. Why even Eddie 
from the loud outbursts 
to fill the room with his melodious 
voice. Maybe the youth have really 
learned how to conduct themselves 
at a meeting (which is about time). 
If so, that sure is a good improve
ment. Let’s keep this up and our 
meetings wilt be much shorter.

As the secretary finished reading 
the minutes, the motion was made 
to accept them. A number of -mem
bers yelled their “yeas” for the ac- 
ception and the chairman, as usual, 
asked if there was anyone opposed^ 
which did not seem possible. But vo- 
lumnotis clamor of cries answered 
the question. No one in the meeting 
had uttered a word. Upon investi
gating we found a group of alley cats 
on the .fence who seemed prepared 
to begin their chorus practice. (Evi
dently, they forgot that it was Fri
day and that we. were supposed to 
have our rehearsal.) A few shoes, 
thrown by the^ secretary, soon had 
the cat chorus dispersed and the mi
nutes accepted and we proceeded 
with our meeting. *

A. Norkus.
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24, 
St., 
Uli

Masinis Mitingas
Nedėlioj, kovo (March) 

L.M.D. Svetainėj, 142 Orr 
S^)ho-Pgh., įvyks masinis
ringas. Rengia Lietuvių Kapi
nių Draugija. Bus geri kalbė
toji ir programa. Lietuviai 
turėtų išreikšti užuojautą Lie
tuvių Kapinių Draugijai, kuri 
palaiko vienatines Pittsburghe 
laisvas lietuvių kapines. Visi 
kviečiami skaitlingai šiame mi
tinge dalyvauti. Bus visiems 
išaiškinta Kapinių reikalai, ir 
reikalingumas jas remti vi
siems lygai. Tiktai bendrai 
veikdami galime palaikyt to
kią svarbią įstaigą, kaip lais
vas Lietuvių Kapines.

Pradžia 2 vai. 
įžanga visoms 
Kviečia visus, 
Liet. Kapinių

po pietų, 
veltui.

Komitetas.

Skani Vakarienė
Nedėlioj, kovo (March) 24, 

L.M.D. Svetainėj, 142 Orr St., 
Sbho-Pgh., įvyks skani vaka
rienė. Rengia Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Ketvirtas Apskritys 
Jr kviečia visus dalyvauti. Tai 
pirmą sykį turėsime tokią pui
kią vakarienę. Patyrusios gas- 
p<4iinės rengia skanius val
gius. Be to, bus ir skanių gė
rimų. Ir viskas už tą pačią 
mažą įžangą. Todėl -visiems 

^patartina rengtis iš anksto ir 
įžangos tikietus iš anksto įsi
gyti, nes iš anksto kainuoja 
tiktai 25 centai už viską—už 
valgius ir gėrimus. Jeigu nuo 
vakarienės liktų pelno, tai bus 
sunaudotas darbininkų reika^_ 
lams. Apart vakarienės, 
muzikalė programa ir ant 
K) šokiai. Tad dar sykį 
kviečiami.
f. Pradžia 8 val.^ vakaro, 
įžanga paprasta.

ALDLD 4 Apskr. Kom.

Draugė Mažeikienė At
vyksta Pittsburghan

Kaip jau žinoma, d. Mažei
kienė iš Clevelando,* atvyksta 
Pittsburghan su prakalbų 
maršrutu. Tai gera kalbėtoja. 
Jinai dabar apkeliavo kietosios 
anglies teritoriją ir rytines 
valstijas su prakalbomis. Turi 
daug patyrimų. Jos prakalbos 
^prasidės kovo 27. Prakalbos 
sutvarkytos dabar sekąmai: 
Kovo 27, Liet. Sūnų Svet., 818

Belmon St., N. S. Pitts
burgh.

Kovo 28, APLA 9 k p. Svetai
nėj, 1126 3rd Ave., New 
Kensington.

Kovo 29, LMD Svet., 142 Orr
St., Soho, Pittsburgh, Pa. 

Kovo 30, Washington, Pa. 
Kovo 31, 2 vai. po pietų, New

Eagle, Pa.
Kovo 31, 8 vai. vakare, Liet.

Sūnų Svet., 110 State St., 
Wilmerding.

Bal. 2, Liet. Piliečių Kliube, 
1721 Jane St.,-S. S. Pitts-1 
burgh, Pa.

Draugai ir draugės turėtų 
smarkiai rengtis prie prakal
bų, kad jas tinkamai išgarsi
nus.

ALDLD 4 Apskr. Komitetas,

pąt išnaudoja, kaip ir bile ko
kio amato darbininkus. Arba, 
kitaip sakant, gyvenimo aplin
kybės, pūvanti kapitalistinė 
sistema, keičia kai kurių mu
zikų nusistatymą. Jie pamato, 
kad negalima stovėti nuošaliai 
nuo darbininkų klasės. Mūsų 
tikslas yra verbuoti mūsų jau
nus muzikantus į šitą grupę,1 
lavintis muzikoje ir būti dali
mi darbininkų klasės judėji
mo. O mūsų pasilaikymas ir 
augimas priklauso nuo to, kiek 
darbininkai supras mūsų tiks
lus ir įkainuos mūsų darbą.”

Tai svarbus ir gražus yra 
jaunuolių darbas. Reikalinga 
daug energijos ir pastangų, 
kad jį varius pirmyn.

Taipgi priminė man drau
gai, kad ši orkestrą dalyvavo 
jau keliuose parengimuose ir 
buvo entuziastiškai sutikta. 
Reikėtų būtinai visiems skait
lingai dalyvauti orkestros ren
giamam koncerte kovo 24 
sekmadienio vakare, A. O. 
Svetainėj, 26 Trumbull 
Pradžia bus 8 vai. vakaro.

Apart pačios orkestros 
jos specialių grupių, progra
moje dalyvaus jauna talentin
ga dainininkė Josephine Lat- 
viutė. Įžanga tik' 30 centų.

Dailės Mylėtojas.

Konferencija įvyks balandžio 5-tą 
d., 8 vai. vakarę, A.O.H. Svetainėje, 
Trumbul Street. Visas organizacijas 
bei draugijas Worcesteryj egzistuo
jančias, širdingai kviečiame dalyvau
ti. Komisija.

niam kongrese Washington, D. C. 
Dainuos ir choras. Įžanga dykai. 103 
Green Street.

(69-70)

st., 
šo-

WORCESTER, MASS.
Vėžių ir silkių balius su šokiais. 

Rengia Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimo 13 kuopa. Kovo 23 d. Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečia vi
sus skitlingai atsilankyti. Komisija.

būkite visi skaitlingai šiame bazare, 
paremsite kalinius ir streikierius. Pa
aukokite daiktais ar pinigais, šitas 
parengmas įvyks labai gražioj vietoj, 
Ambassador Hall, 1704 North Broad

Street, šokiai prie geros orkestros. 
Įžanga 10c. vieną vakarą, dviems va
karams 35c. Autetcmfwypetaoincmf 
atnešt j svetainę, kur (vyks bazaras.

Kviečia Komisija.

Worcester, Mass Paterson, N. J
Pirmas Darbininkų Simfonijos 

Orkestros Koncertas

d., 
H. 
St.

ir

bus 
ga- 
visi

Motery Konferencija
Nedėlioj, kovo 24, Darb. 

Mokyklos svetainėj, 6 Steven
son St., netoli 1400 Fifth Ave., 
įvyksta moterų darbininkių 
konferencija, kurioj bus ir 
“Working Woman” laikraščio 
redaktorė iš New Yorko. Pra
sidės lygiai 2 vai. po pietų.

Draugės moterys kviečiamos 
konferencijoj dalyvauti. Tai 
bus labai svarbi konferencija. 
Teks aptarti daug svarbių 
klausimų. Komitetas.

Keletas mėnesių atgal poros 
jaunuolių pastangomis tapo 
sutverta koncertinė orkestrą, 
kuri susideda iš įvairių tautų 
muzikantų. Spaudoje žinių 
apie šią orkestrą visai nesima
tė. O tai apsileidimas dailės

draugių.
Teko pasikalbėti su pora 

jaunuolių, kurie deda pastan
gas, kad šią dailės organizaci
ją išauklėjus į stiprų kūną. 
“Dauguma iš mūsų griežėme 
buržuazinėj filharmonijos sim
fonijoje,” sako jie, “kuri yra 
remiama ir palaikoma aukšto
sios bei vidurinės klasės žmo
nių. žinoma jie ją panaudoja 
savo reikalams. Koncertai šios 
orkestros nėr prieinami plačiom 
darbininkų masėm finansiniai, 
taipgi pas daugumą yra ta 
nuomonė, kad aukštesnės rū
šies muzika darbininkų klasei 
nesuprantama. Tai yra -klai
dingas manymas. Taipgi dau
guma muzikantų paliesti kri
zio ir pradeda pamatyti, kad 
jie nėra išimtis, kad juos taip

Atmuštas Bosų Pasikėsinimas
American Federation of 

Silk Workers Unija privertė 
Show Silk kompanija laikinai 
sustabdyt darbininkams algų 
kirtima, ši kompanija mokėjo 
ketvirta dalį cento daugiau 
ant masto,negu pagal nustaty
ta mokestį po paskutinio strei
ko. Tad bosas norėjo ta skir
tumą numušt. Bet dirbtuvės 
darbininkai griežtai pasiprie
šino ir su unijos pagelba pri
vertė bosų atsiimt mokesties 
kirtimą.

šioj dirbtuvėj visi darbinin
kai yra tvirtai organizuoti į 
uniją, tad mes drąsiai pagrą- 
sinom bosui streiku. Todėl bo
sas, pamatęs su kuo reikalo tu
ri, nusileido darbininkams.

Tas aiškiai parodo, kur dar
bininkai yra gerai organizuoti, 
tai gali iškovot daugiau mo
kesties, negu tose dirbtuvėse, 
kur jie nėra gerai organizuoti 
ir nesilaiko vienybės kovoje 
prieš bosus.

Unijistas.

PRANEŠIMAI E KITUR

PUIKUS KONCERTAS
Rengia A.L.D.L.D. 32 Kuopa ir L.D.S. 16 Kuopa

Sekmadienį, Kovo (March) 24

Pradžia 2:30 vai. po piety

Adelė Mickevičiūtė

Lietuviu Svetainėje 
243 Front Street 
NEW HAVEN, CONN.

įžanga 35 ir 50 Centų 
Vaikams 15 Centų

Programoj dalyvauja žymūs ir publikos mylimi 
lietuviai artistai

Ig. Kubiliūnas, baritonas iš South Boston, Mass. Pasi
žymėjęs, ypatingai komiškom dainom, iš ko publikąi yra 
gražaus juoko. Newhavenieciai jį išgirs antru syk šiam 
koncerte. z

Adelė Mickevičiūtė, sopranas iš Boston, Mass., ji žino
ma'ne tiktai Bostono apielinkėje, bet ji yra dainavusi 
New Yorke ir kitur.

Abu viršui minėti dainininkai dainuoja per radio, tad 
svarbu juos išgirsti ir pamatyti.

-W
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HARTFORD, CONN.
Visam Hartfordo ir apielinkės 

tuviams yra gerai žinoma kad 
bar mūsų kolonijoj vedama lavinimo
si vakarai, ir jie užsibaigs su kovo 
24 d'. Taigi užbaigimui yra rengiama 
pasilinksminimo vakaras. Bus labai 
puiki programa. Skanių užkandžių 
ir gera orkestrą, prie kurios galėsite 
smagiai šokti.

Pradžia 4-tą vai. po pietų. Laisvės 
Choro Svetainėj, 57 Park St. Visus 
širdingai ųžkviečia komisija. Įžangą 
draugiška.

(69-70)

WILKES-BARRE, PA.
Kovo 24, T. D. A. kuopa rengia 

masinį susirinkimą paminėjimui Pa
ryžiaus Komunos. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, 32.5 E. Market St.

Yra pareiga visų sąmoningų dar- 
bihinkų skaitlingai dalyvauti šiame 
masiniame susirinkime, išgirsime ge
rų kalbėtojų.

(69,70)

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partija šaukia konfe

renciją del pasitarimo, kad pasek- 
mingiąu apvaikščiojus gegužės 1-mą 
dįeną kaipo darbininkų šventę. Į' šią 
konferenciją yra kviečiama visų tau
tų organizacijos bei draugijos, taipgi 
yra kviečiama ir lietuvių draugijos, 
kaip tai: Lietuvių PiliečAj Kliubo 
drauija, Šv. Ludviko Draugija, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Broliška Drau-, 
gija, Birutės Draugija ir visos kitos 
draugijos bei kuopos, katros čia nė
ra pažymėtos ir kviečiamos dalyvau
ti virš minėtoj konferencijoj. .

Darbininkai visame pasaulyje svar
sto savo reikalus pirmą dieną gegu
žės, todėl ir mes Worcesterio darbi
ninkai turime tą dieną apsvarstyti, 
kada ir kaip iš to gilaus krizio iš
busime.

WATERBURY, CONN.
Kovo 24 d. vakare, 103 Green 

įvyks choro didelis Koncertas ir 
kiai. Programe dalyvaus A. Micke
vičiūtė iš Providėnce, R. L ir A. 
Višniauskas iš Bayonne, N. J. S. 
Valentinas sulos “Sacco-Vanzetti ka
lėjime” ir pats choras dainuos gra
žių dainų. Tai bus vienas iš puikiau
sių parengimų Waterbury. Visus už- 
kviečia dalyvauti Vilijos Choras.

R. K.
(68-70)

NORWOOD, MASS.
Du Dideli Žaidimai Sporte 
d. kovo, Finų svetainėje, 3721

Chapel Court, LSU “Basket Ball” 
“tymas” iš Brooklyn, N. Y. imsis su 
Norwood LSU “tymu”. Tai bus -ką 
pasižiūrėti, kaip sportininkai loš už 
proletarinę garbę. Ateikit kas tik ga
lit! Po žaidimų bus šokiai. Įžanga 
suaugusiems 25 c., vaikams 10 c.

23 d. kovo taipgi Finų 
bus lošis tarpe Norwoodo 
ro Merginų ir Worcester 
ro merginų. Taipgi bus
“tymai”. Norwoodo LLR Choro mer
ginos dar nėra pralošę nei vieno lo- 
šio, nors jau lošė su įvairiais “ty
mais.” Jos užtikrina kadi duos gerą 
lošį ir šį sykį. Būkite visi kas tik 
galite. Po žaidimo bus šokiai. Įžan
ga suaugusiems 25 c., vaikams 10 c.

Myliantis Sportą.
(68-70.

svetainėje, 
LLR Cho- 
Aido Cho
ir’ vaikinų

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks 31 d. kovo, 2 vai. 
po pietų, 40 Ferry Street. Kaipo 
kvoterinis susirinkimas tai yra svar
bu, kad visi nariai dalyvautų skait
lingai.

Šiame susirinkime reikės nutarti 
ar kviesime chorą ir kalbėtoją per 
Decoration Day (May-Gegužės 30). 
Taip pat katrė nėra užsimokėję as- 
esmentus už lotus, ateikite į susi
rinkimą ir užsimokėkite, nes reikia 
rinkti darbininkus del pjiovimo žo
les, o pinigų daug nėra.

LKKR.
. ?>-70)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 23 Komunistų Partijos kuo

pele 501 rengia linksmą vakarėlį, pa
rėmimui anglų kalboj darbininkišką 
dienraštį Daily Worker. Prasidės 8:00 
vai. vakare, Rusų ir Lietuvių Liau
dės Name, 701 N. 8th St. Įžanga 15 
centų.

Bus skanių užkandžių ir alaus. 
Grieš gera orkestrą. Taipgi duos 
raportą vienas pančekinės darbinin
kas kuris nesenai sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos. Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti.

Komisija.
(68-70)

WATERBURY, CONN.
Kovo 22, vakare, įvyksta Lietuvių 

Darbininkų masinis susirinkimas. 
Kalbės drg. Z. C. Mažeikiene iš 
Cleveland, Ohio. Gyvenus Sovietų 
Sąjungoj, taipgi ir Lietuvoj. Ener
ginga kalbėtoja ir veikėja, pirmu 
kartu šioj apielinkčj pasitaikė pro
ga ją gauti.

Kalbės ir d*u lietuviai jaunuoliai: 
B. Medelis iš New Haven ir C. Stri- 
žauskas, choro vedėjas. Abu daly
vavę prieškariniam ir priešfašisti-

S
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DETROIT, MICHIGAN
Jaunuolių LDS 208 kp. sulos an

glišką veikaluką “Oscar Sapp,” neda
lioj, March 24, 1935, 7:00 vai. vaka
re, Draugijų svetainėje, 4097 Porter 
St. Po lošimu bus šokiai prie geros 
“Harlem Orchestra”. 'Įžanga tiktai 
20c ypatai.

Kviečia visus dalyvauti
Rengimo Komitetas.

NEW BRITAIN, CONN.
Kalbės Mažeikiene

Seniai pas mus buvo rengta pra
kalbos, nes vis nebuvo tokios geros 
progos gauti kalbėtojų. Šiuo kartu 
pasitaikė, kad d. Z. C. Mažeikienė 
važinėdama po Naująją Angliją su 
prakalbų maršrutu sutiko sustoti ir 
mūs miestelyje. Pas mus ta drau
gė da niekuomet nėra kalbėjus ir ji 
be abejo daug naujo pasakys. Teko 
girdėti, kad publikos būsią dikčiai 
ant mūs prakalbų.

Prakalbos įvyksta subatoj, kovo 23 
d., Lietuvių Svetainėje, 354 Park St., 
kai 7:30 vai. vakare. Įžanga visiems 
veltui.

Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 12-tą ir 13-tą, 1935 m. 

bus- didelis bazaras. Rengia visos or
ganizacijos del politinių kalinių ir 
streikierių. Todėl draugai ir draugės

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizą Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas) "

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

fim įmini įmini įmini įmini ini mumini lAiiniiMWMint mumini imimim

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

3

3

3

WATERBURY, CONN. ______

PUIKUS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį, 24 d. Kovo (March)

VENTA SVETAINĖJE
103 Green Street, Waterbury, Conn.

Nepasivėluokit — pradžia programo 7 :30 valandą vak.
PO PROGRAMO TĘSIS ŠOKIAI IKI 11:30

si

A. Višniauskas
Visas ir visus užkviečiam atsil 

būsit patenkinti.
‘)

Čia dalyvaus žmonių iš 
visos Connecticut Valst.

Adelė Mickevičiūtė iš 
Providence, R. L, ir Anta
nas Višniauskas, barito
nas iš Bayonne, N. J. Bus 
proga išgirsti dainų, ku
rių dar čia niekas negir
dėjo, ir linksmai prisi- 
juokt.
Dalyvaus ir Vilijos Cho

ras programe
•

RENGIA VILIJOS 
CHORAS.

•
įžanga tik 35 centai

ankyti, o užtikriname, jog

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonka. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už/ kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

r HARMAN ’ 1

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
Vedybinių

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Mes

'j Daimontai
Laikrodėliai

Brangakmenai
perkame seną auksą

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI “

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SLOBODIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

VELTUI
Laiko kovo mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Ayenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Tclefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j 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
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Darbininkai Pasipiktinę Policijos Teroru Karle 
me; 1 Užmuštas, 100 Sužeista,120 Suareštuota
Buržuazinė Spauda f“
Komunistus, kad Pateisint Po-

to Privedusias Sąlygas: Badą, 
Diskriminaciją, Persekiojimą

Vakar buvo rašyta, kaip 
brutališkai policija puolė dar
bininkus, p r o t e s tuojančius

Kaltina komunistai kalti. Hearsto New 
York Journal suriko: “Komu
nistai išjudino neišmanėlius 
negrus į pavojingiausią sukili
mą.” Atmušdamas tas bjau
rias atakas, James W. Ford, 
negras darbininkų vadas ir 
Komun. Partijos Harlemo sek. 
organizatorius, išleido pareiš-

prieš mušimą negro vaiko už kimą, kuriame stipriai pabrie-
paėmimą dešimtukinio peiluko j žiama, jog visas pasaulis žino, 

kad Komunistų Partija yra 
priešinga provokacijoms, rasių 
muštynėms, plėšimams, kad 
tai nėra priemonė paliuosavi- 
mui negrų. Komunistų Partija 
organizuoja ir mokina mases,

(išsykio buvo sakyta, kad sal
dainių) Kress departmentinėj 
krautuvėj. Vaikas tapo išgel
bėtas, kada krautuvėj esan
čios negrės moterys-pirkėjos 
ėmė spiegti ir protestuoti, pa
matę du krautuvės detektyvus kad tos metodos negali page

rinti jų padėtį.
Majoras LaGuardia pasky

rė komisiją “tyrinėti.” Bet jis 
jau iš. anksto pasisakė, būk 
tūla “grupė” esanti atsako- 
minga. Jis jau pasireiškė prieš 
komunistus. Reikia tikėtis, kad 
tas jo “tyrinėjimas” bus puo
limu Komunistų Partijos ir 
abelnai revoliucinio judėjimo. 
Bet organizuotas masių nusi
statymas ir čia galės pakreip
ti “tyrinėtojų” norus, kaip jau 
ne sykį atsitiko.

“Daily Workeris” smulkme
niškai paduoda visą eigą, taip
gi pareiškimus Komunistų Par
tijos ir d. Fordo, išleistus są
ryšyje su Harlemo įvykiais. 
Už vis dabar kiekvienas dar
bininkas, kiekviena organiza
cija turėtų rūpestingiausiai 
užsiimti “Daily Workerio” 
platinimu. Kadangi akyvaiz- 
doje puolančio fašizmo ir ar
tėjančio karo buržuazija de
da visas pastangas iššaukti 
rasių neapykantą, mes, Daily 
Workerio pagalba, privalom 
išaiškinti darbininkams tikrą
jį dalykų stovį ir subudavoti 
negrų ir baltų darbininkų ga
lingą bendrą frontą prieš iš
naudotojus.

tempiant vaiką į skiepą.
Tuom tarpu pataikė įeit 

krautuvėn Reggie Thomas, 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Harlem sekcijos narys. 
Jisai, pamatęs vaiką tęsiamą į 
skiepą ir spiegiančias mote
ris, nuėjo sykiu su moterimis 
pas krautuvės viršininkus ir 
pareikalavo vaiką paliuosuo- 
ti. Manadžeris vengė atsakyti 
į jų reikalavimą, aiškindama
sis, kad vaikas nedaug užgau
tas ir esąs paleistas. Delegaci
ja netikėjo, kadangi nematė 
vaiką paleidžiant ir atsišaukė 
į kitus esančius krautuvėj pri
sidėti prie protesto. Tuo tarpu 
sugužėjo du skvadai policijos 
krautuvėn ir pradėjo delegaci
ją daužyti. Kilo didžiausias 
pasipiktinimas krautuvės virši
ninkų ir policijos elgesiu ir 
žinia ūmai paplito po visą 
Harlemą.

Apie patį puolimą neatkar
tosime, kas buvo rašyta. Suju
dę Harlemo gyventojai visą 
naktį nemiegojo ir tūkstančiai 
jų vaikščiojo šalygatviais, ne
paisydami ginkluotos policijos.

Kapitalistinė spauda palei
do bjauriausius melus, būk

Vaiky Orę. Ragina Nevalgyti 
Skeby Gamintus Sausainius

Pasirodė, kad New Yorko 
miesto administracija šalpoms 
skirtais pinigais perka iš Na
tional Biscuit Co. skebų ga
mintus sausainius, kad palai
kyti kompaniją, ir tuos sau
sainius parduoda mokyklose 
vaikams, perkantiems užkan
džius. Tuo tarpu 6 tūkstančiai 
tos * kompanijos darbininkų 
randasi išmesti iš dirbtuvių ir 
Inside Bakery Workers Local 
19585 yra paskelbęs boikotą 
visiems NBC produktams.

Pionieriai išleido lapelius 
mokyklų vaikams, kuriuose iš
kelia obalsį: “Jums Nereikia 
Biscuito.” Ragina valkus pri
žiūrėti, kad mokyklų vaikų 
užkandžiams nebūtų naudoja
mi NBC produktai.

Komunistu Partijos 9 sekci
jos 23 vienetą paskyrė specia- 
lę komisiją, kuri vienetos su
sirinkime raportavo aplankius 
60 apielinkės krautuvių ir 58 
arba jau nebelaiko tų produk
tu arba prižadėjo daugiau ne
beimti. Dvi pasipriešino ir vie
netas pastatė pikietus prieš 
jas, taipgi išleido lapelius tų 
krautuvių apielinkės gyvento
jams, kad tos krautuvės nori 
jiems parduoti skebų gamintą 
maistą.

Smarkiai Rengiamasi “Lais
vės” Suvažiavimui-Bankietui

Girdisi, kad “Laisvės” šėri- 
ninkai, skaitytojai ir pritarė
jai ruošiasi skaitlingai daly
vauti “Laisvės” suvažiavime ir 
didžiajame bankiete-koncerte, 
kuris įvyks tuojau po suvažia
vimo. Svečių bus iš visos pla
čios apielinkės. Programoj, 
apart vietinių meno spėkų, tu
rėsim Birutą Ramoškaitę, iš 
Hartford, žymiąją Conn, val
stijos dainininkę, ir visu myli
mą dainininką A. Višniauską, 
iš Bayonnės.

Nors paimta didžiulė Grand 
Paradise Ballroom, tačiaus 
mes. vietiniai, turėtume apsi-

Y Jžiūrėti, kad nereiktų liktis už 
durų. Apsirūpinkim iš anksto 
tikietais ne tik save, bet ir sa
vo draugus, kuriuos norėtume 
matyti tame iškilmingiame 
bankiete. Tikietus galima gau
ti “Laisvės” raštinėj ir pas 
vietos veikėjus.

Suvažiavimas įvyks sekma
dienį, 7 balandžio (April), 10 
vai. ryto, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St. Bankietaš 
prasidės 7 vai. vakaro, toj pa
čioj

Great Neck, N. Y.
Kaip visur, taip ir pas mus 

šis bei tas veikiama darbinin
kiškoj dirvoj. Vasario 20 d. 
turėjome Bedarbių Tarybos 

■ susirinkimą, kuriame buvo 
svarstoma daug įvairių • daly
kų. Pirmiausia buvo renkama 
valdyba iš 5 narių, po to tu
rėjome kalbėtoją Johnsoną, iš 
Ulmant, N. Y., kuris dirba, 
kaipo bedarbių organizatorius 
Nassau County. Jis išdėstė be
darbių padėtį ir ragino dar 
tvirčiau organizuotis į Bedar
bių Tarybą, norint ką nors lai
mėti. Buvo renkami atstovai 
į bedarbių konferenciją, kuri 
įvyko kovo 2 d., Hempstead, 
N. Y., išrinkta 5 atstovai. Po to 
buvo keletas skundų, kaip tai: 
kad neapmoka rendos, perma- 
žai pašalpos ir reikalavimas 
anglių. Ant rytojaus komite
tas su reikalaujančiais pašal
pos nuėjo į pašalpos davimo 
biurą ir išreikalavo reikalau
jamą pašalpą.

Vasario 24 d. turėjome T. . 
D. Apsigynimo 48 kuopos pra
kalbas. Kalbėjo J. Siurba, 
kuris išaiškino svarbą Tarpt. 
Darb. Apsigynimo. Buvo ren
kamos aukos delei apgynimo 
William Mayero, kuris yra 
traukiamas teisman Nassau 
County už- bedarbių veikimą, 
aukų surinkta $2.20c. Taipgi 
pasižadėjo keletas draugų įs
toti į 48 kp. Kovo 11 d. T.D. 
Aps. 48 kp. turėjo susirinki
mą, kuriame nutarė po susi
rinkimų turėti diskusijas. To
dėl sekančiame susirinkime 
bus diskusuojama:

“Kokią rolę ir užduotį at
lieka T. D. Apsigynimas?” 

Darbininkiškos draugijos bei 
kuopos taipgi aukauja įvai
riems darbininkų reikalams, 
todėl, norint sukelt kiek nors 
finansų, rengia bendrai paren
gimą kovo 24 d., M. and II. 
Sabenko svetainėje, 87-91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
L. L, N. Y. Bus rodomi Sovie
tų judami paveikslai: “Deser
ters”—Pabėgėliai ir “Gyvybė 
Jūrų Dugne.” Pradžia 6 vai. 
vakare; įžanga suaugusiems 
40 c. vaikams 15c. Po judžių 
bus ir šokiai, prie C. Kwar- 
ren orkestros. Todėl yra 
kviečiama, kaip vietiniai, taip 
ir iš apylinkių, o specialiai už- 
kviečiame brooklyniškius, nes 
greatneckiečiai tankiai lanko
si parengimuose Brooklyne. 
Tai šiuomi bus viskas, ateity
je parašysiu daugiau apie 
abelną darbininkų padėtį šia
me kaimelyje.

Bedarbis.

te su jais skaitytis. Net moky
klų viršininkai pripažįsta, kad 
iš 1283 studentų didžiuma 
streikavo.

Rengiasi streikan Silver Rod 
Drug Stores darbininkai, kur 
samdomi apie 300 darbininkų 
40-tyje krautuvių Didžiajame 
New Yorke. Minėta kompani
ja pravarė 16 darbininkų už 
prigulėjimą unijoj.

Aštuntos Avė. subvės 800 
signalistų rengiasi streikan. 
Jie nurodo, kad nors tie dar
bai yra finansuojami iš pašal- 
pinių darbų iždo (PWA), ta
čiau darbai atiduoti išlauki
nėms kompanijoms, kurios at
sigabeno neųnijistus pigius 
darbininkus ir tuomi baigia 
vietinius unijistus darbininkus 
badu marinti. Jie reikalauja 
unionizuoti visus darbininkus, 
mokėti unijines algas.

PENKTA DIENf, Kovo 22-rą

Gryni Saldainiai
Butterscotch Wrapped
Kiisses „ 17c

40c vertes—pilnas svaras
Skirtingi Grietinės Patties i-yc 

40c Vertės—pilnas svaras * z
Milk Chocolate Cordial
Pineapple „29C

COc Vertes—pilnas svaras
Senoviškos Vanilla
Grietinės 1QC

40c Vertės—pilnas svaras 1 **
Namų Darbo Pecan inr
Honey banda 40c vertės I y

PRIE FONTANŲ
Cream Cheese ir Jelly 
Sen virius ir Kava 

reguliariai 25c.
Maple Walnut Sundae

reguliariai
Buttered Toast su
Arbata ar Kava

reguliariai
Chocolate Ice Cream
Soda reguliariai
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Krautuvės—Viena arti jus
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MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Edison kompanija sutiko 
tartis su unija, kas liečia uni- 
jistus darbininkus' tokiu bū
du išvengta streiko.

O

T

svetainėj.
Rep.

Newark, N. J

Trumpos Žinutes
metųH. Smith, 64 

negalėjęs pernešti 
ilgesio savo žmo-

William 
inžinierius, 
liūdesio ir 
nos, kuri mirė pereito lapkri
čio 6 d. Pereitą antradienį jis 
nuėjo ant savo žmonos kapo 
Evergreen kapinėse, Ridge- 
woode, ir nusišovė. Jo kūną 
rado' kapinių prižiūrėtojas.

Lankėsi Dainininkas 
Kubiliūnas

Pereitą antradienį ir trečia
dienį lankėsi “Laisvės” įstai
goj d. Ignas Kubiliūnas, Nau
jos Anglijos darbininkų ir ra
dio dainininkas, kuris čia bu
vo atvykęs įvairiais reikalais.

Newarko lavinamos! moky
klėlė įvyks 7:30 vai. vakare,, 
penktadienį, Jyds drg. Žukaus
kus. šį kartą turėsime anks
čiau užbaigti, nes turėsime va
žiuot visi į prieš Hearstą pra
kalbas, kurios įvyks South 
Side High School, Johnson 
Avenue. Neužmirškit visi mo
kiniai susirinkt į laiką.

Studentas Kanof, 552 Brad
ford St., Brooklyn, kaltina
mas žiaurume su arkliais, teis
me sakėsi — Washingtone- jo
dinėjęs arkliais ir už atsižymė- 
jimą tame sporte gavęs iš mo
kyklos pažymėjimą, tad nega
lįs įžiūrėti, delko jis turėtų 
būt teisiamas. Bet teisėjas pa
reiškė, kad galėję būti labai 
madinga Washingtone jodinėti 
arklių kaklais ar uodegon 
kalbinus, bet Brooklyne 
rėsiąs joti tik ant nugaros 
ba pasirinkti kitą sportą.

įsi-
tu-
ar-

pa-Flushing mokyk, streikas 
sibaigė laimėjimu, atidaroma 
naujoji mokykla. Solidarus tė-> 
vų ir vaikų laikymąsis priver-

Petronėlė (Višniauskaitė) 
Smimof, 27 metų, 315—16th 
St., mirė kovo 18 d. Laidos ko
vo 22 d., šv. Jono kapinėse.

Leonas šeputas, 48 metų, 
202 John St., mirė kovo 20 d. 
Laidos kovo 23, d., šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

William Niemann, 23 m., 
amžiaus, 60-71—56th St., mi
rė kovo 20, Wyckoff Heights 
ligoninėj. Bus palaidotas kovo 
23 d., Linden Hill kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

ALDLD 23 kuopos susirinkimas 
vyks kovo 22 (March) 8-tą vai. vaka
re. 410 W. 33rd Street.

Visi nariai dalyvaukite šiamė susi
rinkime nes yra daug svarbių daly- 
kv apsvarstyt.

Komisija.
(68-69)

1-

IŠRANDAVO.JIMAI 1
PASIRANDAVOJA patalpos biz

niam, 20 x 60 pėdu, šildomas ga
ru. Randa nuo $25 iki $35. Galima 
matyt nuo 9-nių ryte iki 5 vai. va
kare. Uždaryta sekmadieniais. 401 
Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

(65-70)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda Groserne ir Delicates
sen Krautuvė. Gerai lietuviais apjry- 
ventoj vietoj. Vietoje galima gražiai 
gyvenimą daryti. Randa pigi. Prie
žasty sužinosite ant vietos. Atsišau
kite šiuo antrašu:

428 Lorimer St.,
, Brooklyn, N. Y.

(67-73.)

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių ----- -grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks-' 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

PAIN-EXPELIER-M^
9

Nuo Geliamų 
Sąnarių 

naudokite^

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

KILLS PAIN-U

I/O III | 1000 Atviri kojų skauduliai, Garankš-Hllll Į Į |l| Į |J čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
’ • ■ W V matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, įKojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą. *
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten E’yck ir Maujer Sts.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Brooklyne ant
DAIMANTŲ

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

$ Telefonas: Evergreen 7-7770 §

1 PAUL GUSTAS I
S LIETUVIS GRABORIUS |
8 Senai dirbąs graborystčs pro- 8
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- 8
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 8
Q atidarė savo ofisą ir patarnauja 8
8 balsamavimu ir palaidojimu 8
8 mirusių. 8

B Veltui Chapel Šermenim |
8 Parsamdo automobilius Serme- 8
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 8
S ir kitokioms parems g
8 Saukite dieną ar naktį 8
8 423 Metropolitan Avė. §
M Brooklyn, N. Y. B

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią | 

vietą:
1324-30 Lincoln-Liberty i 

Building 
Broad ir Chesnut,

PHILADELPHIA, |
Tel. Locust 6100.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi J PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

I

namaiiiBiiisi
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., ( Brooklyn, N» Y<
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

\ Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
m rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namui iš vidaus, ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 7Cth Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft «-6901

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomh 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas Ę. 23rd St.

<♦>

<♦>

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir' 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Sępimų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

NEW YORK 
Valandos—9-A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki .8 P._ M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




