
KRISLAI 
Kas žioplas? 
Pilietiškos Laisvės. 
Mokina Neapsirikt. 
Lietuva ir Sovietai.

Rašo T. G.

Grigaičio “Naujienos” išva
dina “žiopliais” tuos inteligen
tus ir liberalus, kurie kovoja 
prieš deportavimą John Stra- 
chey’o, komunistams pritarian
čio rašytojo, iš Amerikos atgal 
j Angliją. Kodėl? Todėl, kad, 
girdi, Sovietu Sąjungoje “atim
ta teisės“ iš skirtingai manan
čių žmonių.

Kokių ir kam teisių Grigaitis 
norėtų Sovietuose?—Ogi social
demokratams ir kitiems kontr
revoliucionieriams ardyti revo
liucijos laimėjimus ir su talka 
užsienių imperialistų nuversti 
darbo žmonių valdžią.
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PARf ONE

Aštrus Karo Pavojus Europai
Angliakasių ir Mokinių 
Streikai Eina Vis Didyn

WILKES-BARRE, Pa. — 
Senosios Jungtinės Mainie- 
rių Unijos distrikto vice
prezidentas Peter Flyzik iš- 

!važiavo į Panther Creek 
klonį, kad perkalbėt mainie- 
rius mesti streiką ir eiti į 
derybas su Lehigh Anglies 
Kompanija. Bet streikieriai 
pasiryžę laikytis, iki kompa
nija išpildys jų reikalavi- 
imus, ypač kas liečia darbo 

ninkaus'Dr. H.V|la!k? ^lyginimo tarp pože-

Daugelis Amerikos inteligen
tų supranta, kad persekiojimas 
komunistų bei jų pritarėjų yra 
pirmas žingsnis linkui naikini
mo pilietiškų laisvių apskritai. 
Todėl dabar, pav., balandžio 3 
d., New Yorke, Madison Square 
Gardene, įvyks masinis susirin
kimas toms laisvėms apginti; ir 
jame kalbės prof. G. S. Counts 
iš Columbijos Universiteto, me
todistų episkopalų vyskupas F. 
J. McConnell, Jungtinės Audė
jų Unijos vice-prezidentas F. J. 
Gorman, rabinas E. L. Israel ir 
eilė kitų laisvę mylinčių inteli
gentų. Pirmii
Ward, veikėjas Amerikoniškos 
Sąjungos Kovai prieš Karą ir 
Fašizmą.

Bet, pagal Grigaičio logiką, 
jie taipgi turėtų būt “žiopli.” 
Tartum šveicariškas sūris būtų 
Grigaičiui pervedęs visą proto 
monopolį.

Sulaužysim Lietuvai Kaulus!” 
Šaukia Vokietijos Demonstrantai

Naziai per Nemuną Grūmoja Lietuvai; Hitleris Paliepė Visoj 
Vokietijoj Demonstruot prieš Lietuvą; Smetonos Valdžia 
Daro Kariškus Prisirengimus Klaipėdoj.

NEBUS ŽUDOMAS NEI V IENAS Iš 4-rių KAUNE 
NESMERKTŲJŲ KLAIPe DOS NAZIŲ.

minių kasyklų ir ėmimo an
glies iš paviršinių jos sluog- 
snių.

Kasyklų savininkai bijo, 
kad streikas nepasiskleistų 
ir Lackawanna apskrityj. 
Gubernatorius Earle jau at
siuntė jiems pagelbon 35 val
stijos kazokus.

Mokiniu streikas Luzer
ne apskrityj eina didyn. Ap
art Nanticoke, skelbia strei
ką viešųjų mokyklų moki
niai Hanovery]*, Lynwoode,

Vienas

Buvęs NRA galva, generolas 
H. Johnson mokina buržuaziją 
per “N. Y. World-Telegramą,“ 
kad mestų šalin tą seną pasaką, 
būk Amerikoj “tvarka“ tokia 
gera, kad jai niekad nearęs
darbininkų revoliucijos pavojus. Breslauje ir lonoj. 
Generolas sakosi pats pasimoki- į iš pamatinių jų reikalavimų 
nęs iŠ visuotino streiko San 'tai išmest iš mokvklu tarny- 
Franciscoj. . j bos tuos, kurių giminės skė

ti vis dėlto randasi darbinin- ,bauįa prieš mainierius. 
kų, kurie šneka, kad “Ameri
koj nieko nepadarysi.

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistų partija, taigi pa
ti Hitlerio valdžia įsakė vi
soj šalyj daryti demonstra
cijas, protestuojant prieš 
Lietuvą, kurios karinis teis
mas nusmerkė keturis Klai
pėdos hitlerininkus sušau
dyt ir 90 ilgiems metams 
įkalint.

Berlyne įvyko ketubios 
didelės demonstracijos prieš 
Lietuvą. D e m o n s t rantai 
šaukė: “Nutraukt diploma
tinius ryšius su tais plėši
kais, su tais žydais!” Naziai 
studentai ir mokiniai rėkė: 
“Mirtis Lietuvai ir Žydi- 
jai! Paliuosuokite mūsų bro
lius. o kad ne, tai mes jums

teistiems klaipėdiškiams na- 
ziams. Bet Hitlerio laikraš
čiai šią žinią slepia. Jie no
ri dar karščiau įkaitinti sa
viškes minias prieš Lietuvą.

Rengiasi Susikirtimui
Lietuvos valdžia Klaipė

doj panaikino visokius po
licijos pasiliuosavimus ir 
dar tirščiau apstatė savo 
kareiviais sieną tarp Vokie
tijos ir Klaipėdos krašto.

Amerika Vis Smarkiau 
Drūtina Karo Laivyną 
WASHINGTON. — Kon- 

greso atstovų rūmas priėmė 
keturis įnešimus delei Ame
rikos karo laivyno sudrūti- 
nimo. Skiriama dar $38,- 
000,000 sutvirtinti laivyno 
stotis, arba paversti jas tik
romis tvirtovėmis, daugiau
sia Pacifiko vandenyno pa
kraštyj ir Hawaii’juose. 
Karo laivynui pridedama 
1,032 daugiau oficierių. Nu
tarta kas metai pilnai pri- 
ruošt bent po 500 pilnai iš
lavintų kariškų oęlaivinin-

London. — Anglijos už
sienio reikalu ministeris Si
mon parsivežė Hitlerio pasi
rašyta paveikslą iš Berlyno. 
Pats Simon sakė, kad Hitle
ris buvo Anglams “draugiš
kas.”

PANAIKINT SKOLAS IR SUTEIKT GREITOS 
PAŠALPOS VARGINGIESIEMS FARMERIAMS,- 
REIKALAUJA 19 VALSTIJŲ KONFERENCIJA

turiLietuviški tautininkai 
viltį, kad jeigu Hitleris užpul
tų Lietuvą,' tai Sovietai duotų 
jai Stiprios paramos. Tačiaus 
tautininkai per savo laikraščius 
tebelaidp kuolais į Sovietų Są
jungą.

.Streikuodami iie tain pat kauhs sulaužysime!” 
jprotestuoia prieš areštavi
mą mokiniu, einančių • į 
streiko pikietusf

Hitleris Planuoja Milžinišką Oriaivyną 
Ir 400,000 Tony Karo Laivų; Sovietai 
Šaukia Anglus Sandarbininkaut Taikai

Pasinešę Prijungt Vokietijai Austriją, Klaipėdą, Visus “Vo
kiškus” Pasienius; Grūmoja Sovietų Sąjungai

Hitleriečiai Ginkluoja 
Abyssinus prieš Italus
LONDON. — Trijų skir

tingų šalių atstovai Abyssi- 
nijoj patvirtina žinią, kad 
Vokietija per savo ambasa
dorių toj šalyj Dr. Kisch- 
Simensą siūlė Abyssinijai 
pristatyt 300 tankų ir pri
siusi orlaivininkus ir kitus 
karo specialistus prieš Ita
liją. Mussolinio valdžia da
bar labiau įnirtus prieš Vo
kiečiams net negu Francijbs 
imperialistai.

New York Post skel
bia. kad Hitleris ruošiasi už
pult ir užimt Klaipėdą.

Lietuva kreipiasi į buvu
sius pasaulinio karo talki
ninkus, kad padėtų apsigint 
nuo Vokietijos.

Varšava. — Pilsudskis pa
varė Jendžejevičio ministe
rių kabinetą ir įvedė griež
tesnę fašistine diktatūrą. 
International News praneša, 
kad jis “dar labiau su
kietins savo politiką prieš 
Sovietų Sąjunga.”

Berlynas. — Hitleris rei- 
kalauia sugrąžint b°nt vie
na iš kolonijų, kurias Vokie
tija turėjo pirm nasaulinio

Viena demonstracija Ber
lyne buvo pasinešus mar
šu ot ant Lietuvos atstovy
bės. bet Hitlerio voldžia bu
vo ją apstačius policija, ku
ri dar neprileido tiesioginio 
užpuolimo.

Krauju Rašvtas Keršto 
Laiškas

Lietuvos ątstovybė Berlv- 
ne garma daug grūmojančių 
laišku. Vienas laiškas krau
ju rašytas. Jo rašytojas na- 
sižada užmušti po viena Lie
tuvos valdininką už kiekvie
na hitlerininką, kurį sušau
dys Lietuva.

Kerštingos nazių demons
tracijos buvo
prieš Lietuvos konsulatus 
Karaliaučiuje ir Tilžėie. Pa
našūs hitlerininkų išstoji
mai i vyko ir daugumoj ki
tu didesnių Vokietijos mies-

SIOUX FALLS, S. D. — 
Devyniolikos valstijų far- 
merių konferencija vienbal
siai užgyrė bilių 3471, kuris 
įneštas šalies kongresui del 
greitos farmeriams para
mos.

Konferencijoj dalyvauja 
400 delegatų. Apart kitų, 
kalbėjo ir “Daily Worke- 
rio”, komunistų dienraščio 
redaktorius Cl. Hathaway. 
Jis sveikino augančią var
gingu farmerių vienybe ir 
pasiūlė organizuoti tikrą 
Darbo- Partiją, kurios pro
grama būtu paremta reika
lais dabininkų ir biednų far
merių.

Susirinkę farmeriai karš-

iš specialių taksų ant turčių 
palikimų, “dovanų” ir įplau
kų, siekiančių bei viršijan
čių $5,000 per metus.

padarytos sveikino sodininkystės

Verstina N. Y. Moterim ikaro. Kitaip jis niekad nie
ko bendra neturės su Tautų 
Lyga.

Nauja Mooney Byla
SAN FRANCISCO, Cal. 

Nekaltai įkalintas darbinin
kų organizat orius Tom 
Mooney vėl kreipiasi į Cali- 
fornijos valstijos teismus 
per savo advokatą G. T. Da
vis, reikalaudamas pernag- 
rinėti jo byla. Jungtinių 
Valstijų Augščiausias Teis
mas, kaip žinoma, atmetė 
Moonev apeliaciją del pa- 
liuosavimo todėl, kad, esą, 
dar Moonev nesikreipė į vy
riausią Californijos teismą. 
Bet jeigu šis teismas atmes 
jo aneliaciją, tuomet šalies 
Augščiausias Teismas paims 
jo bylą.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pasižadėjo su
kelti $1.000 dabartinei Moo
nev bylai ir jau pasiuntė

LONDON. — Vos sugrį
žus Anglijos užsienio reika
lų ministeriui John Simonui 
iš Berlyno, po pasikalbėjimo 
su Hitleriu, tapo ant greitų
jų sušauktas visų ministerių 
pasitarimas. MacDonaldas, 
ministeris pirmininkas, po 
to nubėgo pas karalių Jur
gį išdėstyt jam karo pavo
ju.

Pranešimai iš Londono 
sako, kad Anglijos valdovai 
“paniurę, susirūpinę.” Si
mono misija pas Hitlerį ne
pavykus. Hitleris atmetė 
visus Anglijos pasiūlymus, 
J<as liečia taikos sutarti ,gu 
Francija, Italija ir Anglija. 
Jis dar griežčiau atmetė So
vietų ir Franci jos siūlomą 
sutartį su Pabaltijo kraštais 
ir Sovietų Sąjunga delei ap
saugojimo tų šalių dabarti
niu rubežių. Dar daugiau. 
Hitleris užreiškė, kad jis pa
siryžęs vykdyti štai kokią 
programą:

Ekonominiai susijungti su 
Austrija (arba prijungti ją 
Vokietijai).
""Atgriebti nuo Čechoslova 

kijos plota, kur gyvena 
3,500.000 vokiečių.

Isitaisvt ne mažesni ka-

vykdys tokios bendradar
biavimo politikos, tai ji at
neš baisią karinę nelaimę.”

Dabar stovi didelis klau
simas, ar Anglija sandarbi- 
ninkaus su Sovietais, kad 
išvengt karo? Juk 1934 m. 
liepos mėnesį Anglų užsie
nio reikalų ministeris John 
Simon pasibažijo savo sei
mui, kad Anglija niekados 
neprisidės prie rytinės su
tarties delei tarpsavinio ru- 
bežių apsaugojimo. Ta su
tartis, kaip žinoma , buvo 
pasiūlyta Sovietų Sąjungos, 
ir ją parėmė Franci ja; bet 
Hitleris ir Pilsudskis piestu 
stoja prieš panašią sutartį, 
kur įeitų ir Sovietų Respub
lika. Jiedu tikisi praplatin
ti savo šalių sienas, į rytus, 
planuodami grobimo karą 
prieš Pabaltijo kraštus, o 
svarbiausia prieš Sovietų 
Sąjungą.

Brazilijoj Areštavo 24 
Kairius Jūrininkus

RIO DE JANEIRO. — 
Įkalinta 24 Brazilijos ka
riško laivyno jūrininkai kai
po komunistai. Be kitko, jie

rišką orlaivyna, kaip Fran- kaltinami., kad išrašė ant 
cijos ar Anglijos, ir žiūrėt, į laivyno ministerio rūmo sie- 
kad Vokietija kariniais lėk-;n^: “k3* ^vuo^a konrnmz- 
tuvais neatsiliktų nuo So- mas- v . . .
vietų Sąjungos. j Areštuoti ir sargai, kurie

neapsaugojo ministerio sie- 
Pastatyt Vokietijai karo nų nuo to obalsio.

laivyną ne mažiau 400,000,

Areštuoti ir sargai, kurie 
neapsaugojo ministerio sie-

Prievolė “Džiurėse”
ALBANY, N. Y. — New 

Yorko valstijos seimo atsto
vų rūmas 105 balsais prieš 
33 priėmė įnešimą atstovės 
Doris I. Byrne, kad tarnau
ti prisaikintųjų teismuose 
Jrdžiūrėse) turi būti mote
rims lygiai verstina parei
ga, kaip ir vyrams. Įnešėja '

Italija Stato Didžiausius 
Bombimnkus

ROMA. — Italija skubiai 
stato didelį skaičių bombi- 
niu lėktuvu. Dauguma galės 

„ , „ . „ mošti po 3.300 svaru bombų,’
įrodinėjo, kad moterys yra (vienu pradėjimu nulėkti po 
gabios lygiai gerai protauti, 12 500 mvlių, darvdami 
kaip ir vyrai. Sumanymo ,210 myliu nėr valanda, 
pritarėjai argumentavo, jog bombarduoti “priešą” 
moterys teisingiau spren-(25,000 pėdų augštumos. 
džia už vyrus teisme prieš ti bombininkai lėksią 
gražią moterį; vyrai, girdi, 250 mvliu nėr valanda ir 
dažnai išteisina moterį tik lesia iškilti net 33,000 pėdų 
todėl, kad ji jauna ir graži, augštyn.

Po

po 
p*?-

K a r a 1 i aučiuje demons
trantai atmaršavo nrie Ne
muno ir per une Klaipėdon 
kumščiais ir keiksmais grū
mojo lietuviškiems Klaipė- 
dijos valdovams.
Mirties Bausmės Dovanoji
mą Naziams Slėnia Hitlerio

Spauda
Lietuvos valdžia jau ofi

cialiai paskelbė, kad bus do
vanota mirties bausmė ke-- 
turiems nusmerktiems Klai
pėdos hitlerininkams. Lietu
vos šnipo Jasučio žmogžu
džiams, veikliai dalyvavu
siems ruošime sukilimo de
lei Klaipėdos prijungimo 
Vokietijai. Sulig spaudos 
pranešimu, galės būt dova
nota ir kalėjimo bausmė nu-

tonų įtalpos.
Negalį būti nei kalbos, 

kad Vokietija atšauktų ver
stina kariuomenės tarnybą.

“Išlyginti rubežius,” tai 
yra, prijungti Vokietijai 
tuos pasienių plotus, kur 
gyvena vokiečių tautos žmo
nės po kitų šalių valdžia. 
Čia turima mintyje, be kit-

Paskutiniu laiku ypač 
skleidžiasi revoliucinis ju
dėjimas tarp Brazilijos jū
rininkų.kolegijos profesorių Neis 

Hanseną, kuris išdėstė, kaip 
Sovietų valdžia padeda ten 
farmeriams. Hansen yra 
kelis kartus buvęs Sovietų 
Sąjungoj.

Bilius delei: greitosios far
meriams pagelbos H. R. $100. Tarptautinis Apsigy- ko, ir Klaipėda. 
3471, įneštas kongresmano nimas ragina darbininkų or- j Buvo pranešta, kad Hitle- 
U. Burdicko, reikalauja to- ganizacijas ir ju narius au- rįs reikalaująs sugrąžint 
kiu farmeriams lengvatų: koti ir siųsti šiuo adresu: Vokietijai

Panaikinti skolas, kurios Tom Moonev Molders’ De- “Lenkišką Koridorių 
gręsia praradimu farmerio fense Committee, P. O. Box Danzigu. 
nuosavybės: suteikti ilgalai- 1475, San Francisco, Cal. 
kės farmeriams paskolas be ------------ ------
nuošimčių: jokiame atsitiki- New York. — Vėl išplau- i 
me nemesti farmerį iš ūkio kė Jungtiniu V aisti ju am- 
del negalėjimo atsiteisti 
skolas; pašalpą farmeriams 
duodant, nedarvti skirtumo, 
kas liečia religiios. tautos 
bei politikos:'pašalpos pini
gus turi tvarkyti ir skirsty
ti paprastu farmerių suda- piniu darbininkų streikuoja vietų Sąjunga yra pasiruo- 
rvti komitetai. Farmerių šel- prieš algos numušimą 40 šus rimtai bendradarbiauti
pimo fondo, pradžiai turi nuošimčiu ir nrieš bedarbių su Anglija be jokiu pašali- nuo dalyvavimo^ bendroj
valdžia įsteigti 2 bilionu tiesioginės pašalpos nukirti- niu tikslų” delei taikos pa- Pirmosios Gegužės demon-
fondą, ir tam pinigus imti mą 40-60 nuoš. laikymo: “Jeigu Anglija ne- stracijoj.

ir vadinamą 
i” su

Anglų Pasiuntinys į Sovietų 
Sąjungą

Jau atvyko į Maskvą An- 
basadorius W. C. Bullitt į glijos pasiuntinys kapitonas 
Sovietų Sąjungą. Buvo su- Anthony Eden pasitarti de- 
grįžps Amerikon pasigydyti lei taikos palaikymo.
gerklę. j Karl Radek kovo 27 d.

-------------- |“Izviestijose,” Sovietu val- 
Dallas, Tex.—1.500 našai- džios organe, rašė, kad “So-

fondą, ir tam pinigus imti mą 40-60 nuoš.

CIevelando Suvienytas 
Frontas 1-mai Gegužės
CLEVELAND, Ohio. — 

Dvi savaitės atgal buvo at
laikyta konferencija prisi
rengimui prie Pirmosios Ge
gužės anvaikšČiojimo. Da
lyvavo 61 delegatas nuo dar
bo unijų. Dabar šaukiama 
platesnė konferencija ši šeš
tadieni, kovo 30 d.. 3:30 vai. 
no pietų, 1.000 Walnut Ave., . 
Metal Trades Hall. Geguži
nės Komitetas ragina kiek
vieną uniją atsiųsti po du 
delegatu.

Bendro fronto Gegužinės 
sumanymas buvo įteiktas 
federaciniam darbo unijų 
centrui; io vadai maža dau- . 
guma balsų jį atmetė. Bet 
tas nesuturės daugeli uniju
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Dabar kyla klausimas: ką darys “skjo- 
kos” eiliniai 'nariai? Ar jie sutinka su 
Butkaus “nauja teorija?” Ar ilgai jie 
tarnaus Prūseikos-Butkaus įrankiais ko
voje su Komunistų Internacionalu^? Ar 
jie leis šitaip niekšiškai šmeižti Komuni
stų Internacionalą, vadovybę, kurios prie
šakyje stovi Dimitrovas, Piatnickis, Ku- 
sinnenas ir kiti labiausiai išbandyti, pasi
šventę darbininkų kovotojai?!

Ši Butkaus linija yra neišvengiama pa
sėka to pasibrėžto kelio, kurį “sklokos” 
vadai pasirinko prieš keturis metus.

So. Bostono "Darbininko” Plepa
lai prieš Komunistu Argumentus

ŠYPSENOS

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

of March 3, 1879

“Opozicijos” Eiliniams Nariams
Tai, ką Butkus pasakė kovo 17 dieną 

Worcesteryj, “opozicijos” arba “skloki- 
ninkų” eiliniai nariai neturėtų praleisti 
per pirštus. Fašistų “Amerikos Lietu
vis” ir socialistų “Naujienos” džiaugda
miesi praneša, kad Butkus “išvanojo kai
lį ‘Stalino koševarams’ Brooklyne” (ši
taip rašo Grigaitis, bet koks tas žmogus 
neišmanėlis: kaip galėjo Butkus išvanoti/ 
kailį kam nors Brooklyne, būdamas Wor
cesteryj i ?), ir pareiškęs, kad Komunistų 
Internacionalo Centro Veikiantysis Ko
mitetas yra tokis pat, kaip Hitleris arba 
Mussolini. “Butkus prilygino kominter
ne diktatorius prie Mussolinio ir Hitle
rio diktatūrų,” rašo “Naujienos.”

Mes jau vakar šitoj pačioj vietoj mT 
rodėme, kad tokis kalbėjimas, rodo But
kaus politinį suniekšėjimą. Dabar mes 
eisim toliau. Mes norime kreipti eilinių 
“sklokos” narių domę į tą faktą, būtent, 
kur link*šitokia Prūseikos-Butkaus teo
rija juos (žinoma, ir visą “opoziciją”) 
veda ?

Neišvengiamai, jinai veda ten, kur Zi- 
novjevo-Trockio opozicija nuvedė Sovie
tų Sąjungos opozicionierius: prie teroro 
prieš revoliucinio darbininkų judėjimo 
vadus.

Jeigu Prūseika-Butkus, mano, kad Di
mitrovas, Thaelmannas, Manuilskis, 
Piatnickis, Angarietis, Kusinnen, Kola- 
rov, ir visa eilė kitų geriausių pasaulio 
revoliucinio judėjimo vadų yra tolygūs 
fašistams-darbininkų budeliams, Hitle
riui, Mussoliniui ir kitiems, tai, aišku, 
prieš juos Prūseika-Butkus turi ruoštis 
panašiai ir kovoti. Jiems tuomet pateisi
namos visos kovos priemonės prieš Ko
munistų Internacionalo vadus, prieš žy
miausius pasaulio proletariato kovotojus.

Prie ko gi kito tokios kalbos gali pri
vesti? Kalbos veda .prie darbų. Darbi
ninkų klasė šiandien tiktai kalba apie 
nuvertimą buržuazijos, nuvertimą kruvi
nųjų Hitlerio ir Mussolinio diktatūrų, o 
rytoj arba poryt tą padarys. Prūseika- 
Butkus, iš kitos pusės, šiandien kalba 
mums, kad Komunistų Internacionalo 
Veikiančiojo Kom. nariai yra toki patys, 
kaip Hitleris ir Mussolini, tokiu būdu, 
Butkus su Prūseika rengiasi, aišku, pa
naudoti visokias priemones, kad juos su
mušti.

Žinoma, čia vietoje pasakysime, kad 
Butkus niekšiškai meluoja, bjauriai šmei
žia Komunistų Internacionalą. Jis, pa
našiai kaip šiais laikais Hearst, panašiai, 
kaip visi nenaudėliai ir priešai darbinin
kų judėjimo, kalba, žinodamas gerai, jog 
tai netiesa. Bet dabar, mat, madoj to
kias kalbas kalbėti. Fašistėjanti buržua
zija tai daro; panašiai daro visi nenau
dėliai ir aršiausi priešai revoliucinio dar
bininkų judėjimo. Kodėl negali daryti

* Butkus!
Ir tai nėra priepuolingas atsitikimas. 

Keturi metai atgal, kuomet Prūseika- 
Butkus pradėjo griauti revoliucinį judė
jimą, mes tvirtinom, kad jie turi galvoj 
kovą prieš viso pasaulio revoliucinį ju
dėjimą. Jie tuomet, žinoma, sakė, jog 
tai ne tiesa. Jie tikrino, kad traukiasi iš 
revoliucinio darbininkų judėjimo tiktai

■ del Bimbos, Amterio ir dar kelių indivi
dualų. Šiandien gyvenimo logika juos, 
tąčiaus, privedė prie to, kad Komunistų 
Internacionalą stato greta su Hitleriu ir 
Mussoliniu ir prunkštauja ant viso revo
liucinio darbininkų judėjimo nuodingo
mis seilėmis.

Draugas Kapsukas prieš savo mirtį ra- 
I še, kad visos opozicijos, pagaliaus, neiš- 
į vengiamai veda prie to paties visur. Šis 
I Butkąus naujas kovos prieš Komunistų 
| Internacionalą tčzis, kaip tik tai patvir- 
i tina.

Thomasiniai “Kairiasparniai” 
Supliuško

Socialistų Partijos Nacionalio Veikian
čiojo Komiteto suvažiavimas (Buffalo, 
N. Y.) užsibaigė. Jame, kaip paaiški, 
kairiasparniai, iki šiol kovojusieji su “de- 
šinsparniais”, padarė didelių nusileidimų 
pastariesiems. Nusileidimai buvo dary
ti visu frontu; tiktai ..du NVK nariai, 
Franz Daniels ir Powers Hąpgood, laikėsi 
pirmesnio savo nusistatymo.

Pakvietimą sudaryti bendrą frontą 
thomasiniai padėjo į šalį, palikdami par
tijos suvažiavimui. Vidujinius partijos 
reikalus spręsdami, jie darė nusileidimus 
Onealo pasekėjams. T

Kaip žinia, Nacionalis Veik. Ęomįtętas 
buvo pasikvietęs New Yorko į valstijos 
veikančiojo komiteto narius paaiškinti, 
Rodei iš New Yorko valstijos socialistų 
organizacijos neturi būti atimtas čarteris 
(ištikrųjų, tai biurokratiškas klausimo 
statymas!). Na, ir newyorkiškiai paaiš
kino. Po to “paaiškinimo,” sakoma, bu
vo priimta sekanti devyni punktai, ku
riais bandoma palaikyti partijoj vieny
bė:

1. Visos partijoj esančios grupės stoja 
prieš, komunizmą ir “ginkluotą sukilimą.”

2. N. Y. socialistų? komitetas turi pa
reikšti deklaraciją, pasisakančią už Det
roite priimtus partijos principus ir pas
kui referendumo užtvirtintus.

3. Partijos konstitucija turi būti visų 
pildoma.

4. 18-kos metų amžiaus nariai Jaunų
jų Socialistų Sąjungos turi būti priima
mi į partiją (New Yorko dešinieji to ne- • 
darė, bijodamiesi sau oponentų; mat, 
jaunieji socialistai biskęlį kairesni).

5. Naujiems nariams aplikacijos turi 
būti išdalintos “greit ir demokratiškai.”

6. Dešinieji lyderiai turi sulaikyti savo 
atakas, vedamas per kapitalistų spaudą 
prieš kairiuosius.

7. Sugrąžinti čarterį New Yorko Jau
nųjų Soc. Sąjungai, iš kurios buvo atėmę 
dešinieji.

8. “New Leader” turi sulaikyti savo 
atakas ant kairiųjų; jei jis tai padarys, 
tai kairieji sulaikys leidimą “Socialist 
Call.”
, 9. Jei New Yorko valstijos socialistų 
organizacija laike sekančių šešių savai
čių neprisilaikys šitų punktų, tai ji bū
sianti perorganizuota. Kitais žodžiais, 
tuomet bus pravestas partijoj oficialus 
skylimas, kūdangi New Yorko dešinieji 
sudaro nepaprastai didelę partijoj spėką.

Taigi, kajp matome, didęlius nusileidi
mus kairieji padarė dešiniesiem. Svar
biausiai, kad jie ir principuose tuos nusi
leidimus dąro.

Bet dešinieji ( Waldman ir kt.) skelbia, 
kad šis thomasinių nusileidimas jų nie
ku būdu nepatenkins; kad skylimas įvylo
siąs, jei kairieji nenusileisią dešiniesiem. 
Labai galimas daiktas, kad “kairieji” 
tuos nusileidimus padarys neoficialiai.

(Tąsa)
Jau turime pirmus žings

nius link to didžio tikslo. 
Sovietų Sąjungoje kapitalis
tų viešpatavimas jau nu
verstas, visuotino darbo pa
reiga jau įvesta. Ir ten laip
sniškai eina naujos visuo
menės būdavojimo darbas.

Šita beklasinė visuomenė 
nėiškris iš bedesų. Jos su- 
budavojimo darbas neleng
vas ir gana ilgas. Šitame 
pereinamajame laikotarpy
je, sako komunistai, visas 
valstybės aparatas yra dar
bininkų ir valstiečių ranko
se, tai yra, viešpatauja pro
letarinė diktatūra.

Ką į tai atsako “Darbi
ninkas?”

“Darbininko.” redaktorius 
pasirodo dideliu ignorantu, 
apart melagiaus. Jis sako: 
“Kaip tai, nebus proleta
rų??. ,/ Juk komunizmas 
kaip tik ir vadinasi prole
tarų diktatūra?”

Ar matote :> komunizmas 
vadinas proletarų diktatū
ra! Bet brošiūroje “Krikš
čionybė ar Komunizmaš” 
aiškiai pasakyta;? kad ko
munizmas yra tam tik
ra visuomenės tvarka, tam 
tikri žmonių santikiai, be
klasinė visuomenė, kurioje 
jokios valdžios, jokios vals
tybės nebus, tuo tarpu pro
letarų diktatūra yra valsty
bė bei jos forma šitam per
einamame laikotarpyje nuo 
kapitalizmo į komunizmą. Ir 
štai jums, žmogus laikraštį 
redaguoja, kitus bando mo
kinti, bet toks yra ignoran- 
tas, jog negali atskirti pro
letarines diktatūros, kaipo 
valstybės formos, nuo ko
munizmo, nuo visuomeni
nės tvarkos, kurioje jokios 
valstybės nebus, o visus rei
kalus tvarkys pačių žmo
nių išrinkti komitetai be 
jokios ginkluotos spėkos bei 
prievartos.

Todėl, : 
stebėtis, jeigu “. 
kas” suranda net astuonias

tįe darbininkai, kurie už
dirba po $5 į dieną, sudaro 
vieną klasę, o tie, kurie už
dirba po $6, sudaro kitą kla
sę, kurie uždirba po $3, su
daro trečią klasę, kurie yra 
bedarbiai, sudaro ketvirtą 
klasę ir tt., ir tt.

Dabar matote, kaip mo
kytas yra, “Darbininko” re
daktorius.’ Jis visai nenusi
mano apie visuomenę ir jos 
tvarką. Viskas, ką jis žino, 
tai, kaip ta užsukta katerin- 
ka, koliotis, šmeižti komu
nistus ir Sovietų Sąjungą. 
Jeigu jis būtų sąžiniškas 
žmogus, tai pirma pagalvo
tų apie tai, ką rašo. Pirma 
pastudijuotų k o m u n istų 
programą," o tik paskui, jei
gu nesutinka, bandytų ją 
kritikuoti. | Bet jam jokia 
sąžinė neąpeina, žinojimo 
irgi nereikią, nes jis mano, 
kad tie katalikai darbinin
kai dar tamsesni ir už jį, 
tuo būdu jie jam vis tiek 
tikės. Tačiaųs mes manome, 
kad Kneižis apsigauna. Ka
talikai darbininkai jau ne
betiki Kneižiui. Štai kodėl 
jie šimtais atėjo į masinį 
susirinkimą Bostone, štai 
kodėl jie išpirko ir skaito 
kelius šimtus kopijų 
“Krikščionybė ar Komuniz
mas?”

name. Tam trumpame So
vietų gyvavimo laikotarpyje 
ant griuvėsių caristinės 
tvarkos nespėta pabudavoti 
užtenkamai fabrikų, kad vi
si žmonės visomis reikmeno- 
mis būtų pilnai aprūpinti. 
Tą visi žino ir niekas nesle
pia. Bet Sovietų Sąjungoje 
labai smarkiai maršuoja 
pirmyn prie . aprūpinimo 
pilnai - ne tik drapanomis, 
bet visomis reikmenomis vi
sų žmonių. Tuo tarpu Lie
tuvoj, Amerikoje ir kitose 
šalyse juo toliau, tuo ma
žiau žmonės (darbininkai) 
gauna reikmenų. Tegul 
Kneižis pasiteirauja pas 
tuos pačius parapijomis, jis 
lengvai suras, kad mes sa
kome teisybę. Jie jam pasa
kys, kad jie šiandien daug 
mažiau visko turi, negu tu
rėjo penki metai atgal.

Amerikoje 16,000,000- be
darbių.

Sovietų Sąjungoje jokios 
bedarbės nėra!

(Daugiau bus)

Wilkes Barre, Pa

Gavo Savo Pinigų Vertės
Pirmas škotas: “Pereitą 

naktį teatre aš sėdėjau ir 
tris syk mačiau tą patį ju
di.”

Antras škotas: “Man sa
kė, kad tai labai prastas ju- 
dis.”

Pirmas škotas: “Tame ir 
dalykas! Judis buvo toks 
jau netikęs, kad aš turėjau 
tris syk jį matyti, idant 
gauti savo pinigų vertę.”

Tame Visas Blogumas.
A. “Aš neapkenčiu savo 

uošves.”
B. “Bet sveikas klausyk: 

juk jeigu ne uošvė, tai tu 
neturėtum pačios.”

A. “Tas taip, bet dėlto aš 
jos ir neapkenčiu.”

Privatinė Nuosavybė ir Ko
munizmas

Komunistai sako, kad pri
vatinė nuosavybė ant gamy
bos ir apyvartos įmonių iš
nyks, nebus prie komuniz
mo. Pav., dirbtuvės, fabri
kai, geležinkeliai, žemė ir 
tt., priklausys visuomenei ir 
visuomenė tomis įmonėmis 

| naudosis.
Ką į tai sako “Darbiniu- ( 

ko” redaktorius?
Jis vėl ant juoko save pa

sistato. Jis sako: “Rusijoje 
atimama valstiečių turtas 
be pasigailėjimo.” Kur f ak-

žinomą, : nereikia tai? Nėra. Kas atima? Ne- 
’ / “Darbini,n- pasako.

• Faktas gi yra, kad Rusi- 
klases Sovietų Sąjungoje, joje ne tik nieka^ iš vąlstįe-

Faktas gi yra, kad Rusi

Teatrininkai irgi Moka 
Kovoti

Pakaįrėjimas apėmė plačiuosius darbo 
žmonių slougsnius. šiandien jungtinėse 
Valstijose matome ne tiktai pamatinių 
pramonių darbininkus einančius į kovą, 
bet ir taip vadinami baltakalnieriniai 
darbininkai yra apimti tos'pačios idėjos. 
Vargas ir juos verčia kovoti.

Andai New Yprke ilgai streikavo dide
lio departmentinio “storo” (krautuvės) 
pardavinėtojai, kuriems pagelbon pribu
vo raštinių darbininkai, ir net kairesnie
ji teatrininkai, lošėjai, dainininkai, muzi
kantai. Jie savo kovą laimėjo. Dabar, 
štai, matome išėjusius į streiką burles
kinių teatro (Minsky Burlesque Theater, 
New Yorke) vaidylas. Jie laikosi kovos 
lauke, kol kas, didvyriškai. Jie eina ma

Jeigu, pavyzdžiui, vienas 
uždirba $5 dieną, o kitas $4, 
tai “Darbininkui” jau dvi 
klasės. ^Tik amžinas nemok
ša šitaip gali suprasti ir aiš
kinti visuomenės klases.

Reikia Kneižiui duoti lek
ciją apie klases. Klasė yra 
grupe žmonių, kurios abel- 
ni ekonominiai interesai 
yra bendri ir kurios tie in
teresai yra priešingi kitos 
grupės žmonių * ekonomi
niams interesams. Pav., ka
pitalistų — fabrikantų, pir
klių, bankierių ir tt., abelni 
ekonominiai interesai yra 
bendri, tuo būdu jie visi su
daro vieną turčių klasę. Jų 
visų ekonominiai interesai 
yra priešingi darbo žmonių 
interesams.

In antros pusės, darbo 
žmonės, kurie' neturi darbo 
įmonių, bet savo darbo spė
kas parduoti ’ kapitalistams, 
yra kita klasė.' Jų reikalai 
yra bendri? ir priešin'gi ka
pitalistų klasės interesams, trūksta; 
Štai kas yra klasės.

Tik ‘Darbininko’ redakto
rius, tik toks nemokša, gali 
viešai išeiti tir tvirtinti, kad

čių turto neatėmė, bet So
vietų valdžia konfiskavo 
dvarininkų žemes ir. turtus 
ir pavedė valstiečiams. Tie 
valstiečiai dabar sujungia 
žemes į kolektyvus ir sau 
gražiai būdavo j a vis geresnį 
ir geresnį gyvenimą, žemę 
apdirbdami moderniškomis 
mašinomis.

“D.” Kneižis sako, kad 
Sovietų komisarai-viršinįn- 
kai “milijonukus” turi susi
dėję užsienio bąnkuose. Bet 
kur, kokiam banke, koki 
komisarai? Nepasako. Ne
turi vyras faktų. Jis nuo 
ausies meluoja.'

Tai toks jo “argumentas” 
prieš komunizmą.

Kuomet mes sakome, kad 
prie komunizmo, pilnai iš
sivysčiusio, viskas bus ga
minama visuomenės naudai 
ir visomis ręikmenomis 
žmonės bus aprūpinti, tai 
Kneižis šaukia: “Sovietų 
Sąjungoje drabužių visiems

Bet ar mes tvirtiname, 
kad Sovietų' Sąjungoje jau 
pilnai išsivysčius komunis
tinė tvarka? Ne, netvirti-

Paremsime Dienraštį “Laisvę”

Šios apielinkės lietuviai dar
bininkai rengia savo dienraš
čio “Laisvės” 25 metų sukak
tuvėms paminėti didelę iškil
mę. “Laisvė” yra tikras dar
bininkų dienraštis, tarnauja 
darbininkams ir tarnaus. Mū
sų pareiga ją visais būdais 
remti. Nors mes patys esame 
kovos lauke, bet vis tiek ir sa
vo mylimą “Laisvę” paremsi
me. Mes esame tikri, kad 
draugai pritars tam ir pasiro
dys tikrais kovotojais, supran
tančiais rolę darbininkiškos 
spaudos.

Parengimas bei iškilmė 
“Laisvės” naudai įvyks Wilkes 
'Barre kovo 31 dieną Darbinin
kų Centre, 325 East Market 
St. Apie parengimo programą 
nerašysime, nes visi matėte iš 
plakatų ir apgarsinimų. Tik 
patartina, kad draugai tikie- 
tus įsigytumėte išanksto, idant 
paskui nereikėtų graudintis, 
jeigu kam netektų. Bus labai 
skani vakarienė. Mūsų drau
gės moterys gerai prisirengę 
duoti geriausią vakarienę.

Jau yra nemažai draugų ir 
draugių pasižadėję paaukoti 
del vakarienės. Norime pra
nešti, kad paskelbsime lai
kraštyje vardus tų, kurie au
kos šiai vakarienei.

Parengimo Komisija.

Yra ir Nežino
“Aš'dideliai nusistebėjau, 

kada išgirdau, jog Vincas 
pabėgo su tavo pačia. Aš 
visas laikas maniau, kad jis 
yra tavo geriausis draugas.” 
. “Jis yra mano geriausis 
draugas, bet kol kas jis to 
dar nežino.”

Parinko A. M. Bedievis.

Nori žinoti
“Mamyte, kaž kodėl mūsų 

mokytoja taip tankiai vis 
liepia į sieną nusisukti tam 
dideliam Jokūbų Justynui?”

Motina: “Gal jis kuom 
prasikalsta, vaikeli?”

Vaikas: “Ne, jis niekuom, 
rodos, neprasikalsta.”

Motina: “Tai ką ji jam da
ro, kuomet jis nusisuka į 
sieną?”

Vaikas: “Ji nieko jam ne
daro, tik pasitaiso savo gar- 
terius.”

J. J. Butkus.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Baltimore, Md
. Šį šeštadienį, kovo 30 
rengiamas yra balius Komu
nistų Partijos buveinėj, po 
num. 209 S. Bond St. Kalbės 
“Daily Worker” redaktorius 
d. Clarence Hathaway apie 
darbo partiją.

O sekmadienį, kovo 31 d., 
vakare, šaukiamas masinis su
sirinkimas Lehman’s Hall sve
tainėje, 844 N. 
Taip pąt 
way apie 
programą 
dos bilių.

Puiki proga Baltimorės lie
tuviams išgirsti d. Hathaway 
kalbant labai svarbiais darbi
ninkų klasės klausimais. Da
lyvaukite abiejuose parengi
muose.

d.,

Howard St. 
kalbės drg. Hatha- 
kunigo Coughlino 

ir bedarbių apdrau-

Komitetas.

sinin pikiėtan. Jie kovoja. To pasek- jauja iš teismo indžionkšino. 
mėje, 26 pikietuofojai jau areštuoti jr 
bus .teisiami. Teątro manadžeriųs reika

...t _ . ... ■ , -r -___ . Vadinasi,
viskas panašiai, kaip anglies, plieno ar
ba kurioj kitoj pamatinėj pramonėj.

Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija:

Prašau paaiškint man, 
kiek asmuo turi uždirbti į 
metus, kad jam reikėtų mo
kėti taksai už įeigas (in
come tax)?

J. Staskevičius,
WHkes-Barre, Pa.

Atsakymas:
Sulyg pereitų metų J. V. 

kongreso padarytais pa
tvarkymais (Revenue Act 
of 1934, approved May 10), 
kiekvienas nevedęs asmuo, 
uždirbąs į metus nedau
giau, kai $1000, nemo
ka jokių fedęralių tak
sų už įeigas, o vedęs as- 
m u o, n e u ž d i r bąs dau
giau, kai $2,500 į metus, ne
moka taksų. Tie, ką uždir
ba daugiau pažymėtos su
mos, einant šituo patvarky
mu, turi mokėti už tą sumą 
ketvirtą nuošimtį. *

Pennsylvanijos valstijoj 
yra koki taksai už įeigas ir, 
jei yra,—koki—mes nežino
me. Pasiteiraukite vietos 
valdiškose įstaigose.

giau,

Įvykus užsidegusiam name 
eksplozijai, 1114 Third Ave., 
N. Y., pavojingai apdegė 3 
žmonės. Vienas jų sėkmingai 
išgelbėjo 5 vaikus, bet pąts 
vargiai pasveiksiąs. Manoma, 
kad sudėta maliava buvo prie
žastimi eksplozijos. , Gaisro 
priežastis neišaiškintai
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HITLER PREPARES FOR SECOND WORLD WAR

1916-

No.

more 
thou-1

consisted of two cold pan
oatmeal and milk.
army officer in charge of the 
a certain Lieutenant Lowman, 
a lying report to the press

and 
bet- 
and 
vic-

Students: Striko Against War 
and Fascism on April 12th

About Working Class Youth 
And Their Organizations

J /,<

of the U. S. army.
Lengthen ROTC period 
second proposal is for the in
in enrollment and the length-

This radiophoto shows the leaders of the Third Reich as they smashed the remnants of the 
Versailles Treaty and ordeed an army of more than 600,000 men to defend Naziland for the 
bosses. Hitler (center) is shown with General von Blomberg (left) and Gen. Goering (right) 
as the announcement was made. Opinion is that it’s all over but the shooting, but there will be 
plenty of that.

The 
crease 
ening of the training period in the 
ROTC. Third, as a strike-breaking 

(Continued on page 3)

in the states by Wicks’ Ikws, 
(Continued on page 2)
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ENGLISH SECTION FOR THE 
LITHUANIAN YOUTH

U. S. Appropriates 
1 Billion for War

WASHINGTON, D. C. (YNS)— 
“We are sitting on a volcano at 
home and abroad. We cannot blind 
ourselves to the menace of radical
ism within our borders and to war
like foreign activities.”
> With this direct and open an
nouncement, calling for the most 
rapid arming for another capitalist 
war and for the further suppression 
of the struggles of the workers, at 
home, Congress is rushing through 
a BILLION DOLLAR1 war budget, 
the largest in the. peace time his
tory of the United States. Alongside 
of this budget even the huge expen
ditures of the pre-war years of 
1917 pale into insignificance.

But that is not all. Even 
sinister is the plan to force 
sands of youth into the war machine. 
The plan calls for, first, the con
clusion of a two months military 
training period for all CCC boys and 
following that, “to enroll them in 
the enlisted reserve for a certain 
number of. years, with, perhaps, a 
small stipend—say a dollar a month.” 
This would mean that the 750,000 
youth who will find themselves in 
the CCC camps this spring will auto
matically be added to the enlisted re
serves

N. Y. City College Expels 
Anti-Fascist Students

NEW YORK (YNS)—The hand of 
the reactionary Robinson, president 
of City College, was seen in the re
fusal of the City College faculty to 
reconsider the expulsion of 21 anti
fascist students last fall.

Although Robinson was not pre
sent at the faculty meeting, his' 
chief stdoge, Dean Skene, forced the 
faculty to keep the expelled students 
out. The meeting was called because Į 
of the expelled anti-fascist students.

YOUNG MEXICAN WORKERS 
GREET YCL LEADER

MEXICO CITY (YNS)—Bearing 
him aloft on their shoulders amidst 
enthusiastic cheers, 1500 young 
workers greeted the return from 
exile, of Jose Revueltas, a militant 
leader of the Young Communist Lea
gue of Mexico, and the young work
ers Herrerą Angeles, Luis Rubio, 
and Luis Lacunza, when they arrived 
at the Colonial railway station here.

These young workers had been 
sent to a penal colony Islas Mar
ias, a small, island in the pacific last 
July for their working class activi
ties. Three other young workers 
have also been released, Jose de Ar
co, Manuel Herrera, and Luis Rosal
es.

When the young workers stepped 
off the train, they were lifted on the 
shoulders of their comrades amidst 
loud cheers and the singing of the 
Internationale, and while the red 
banners of the YCL were unfurled. 
Elegantly dressed people at the sta
tion fled hastily. Revueltas and his 
comrades after a short speech, were Į 
carried at the head of a parade to 
headquarters of the strike commit
tee of the chauffeurs and taxi-driv
ers of whom many are youth, while 
the police followed at a discreet dis- ’ 
tane in the rear.

22 CCC Youth Discharged' 
for Making Protests

SALAMANCA, N. Y. (YNS)— 
Twenty-two young CCC workers were 
given a dishonorable discharge be
cause they protested against the rot-, 
ten food and bad conditions at Camp 
57 in Allegan State Park.

The youth were charged with lead
ing the protest against breakfast 
which 
cakes,

The 
camp, 
issued 
in which* he stated, “The breakfast 
consisted of as many pancakes as 
they wanted, syrup, oatmeal, milk and 
coffee.”

Steel workers Win 
Many Victories

PITTSBURGH, Pa. (YNS)—Mov
ing swiftly forward towards the or
ganization of all the steel workers, 
into the Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin workers, 
preparing them for a strike to 
ter their conditions, the rank 
file steel workers are scoring 
tory after victory.

Not only havethey been able to 
defeat President Tighe’s union-break
ing attempt to expel the majority of 
the A. A. Union members, but they 
have forced the A FL Executive Coun
cil to announce a drive in steel. 
For the first time in AFL history 
that body did not dare to endorse 
the actions of an international staff 
in its fight against the rank and file.

Local after local of the AA which 
did not participate in the Feb. 3 
conference have voted full support 
for the program adopted there. The 
Fourth district with only one lodge 
absent voted unanimously their full 
support to the program adopted on 
Feb. 3 and condemned Tighe’s ex
pulsion attempts.

The demands of the Feb 3 con
ference of the rank and file call for 
action against the labor boards and 
for the organization of steel on the 
following demands: $1 an hour 
six-hour day, 5 day week, equal 
rights for Negro workers; abolition 
of company unions and enactment of 
the Workers’ Unemployment and So
cial Insurance Bill..

(Continued on page 2)

Nature Fr. Club Windows 
Smashed by Fascist Youth
CHICAGO, Ill. (YNS)—Recently, 

young Fascists Smashed the win
dows of the club of the Youth sec
tion of Nature Friends.

The reason for this attack on the 
center was because the Youth sec
tion was winning over many work
ers from the Fascist organization 
and other bourgeois clubs.

The young workers in the neigh
borhood aroused by the attack are 
forming defense corps, and rapidly 
recruiting new members into the 
Youth Organization.

HITLER ARMS TO
FIGHT SOVIETS

LONDON,—The British Ca
binet, convened by Prime Mi
nister Ramsay MacDonald in 
a special session, heard Sir 
John Simon’s report on Ger
man fascism’s five demands 
for territorial and armament 
increases, all unreservedly pressed 
by Hitler as steps toward an attack 
upon the Soviet Union.

The Simon-Hitler conversations, 
intended to quiet and conceal the 
bold re-militarization of Germany, 
have instead now thrown into sharp 
relief the whole fabric of Hitler’s 
anti-Soviet, aims, government cir
cles here declared in effect.

Reported here as already in So
viet territory, Captain Anthony Eden 
tonight sped on his way to Mos
cow for a conference with govern
ment officials there. It is now con
ceded in all European capitals that 
the Soviet Union’s powerful and tra
ditional peace policy is at present 
the most potent factor in preventing 
Hitler fascism from touching off a 
world conflict.

Nazis Threatening Lithuania
Even though four of Hitler’s most 

active agents received death senten
ces for their fascist activities in Li
thuania it does not look, like the 
court martial’s rulings will be car
ried out. All Nazi papers are full of 
subdued threats for Lithuania’s fu
ture.

In a recent demonstration in Ger
many, shouts of, “Down with Lithu
ania” were frequently heard. Hitler 
waved his hand from a balcony to 
the mobs of people below as if say
ing “I agree with you.”

Many Nazi troops tfre on the bor
ders of Klaipeda, ready to invade 
the city when the order is given.

WAGE CLAUSE PUT 
INRELIEFBILL

WASHINGTON, D. C. (YNS) 
Great pressure upon the Senate re
presentatives forced the inclusion of 
a “prevailing wage clause” in the 
administration’s $4,800,000 Works Re
lief Fund Bill here. It was hurried
ly sent back to the Senate Appropri
ations Committee.

Following this, President Roosevelt 
immediately threatened that if the 
$50 a month “security” slave wage 
was not adopted by the Senate Com
mittee he would veto the bill and 
leave the 3,500,000 now supported 
mainly by the Federal relief to the 
miserable relief handed out by the 
states.

Even if the prevailing wage clause 
is included in the final bill, it will 
undermine union wages and help the 
employers in their vicious campaign 
to tear down the hard won union 
rates. In the South where thou
sands of textile workers earn as lit
tle as three and four dollars a week, 
the “prevailing wage clause” would 
be a farce.

Works Bill Denies Youth/ Jobs
The Works Relief Bill as it now 

stands strikes hard at the already 
destitute youth throughout the coun
try. The bill makes provisions for 
jobs only for the 3,509,000 now on 
relief
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EDITORIALS
WHO ARE THE REAL AMERICANS?

In recent issues of the Lithuanian “Youth” magazines, we see fostered 
a certain “Patriotic Fervor.” The “Knights of Lithuania” organ, VYTIS, 
tfd|r feIxaniple, went so far as to place an American Flag on, the front 
coVer and photographs of Lincoln and Washington on page two.
I Jthe/' titlp’, '“L|ca<Mrsh^p”, and betwleen the two pictures of the
“fathers of USA”, we see the following:

, Dėt us hope that the examples set by Geoge Washington and> Abraham 
Lincoln1 will serve as an inspiration to Lithuanian Youth to strive for the 
cohtihued freedom of Lithuania.”

Which is a swell slogan in some places. We have continuously been urg
ing’ the Lithuanian youth to follow some of the teachings of Lincoln. As 
far as George is concerned, he Was a rascal, drunkard, and a big slave 
oWnbr. There a(re manly rumors about him, in fact “too numerous to 
mention. '

What did Lincoln say in his innaugural address? He said that:
“This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. 

Whenever they shall grow weary of the existing government, they can ex- 
ercise their constitutional right of amending it, or their revolutionary 
right to dismember or overthrow it.”

That js what Lincoln said and that is what we Communists maintain, too. 
We feel, that there are many rank and file Knights of Lithuania members 
who are hard hit by the economic crisis. We feel that they think there 
is something wrong with the institutions under w|hich they must starve 
amidst plenty. We feel they are “growing weary” of their existing govern
ment,, and to say the least, have a right to hear some possible solutions.

BUT!
This is where the National Committee (the Centre) of the K. of L. 

comes in. EVERY CATHOLIC IS TOLD THAT IT IS A SIN TO READ 
ANYTHING NOT APPROVED BY THE PRIEST!

And lately, we find things wihich are approved by him: The stinking 
yellow Hearst papers which profess fascism and Nazism. The papers which 
are carrying a campaign to deport “foreigners”—our fathers! The paperrs 
wihich are financed with blood money of the workers and run for the pur
pose of creating a spirit to murder, lynch, teUtorize and shoot down 
workers of this country and of others. A spirit of war !

Not only a powerful force is wielded to force the reading of the King 
of the Laar’s press, but the papers which are forced upon members of 
the parishes and parish organizations REPRINT THE DIRTY LIES of this 
uglymaniac!
W shall’ deal with the “continued freedom of Lithuania” some other 

time. But here, we wish to point out that there is freedom in Lithuania 
only fort the rich landlords and manufacturers. THERE IS NO FREEDOM 
FOR THE WORKING PEOPLE or poor peasants in Lithuania today. 
Whenever they seek this freedom, they are thro\^n into prison and tor
tured!

How long will it take the Lithuanian Youth to realize that there are two 
classes of people: one rolling in wealth, and the other rolling in poverty?! 
(the letter making up by far the greatest majority) Those rolling in 
wealth rule five sixths of the world, pit workers againlst each other—to 
murder and to kill. Those rolling in wealth, a mere handful, controlling 
body and soUl of the ones who produce the wealth for them, arė driving 
them tb misery and to slavery!

The?re will come a time, When such menaces as war and fascism will not 
strike fear anymore into the hearts of man. But that time will be when 
the. workers aud farmers, those rolling in poverty and misery now, will 
rule the world. When they do what Lincoln said, they had a right to do.

That is our idea. It is the idea of the Communist. It is the idea of the 
REAL AMERICAN, the idea of the REAL LITHUANIAN—to work for a 
better World to live in!

THE GIRLS SECTION AND OTHER THINGS
. ■ .linn .i.nil........................................................ . ............ ..... ............... .

Beginning with the next week’s issue, and then every two weeks, we 
will publish a' new feature— a GIRL’S SECTION! We are sure that too 
manykimės; the things of special interest to girls are too often neglected 
in ouri pipers. We sincerely hope that the girls will cooperate with us in 
this rėspečt. They should send in correspondence from their places of 
work, suggestions and receipts, and what not. Probably the most im
portant; is correspondence from places of work. There are many girls at 
SO called “domestic work” (house work) for practically no wages at all, 
Working all hours of the day and night. There are waitresses! working 
for the big chains at very microscopic wages as much as twelve to four
teen hours a day and more. There are sales clerks and! stenographers 
Working, under miserable conditions. There are factory girls who get 
meagre earnings and have to suffer humiliation and physical injury due 
to conditions of work, lack of sanitation, etc. Send in this correspondence.

We also ask other comrades to send in sugestions for improving our 
paper. We will try to make the Youth Setion better than ever for you.

John Strachey, English Commu
nist sympathizer who is appear
ing in this country on a lectdte 
tour, is one of the first victims 
of Hearst’s anti-red drive. He’s 
awaiting deportation proceedings. 
Workers all over the country are 
backing his fight against immi
gration authorities and the Pub
lic Enemy No. 1—Hearst.

Bob Reed; Others, Beaten in 
Arkansas Terror

LEPONTO, Ark. (YNS)—Bod Reed, 
militant young worker and member’ 
of the international Labor Defense 
was beaten along with other workers 
when they sought to aroUSe mass 
protests against the wave of terror 
in Arkansas.

Led by plantation owners and re
actionary politicians, the terror is 
sweeping the state, home of thou
sands of starving sharecroppers who 
have recently begun to fight back 
against their living conditions.

Ward Rogers, Socialist and share
cropper organizer is behind bars fac
ing serious charges brought by the 
bosses. Although Rogers denies af
fixation with the Communist Party, 
City Attorney J. C. Mosby, said he 
would base his trial on the facts 
that “Rogers iš Communistic in na
ture arid his proposals are those of 
the Communist Party which hšs 
hėadqušitėrs' in Russia.”

Misery iš Cause 
of Harlem Riots

Authtir Garfield Hays, mem. 
her of Mayor LaGuardia’s 
Committee to Investigate Con
ditions in Harlem, Tuesday 
scored the drive launched by 
District Attorney William C. 
Dodge to invoke the criminal 
anarchy and deportation laws 
against Harlem workers arres
ted in connection with the 
March 19 outbreak against 
hunger conditions and relief 
and job discrimination against the 
Negro people of Harlem.

Hays announced at the same time 
that there would be an opep hear
ing of the Mayor’s Committee Sat
urday morning at 10 o’clock in the 
Seventh District Municipal Court at 
447 West 151st Street. He invited 
all witnesses of Tuesday’s events in 
Harlem, and those familiar with po
lice terror in the community and 
other conditions leading up to the 
stormy events of March 19 in Har
lem, to attend the hearing to testify.

Committee Cites Misery
Hays’ criticism of Dodge and the 

city administration followed by a 
few hours a statement issued by Os
wald Garrison Villard, in behalf of 
the Mayor’s Coirimittee, in which 
the committee traced the March 19 
outbreak directly to the appalling 
suffering and misery imposed upon 
the Harlem masses by jim-crow dis
crimination in relief and refusalof 
white employers tb hire Negroes in 
any capacity other than aš porters 
and scrubwomen. t.

They want to weaken the unity 
of Negro and white workers, through

(Continued on Page 4)

AUTOMATICS AGAIN 
DEFEAT LINDEN

“Senandoriečiai” Pay a' Visit 
To “Laisve”

Last Monday, March 25th, two 
members of the Shenandoah Ly- 
rdė/ChOrus paid a visit to “Laisve”. 
Otte of thėm, S. Kuzmickas, is one 
of; the members of the well known 
Miners’ Qtiartette, the other P. Gra- 
bAūškas, iš one of the leading com
rades hr the workingclass organiza
tions of' Shenandoah.
('Hf.the group were also George Al- 
Vikas, with his wife, and their cousin,' 
E. yilkeliutė, • (from*Phila.) who come 
down to visit their sick brother, J. 
Altlkaš.

Jbh.’ “What is the advantage of the 
knee-action wheel ? ”

Mdb: “Well, you see, the wheels 
give. So, if you run oVer a pedes- 
trian, yofa cah hatdly feel it?’

Steel Workers Win Many" 
Victories

(Continued from page one)
The promises forced from the AFL 

Executive are looked upon by the 
rank and file as stalls in order to 
preventt any real steel organization. 
The rank and file are not waiting 
for the Executive Council but are tak-/ 
irig the organization drive in their 
own hands- ahd mobilizing the steel 
workers behind the Fęb. 3 demands.

These’ arė rumors that the AFL 
will attempt to create a new union 
set-up'iri steel, • scrapping the A A on 
the cdrividtiori that Tighe can no lon
ger hold the membership in check 
with his db-nothirig policy. This op- 
pOsed by the rank and file as an
other rhetHod! of preVehtidg them 
frbm taking action to better their 
conditions.

WAGE CLAUSE INSERTED IN 
WORKS RELIEF FUND BILL

(Continued from Page One) 
etc., the works bill means that mil
lions of youth will be denied even 
the'se miserable' jobs.

The starvation provisions of the 
Works relief bill‘is matched only by 
the Wagner Lewis Security Bill 
which makes no provisions for those 
now unemployed, takes funds for in
surance out Of the pockets of the 
workers, and" also gives nothing to 
the young unemployed.

Boy, looks like the Newark Au
tomatics have practically won the 
second round of- games in the New 
Jersey Basketball League. They are 
defeating one team after another.

The Cliffside Pirates, who were 
sure that they can beat the Newark' 
team again, got the surprise ‘of their 
lives when the tables were turned 
and they found themselves to be the 
victims.

In a game with the Linden Vic? 
tors on March 19th, the Automatics 
ran away with the score. The once 
strong Linden team could not scorę 
any mdre than 8 points during the7 
whole game, while their opponents 
ran the score up to 41. . The victors 
made the above score in the first 
half and couldn’t make anymore 
during the rest of the game; the 
Automatics made thirty points in the 
second half! These victory strides 
of the Newark team are bringing 
them to the almost sure winning of

Push Fight For H:R. 2827
The demand for prevailing trade 

union wages to be paid on all works 
relief projects is running. closely to 
the support given to the Workers. 
Unemployment and Social Insurance 
Bill HR 2827, Millions of workers 
who have thrown their support be-, 
hind HR 2827 saiw the House Labor 
Sub-Committee recommend it unani
mously to the Labor Committee.

The Labor,; Committee must be 
forced to report the bill favorably. 
The mass pressure thrown behind 
HR 2827 should riot stop now. At 
the same time trade unions arid other 
organizations should immediately 
adopt resolutions ? dėriiąriding that 
prevailing union warges . bė paid on 
works relief projects in order to 
preserve the workers union rates, 
and that there be nd discrimination 
against young people in the distribu- 
tiori’ of jobs.

the N. J. League Championship! !
Following is the line-up of both

teams:.
Automatics Pts. Victors Pts.

Monty 23 Gifford 6
Skeets 10 Stanlis 2
Nyck 6 Pribush 0
Succanchi 2 Vertelis 0
Shumko 0 Farrel 0
Grimm 0 »

i . Total ’ 8
Total 41 ’1 ' **,

The final game of the LeagUe was 
played last Wednesday, again be
tween the Automatics and the Lindėn 
Victors. We ' haven’t received any 
news about the outcome of this fra
cas as we' Went tb press, expect 
to have full detail iri the next issue. 
Wė will - also announce the wihnėTs 
of - the New Jersey Basketball League 
championship! Watch fbrneXt is
sue oftHė Youth Section!

I
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Do You Know That-?
By Biruta Ramoška

Eskimos are brunettes and Ice
landers are blondes.

The once-popular, “Under A Blan
ket of blue” was taken from an aria 
from the second act of the opera 
“Tales of Hoffman”.♦

752 deaths were recorded in the 
C.C.C. camps, due to disease caused 
by government neglect.

To quote George Dorsey from his 
excellent book, “Why We Behave 
Like Human Beings,” over 45% of 
Pennsylvania’s youth were not phy
sically fit to be sent overseas to be 
shot at.

A Greek professor devoted a life
time to the solution of a new dia
critical mark on an ancient manu
script—to discover just before he 
died that it was a fly speck.

While in Washington, Rosa Pon- 
selle sang for the cabinet dinner 
given by Mr. and Mrs. Roosevelt. 
To, quote Miss Ponselle: “Mr. Roose
velt, just as everyone was going’ 
home, asked me to sing the “Star 
Spangled Banner”, I did. He sat 
back in his chair, closed his eyes 
and kept time with the music wav
ing his hand”....Well if the presi
dent, the most patriotic body in the 
country does not arise at the strains 
of the National Anthem, he is setting 
a bad example for all the good 
little boys and girls for whom he 
is their shining star.

The absent minded professor—Pro
fessor Albert Einstein used as a 
bookmark a $1,500 check from the 
Rockefeller Foundation. He lost 
the book, could not remember who 
had sent the check and it took two 
weeks before Mrs. Einstein straigh
tened out the matter.

Mary Garden of the Metropolitan 
Opera House, is 61 years old and 
still in* fine voice. <

H. G. Wells, noted author and lec
turer arrived in New . York recent
ly, and to quote the Hartford Times 
on his statement, “He believes Sena
tor Huey P. Long’s estimate of 20,- 
000,000 unemployed Americans is ex
aggerated. He also believes that 
there will be another war and that 
it will be a ‘swell war’ when it 
comes”. .

((Continued on Page 4)

BINGHAMTON, N. Y.
“It’s Something Unusual”

Yes, it will, be something unusual 
in Bingo, March 30th, 7:30 P. M., at 
the Lithuanian Hall, 315 Clinton St.

“What is it, what is it?” one 
may ask.
A Concert and Dance. But the con- 
crt will not be the kind you have 
heard of and seen. Constance Men
kei, who has not been here for over 
10 years, and Anthony Višniauskas, 
who hasn’t been here in hip life, 
will be guest artists on the pro
gram. They both are excellent'sing
ers !

“Ha, ha”, one begins to laugh 
when you just mention that “Usor- 
riai”! are going to appear on the 
stage. Can they sing and make the 
audience laugh? Don’t ask me, but 
convince yourself by coming to the 
concert and listening to them.

Katie Kizis, accordionist, well... I 
have nothing to say about her. The 
audience will prove it.

Stephen Smyk, violinist, is a 
stranger to many of us. But those 
who know him are ready to defend 
him in every way.

Don’t forget that dancing will fol
low the concert, and the "Interna
tional Orchestra will show its pep.

This unusual affair is sponsored 
by . L.D.S. Branch 6, and it’s for 
the benefit of the daily “Laisve”.

Rain or snow'—I will meet you just 
the • same!

Stanz Bee. >

BROOKLYN AIDA GIRLS’ U. S. APPROPRIATES ONE 
ENSEMBLE DANCE MAR. 31 BILLION WAR BUDGET

The Aido Chorus Girls’ Ensemble 
is holding a very novel and inter
esting dance and entertainment. You 
have yet to hear such a dance orches
tra as they will have on March 31 
at Laisve Hall, 419 Lorimer St., 
The orchestra is composed of rare 
and imported instruments. There 
are very few of them in the United 
States as they are very expensive 
and the instruments are difficult to 
play. But is the music sweet and 
beautiful! Those seven musicians 
certainly can play, not only polkas, 
fox-trots and waltzes, but Russian 
and Yugoslav dances. Don’t miss 
this opportunity of hearing such an 
orchestra. The dancing starts at 7 
P. M., so come early and have a 
good time.

Not only is there going to be good 
dance music but there is going to 
be an excellent program, which will 
consist of the Aido Chorus, a string 
Orchestra, the Aido Girls’ Ensemble, 
etc. Refreshments are of course be
ing prepared by the girls themselves 
and can they cook?

The Aido Girls’ Ensemble is one 
of the most populai- singing groups 
among the Lithuanians both here in 

’ Brooklyn, and in other cities. They 
are alwIays ready to help out any 
organization when it is in need 
of a musical program, and receive 
little or no compensation for it. They 
of course have many expenses of 
their own, such as costumes, music, 
carfares, etc. The Ensemble there
fore invites everyone to come down 
to the dance on March 31, at Laisve 
Hall, at 7 P. M. and have a good 
time.

HARTFORD, CONN.
Greetings from Hartford, everyone! 

At last Spring is in the air. (Yes, 
with all the hail, rain and wind).

Because of the lectures conducted 
at Laisve Hall during the week of 
March 18, chorus pactice was not 
held on Wednesday of that week, 
although quite a number of members 
showed up. The night was not was
ted, however, for those interested in 
the discussion became ready listen
ers.

There are many mysteries which 
are often left unsolved, and perhaps 
the outstanding in our little clique 
here in Laisve Chorus is the follow
ing:

Why is it that several mem
bers Who simply cannot find time 
to attend chorus rehearsals during 
the long winter months' (when, of 
course, there are no picnics), come 
straggling back when signs of spring 
begin to appear ?

Many more mysteries will go un
solved, but won’t some one please 
find the solution to this.

M. D.

Since $2.50 a week doesn’t'give a very high standard of living to these unemployed workers, 
they paraded up ’ to the NeW York Home Relief Bureau headquarters to’ let the bigshots know 
what they thought about the whole relief situation. Four of their number saw the official^. Soon 
afterwards relief handouts were increased. These workers know it pays to advertise ttieir needs.

(Continued from Page One) 
measure in preparation for the huge 
strikes that are looming id the 
spring, the bill calls for an increase 
in the size of the National Guards 
to 192,000 and hands over a cool 
$33,000,000 for its strike-breaking 
work.

In addition to .-the above the war 
budget calls foi’ the following:

1. Federal army to be increased 
from 128,000 to 165,000.

2. 644 new army planes to be con
structed by June 30, 1936, bringing 
up the army aircraft strength to 
1,500 planes.

3. 20,000 instead of 16,000 reserve 
officers to be trained.

4. Complete motorization of the 
Army’s Cavalry corps to be effected.

5. Airdromes to be built in Hawaii, 
and naval bases strengthened in the 
Pacific and South American waters.

6. 4,00 new planes for the army 
and 2,200 for the Navy to be built 
within the next five years.

7. Gigantic field maneuvers involv
ing 50,000 to 60,000 troops to be or
ganized by the Army general staff 
next fall in New York State.

This does not include the huge na
val construction program planned 
by the Roosevelt government for 
which $477,244,000 has been appro
priated.

Not satisfied with handing over 
these tremendous sums to the War 
Department, the Roosevėlt govern
ment is giving the militarists a free 
hand to the use of additional tens 
of milions of dollars from the “pub
lic works” funds.

This latest action of the Roosevelt 
government, taken together with the 
recent war survey and the plans 
made for the conscription of the 
masses of young workers when war 
is declared, should serve as a warn
ing signal to every young worker 
and student.

Against the united front of the 
militarists and their mad war plans 
must be built on a greater scale than 
ever before the united front of all 
those who are opposed to war and 
fascism. There is no time to be 
lost!

CLEVELAND, OHIO
The Lyros Chords is having an

other get-together for relatives and 
friends of members of the chorus. 
It will be a real Lithuanian dance 
and the older folks will be able to 
dance as many polkas as they wish. 
The date is Sunday, April 7, at 920 
East 79th St. At the last gathering 
held in February, it was shown that 
the members of the chorus had a 
real good time with their parents. 
Surely, without our parents’ support 
in any of our affairs, we can do 
very little. So now we invite every
one to come and enjoy themselves at 
the old-fashioned get-together. The 
admission is only 15c.

COMM.

Pittsburgh Kwacks
The youth party turned out to bei 

a swell affair and everyone seemed 
to enjoy themselves very much. But, 
we still have our difficulties—not so 
much with our youth, but with the 
adults. If only they’d (the adults) 
work' in the right direction. When 
it comes to organizing the youth, 
making plans, and extending a pro
gram for the youth, we see neither 
hide nor hair of the adults. And 
after all preparations have been 
made, (i.e. our last* social) they 
come around and find fault with us. 
The time to find faults is at the 
meeting!

And point No. 2—The youth have 
as much right to hold their parties 
as late as the adults hold theirs. 
But, I guess it’s up to our youth 
representatives Eddie and Al K. to 
thrash it out at the Club meeting.

Famous sayings of Club members:- 
Eddie and Ait (both chauffeurs) 

say that science has not made much 
progress. Although some success 
has been achieved in taking the 
horse from out front, it did not suc
ceed in getting the nag out of the 
back seat.

Alice says that you can always 
tell a street* cleaner by his gutteral 
accent.

Al Kairys calls his sister Gabriel 
becouse she’s always homing in.

Few congressmen seem able to 
explain how they feel about the 
bonus question any other way, ex
cept that they feel terrible.

The discovery that Mars is not 
inhabited is the first good news the 
United States relief administration 
and the Red Cross have had in a 
long time.

One can’t say whether the deep 
ruddy complexion of the Vice-Presi
dent is due to outdoor life in his 
native Texas or just from holding 
his breath. >

General Johnson is going back to 
his old work of writing books for 
children. That’s the extreme oppo
site from his yelling at their dads.

And remember:- Difficulties are 
things that show what men are.

Reporter Art Norkus

PHILADELPHIA, PA.
Spring is here, bringing thoughts 

of outdoor life. Philadelphia youth 
are no exception. So let’s all come 
down to} the LDS youth branch 215 
meetfog on April 1st, which will be 
held at 701 North 8th St., 8:00 P. M. 
sharp, and plan our spring and sum
mer activities. Will we put Philly 
on the map this year? We can do 
it! It’s up to us!

K.
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There Are Ways and Ways
By FIORE

(Continued from Last Week)

“How can you have trees and 
grass in this town?” I’d interrupt. 
“On one side the railroad and on the 
other side the mines. Look at them. 
Right from here we see the dump 
heap of three of them. And far
ther away are as many more.”

“It’s hugly.” Dell had found 
words. She dug her nails into her 
hands. Dell had the habit of put
ting an “h” before ugly when she 
was excited. She would argue after 
she had said it that “hugly” made 
things uglier anyway. To me it 
was much like a grunt.

“It’s nothing but a shack under 
the nose of the railroad. There is 
no cellar and the damp air coming 
in the winter from the frozen ground 
freezes the water and us besides. 
And all these chickens.” She took 
a stone and hit one. It went cack
ling down the alley, flutttering its 
wings wildly up and down.

“It’s cheap,” her mother’ remon
strated.

“Cheap, cheap. That’s all I hear 
’from morning ’till night. We live 

like pigs because it’s cheap.”
“Yes, and we get our coal for

nothin’. Jack, he can always get a 
bucket-full off the tracks or the in- 
jens.” Mrs. Lesko wanted to move 
as much as Dell, especially now that 
Sylvia had come. But she was afraid 
that the mines would close or that 
her husband would get hit by some 
falling rock just when all the ar
rangements had been made. Dell 
would have to keep on scrubbing the 
sink that would never get white and 
shooing the chickens off the freshly 
scrubbed porches for yet another 
winter. Next year if times got bet
ter, they would surely move.

Dell knew that would never hap
pen. She began to slowly understand 
why her mother was forever holding 
back. Miners, somehow,

It was Sunday. Dell and I were 
walking up the steep, stony hill that 
led toward Miller’s Shaft. Dell’s 
father worked there. Every Sunday 
wo went to read the sign posted on 
the company’s office door. It listed 
the slopes working Monday. During 
week days the whistles blew at six 
o’clock for work the following day. 
There was no work. We started 
down the hill. The whole country
side lay before us. Weteould see our 
town and the bank and3 school in it. 
They were the tallest buildings. Sur
rounding the town on three sides 
were the cftnpany houses, rows upon 
rows of them—all painted a rusty 
red. Dirt roads went past the doors, 
deep-rutted from the recent rains. 
Cows, pigs, chickens, geese add dogs 
were every where. Coal dumps in 
the shape of inverted cones rested 
against the sky. The whole scene 
looked parched. How could such a 
small town be so ugly!

“Pop never seems to. bei working 
these days”, Dell was saying. I 
wish we had never moved to a min
ing town. Pop made good money 

, when he worked on the railroad. 
At least we didn’t starve.”

Work gradually picked up. Win
ter was approaching. All of a sud
den the miners went on strike. I 
could not understand it at all. Not 
a long while back they were dying 
to work, and now they refused to 
work. I heard men talking about 
union wages, scabs, checkweighmen.. 
State police came into the town. 
The workers refused to listen to the 
operators. How could the miners 
do .such a thing? They didn’t own 
the mines.
The operators could close the mines 
and leave the miners to starve. I 
expected the miners to realize their 
foolish stand. Instead they grew 
more militant. State troop barracks 
were put up. Then long picket 
lines formed along the country roads 
at five o’clock in the morning. tThe 
roads were sheets of. ice, and the 
snow fell heavily. Icy blasts came 
from the sulphur creeks. In two’s

T

the miners in their pit clothes march
ed up and down. Their lines ex- 

' tended into the village. The* opera
tors still refused to give in. Scabs 
filtered into the mines. The wives 
of the miners urged their husbands 
to go to work. The children were 
starving. Mr. Lesko' refused to go 
back. He had not joined the picket 
line because he was afraid of peo
ple. But he told his wife what he 
thought of the operators. Before 
her he could brag, appear strong 
and courageous, a veritable leader 
of men. The strike was eventually 
broken and Mr. Lesko was out of a 
job.

Mrs. Lesko exhausted herself with 
worries. She nagged her husband, 
called him shiftless and lazy., Many 

i a time I found her in tears when I 
‘ cam to visit her. The entire at
mosphere in the house was weepy, 
in fact. I knocked timidly now be
fore I entered. Mrs. Lesko would 
-sometimes greet me. Most of the. 
time shp would ignore me. Mr. 
Lesko would shuffle into the next 
room and read his newspaper. I 
began to keep away from the house 
especially after Mrs. Lesko accused
me of giving Dell bad books to read 
and thus turning- her mind. Now 
Dell was lazy and did nothing but 
read all night. I kept her out late. 
Dell had to be in before dark. She 
yelled at Dell continually.

“I’ll burn them books. You’re 
wasting kerosene. Quit squintin’. 
You can’t even thread a needle with 
them eyes. You’re eyes are getting 
crossed.” Dell could never listen 
long to be her mother. She would 
slam the door and go out.

One night during test week, I 
ran down the alley to get a Latin 
assignment from Dell. I was even 
afraid to knock, now. I called. Dell 
came running out to meet me. Her 
near sighted' eyes were raw and 
swollen.

“1 came home from school to
day and mom. had burnt all my 
books, Not ęne left. She warned 
me today to return all those which 
did not belong to me, I just laughed. 
I thought she was just trying to 
scare me. I can’t stand this place 
any more. I’m going to run away.” 
she was ashen. I had never before 
noticed how thin she was. My wrist 
made two of hers and I was too 
thin. I wanted to console her but 
I could not*. I ‘ went home feeling 
very despondent.

I began seeing less and less of 
Dell. Somehow I thought she pur
posely wished to avoid me. When I 
came home with her from school 
she inevitably picked a quarrel with 
me. We would be on the outs for 
weeks and then she would make peace 
with me. Once in a while I would 
go down and sit on the porch swing 
with her. Very seldom though, for 
there was a sour smell about the 
place which made me sick. I thought 
it might come '-ffom the sulphur 
creek. The wind seemed to blow it 
from the general direction. I would 
hear men’s voices in the kitchen and 
then see them coming out of the 
house with large bundles under their 
arms. They were rough n»cn. I 
was afraid of them, so I didn’t go 
down anymore. Dell was in part to 
blame for this, also. She made fun 
of me continually and jeered. She 
said silly things, told gruesome 
stories and vicious lies. She liked to 
shock me because I became easily 
offended. \ I

One day Dell came to class , with 
glasses. They looked expensive, and 
Iwondered where her mother got 
the money to buy them. She had 
on a pretty green dress, too. I ’ 
told her how nice she looked. She 
gazed at me as if I were stone. 
I thought she behaved very strange
ly, others thought so too. That night 
she came up to my house shaking 
and talking incoherently.

(Continued Next Week)

Did You Know That—?
(Continued from Page 3)

Sergei Radamsky criticizes the mu
sic editor of the New York Times 
on his review of the Russian opera 
“Lady Macbeth of Mzensk”, by Shos
takovich. Tb quote Radamsky: “It 
is true that the obvious vulgarities, 
to which you so sternly and perhaps 
justly object, do not occur in the 
presentations in the Soviet Union.” 
Then he goes on to say that the 
actors burlesque scenes that were 
easily and naturally performed in 
Soviet Russia. The conductor, Mr. 
Rodziijski, also had the orchestra de- 
leberately. drag the slow passages 
and the fast tempo, “he whipped up 
to such a degree as- to make the 
music sound incoherent.” All in all, 
it was proved that the “producers of 
the Metropolitan performances were 
evidently more interested in making 
a sensation rather than in showing 
the Opera in its right and deserv
ing light.”

When one is rapped on the patel
lar ligament just below the knee, 
and the foot flies out, that is an 
assurance of a healthy spinal chord.

Hawaii, folks? Well, that girl is 
here again—

We must admit that we did have 
a good time after rehearsal last 
Friday, eh, wot? We covered quite 
a bit of business in those few short 
hours—rehearsing our songs for a 
near future date, discussing future 
plans and last, but not least, danc
ing. My honest opinion is that this 
is all worthwhile because it becomes 
more or less a recreation than a 
duty.

Mr. Mac. is right. Our rehearsing 
will not be in vain. We’ll make use 
of our talent—ahem-—just as soon as 
the warmer weathdr comes around— 
and it won’t be long now.

Looks like we still have a gang at 
rehearsal. Hooray! Keep , it up, 
we’re doing fine.

Well, Abyssinia— • - -
Clementine

Spring Dance in Elizabeth
... ......

On March 30, 1935, at 8:30 P. M. 
the well-known Vanguard L. D. S. 
Branch of Elizabeth, New Jersey 
will hold a “Spring Dance” at 408 
Court St.

The young folks and the not-so- 
young folks will gambol like lambs 
or lions over the waxed surface of 
the Lithuanian Club to the lovely 
but most likely, lively strains of 
that famous orchestra—Weg Ekl- 
wąrds.

i For /this marvelous privilege of 
coming down and letting yourself, 
feel like a sweet spring flower (edi
tor notice I did not say wall-flower) 
we are charging , the very small sum 
of 25c for admission.

Don’t forget my dear, sweet 
friends, we’ll be waiting for you at 
the gate and help you have a won
derful and niurderous time.

Yours as before
“Pepper”

Philly Holds Dance
. \ 1 ■ f ■ - -

“‘If music be the food of love, 
play on;

, Give me excess of' it; that, sur
feiting,

The appetite may sicken, and so 
die.

That strain again; it had a dying 
fall:

O, it came o’er my ear like the 
sweet sound,

That breathes upon a bank of 
violets,

Stealing, and giving odor. Enough; 
more!’” •

Only these beautiful lines of 
Shakespeare ban explain the thrills, 
the delight, excitement and. the ad
venture that will posses the masses- 
of young and old that will dance to

Come to Brooklyn 
onApril28th

BROOKLYN, N, Y.—All prepara
tions are being made for the Nation
al Youth Committee’s dance, which 
will be held on* April 28th at the 
Lithuanian Citizens Club, 80 Union 
Ave.

Every youth branch is urged to 
dispose of as many tickets as they 
possibly cąn in order to draw a 
large attendance to the affair. This 
dance will be the means or raising 
finances for the Youth Committee. 
At present the Committee treasury 
is very low. So you can see the 
need for the support of all youth 
branches.

Fifty dollars in cash will be given 
away as door prizes, refreshments, 
and a real floor show. Dancing will 
start at 6:30 it M. and the admission 
will be only 25 cents. Let’s every
body support this dance!

Economic Conditions 
Caused Harlem Riots

(Continued from page 2) 
their attacks on the staunchest 
fighters for unity!

They want to stir up race-hatred!
They want to further attack he 

living conditions of the Harlem 
workers!

The league Against War and Fas
cism and the American Civil Liber
ties Union has issued a joint call 
for a protest mass meeting Wed
nesday night, April 3, at the Madi
son Square. Garden. The protest 
action was endorsed by James W. . 
Ford, Harlem Organizer of the Com
munist Party, who lately issued an . 
appeal to all workers and enemies of 
fascism to rally to the protest de
monstration next Wednesday night.

“The continued massing of police 
in the streets of Harlem,” Ford de
clared, “and the beastly coldblooded 
police murder of the Negro worker , 
Edward Laurie,* go hand in hand 
with the LaGuardia-Dodga incitement 
again st the Communist Party. The 
instructions of LaGuardia to the 
grand jury to institute a. witch-hunt 
against Communists and the threats • 
of District Attorney Dodge of depor
tation and criminal anarchy pro- • 
ceedings against Harlem workers, are 
part of the genera^ growth- of fas- 
cisation in this country.”

The statement of the Mayor’s 
Committee, issued after a secret 
meeting Monday night in the Seventh 
District Municipal Court at 447 W., • 
151st St, and from which the public * 
and the press were barred, declares:

“The Committee is already agreed 
that the disturbance (of last Tues
day, which took a toll of three lives 
and extensive property damage) 
were' meely symbols and symptoms: 
that the public health, safety and 
welfare in colored Harelm have long 
been jeopardized by economic and 
social conditions which the depres
sion has intensified.”

Translated into terms of the bit
ter experiences of the Negro people 
of harlem, the committee’s state
ment traces the outbreak directly to ", 
the widespread suffering, hunger 
conditions, pestilential housing and 
high rents, and jim-crow discrimi
nation in relief and jobs • against 
the Negro people of Harlem. This 
was the analysis made by James W. 
Ford, Communist leader in Harlem, 
on the very day following the out
break of March 19.
the enchanting'melodies of Charley 
Gaynor and his mischievous melody 
makers at the Annual “Thieves 
Night” given by the Lyros Chorus. 
The date is tomorrow night, March 
36th, and the dance hall is Philly’s 
latest, address: 701 N. 8th St. Music 
at 7:30, and the smallest admission 
price that Piladelphia has had in 
years—25c.

Just Me.

“If you were half a man, you’d 
take me to the circus tomorrow.”

“Honey, if I were half a man, I’d 
be ip the circus.”
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Pittsburgh, Pa.
Dr-gės Mažeikienės Prakalbų 

Maršrutas
Draugė Z. C. Mažeikienė at

vyko Pittsburghan kovo 27. 
Jinai kalbėjo kovo 27 N. S. ir 
kovo 28 N\w Kensingtone. 
Pittsburgh© apielinkėj dar kal
bės sekamose vietose:

Kovo 29, LMD svetainėj, 142 
Urr St., Soho. Pradžia 7:30 
Vai. vakare. Rengia ALDLD 
33 kuopa.

* Kovo 30, Washington, Pa. 
Pradžia 7 vai. vakare. Rengia 
ALDLD 236 kp.

r Kovo 31, 2 vai. po pietų, 
New Eagle Pa. Rengia ALD 
LD 61 kuopa.

Kovo 31, 8 vai. vakare, Liet. 
$ūnų svetainėj, 110 State St., 
Wilmerding, Pa. Rengia ALD 
LD. 180 kuopa.

Balandžio 2, Liet. Piliečių 
Kliube, 1721 James St., S. S.- 
Pittsburgh. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare. Rengia ALDLD 111 
kuopa.

Draugė Mažeikienė gera 
kalbėtoja. Rengkimės gerai 
prie prakalbų. Darbuokimės 
pjauti naujų narių į ALDLD.
Draugijų Sekretorių Susirinki* 

mas

mos demonstracijos ir taipgi 
gegužinio parengimo.
ALDLD. 87 Kp. Susirinkimas

Kovo 31, Liet. Darb. Kliube, 
1335 Medley St., N. S., įvyk
sta mėnesinis susirinkimas AL 
DLD. 87 kuopos. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Visi nariai kviečiami laiku 
dalyvauti. Taipgi ir tie, ku
rie nori prie ALDLD. • prisira
šyti. Dabar eina ALDLD va
jus. Visi nariai turėtų darbuo
tis gavimui naujų narių.

Reporteris

Kovo 31, International Soc. 
Lyceum, 805 James St., įvyk
sta labai svarbus susirinkimas, 
kuriame turėtų dalyvauti įvai
rių darbininkų draugijų sekre
toriai. Prasidės 10 vai. ryte.

ALDLD. APLA. .kuopų se
kretoriai, iš Pittsburgh© ir ar- 

< timos apielinkės kviečiami da
lyvauti. Bus svarstoma prisi

rengimas prie Gegužės Pir-

Sovietų Paveikslai Bal. 1
Pirmadienį, balandžio 

Malta Temple svet., ant North 
Ave., netoli Federal St., bus 
rodomi gražūs Sovietų Sąjun
goj daryti paveikslai. Puiki 
komedija “Pasiųstas Sveika- 
ton“ ir taipgi kiti paveikslai. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Rengia Friends of Soviet 
Union N. S. skyrius. Kviečia 
visus skaitlingai dalyvauti.

Netikėtai Gerai Pasisekė
Kovo 16 ALDLD 87 kuopa 

turėjo surengus “card party”. 
Apie 100 susirinko į Liet. 
Darb. Kliubo kambarius. Taip 
buvo prikimšti kambariai, kad 
nebuvo nei vietos apsisukti.

Dovanų taipgi gana daug 
buvo—visiems pilnai užteko. 
Be to, svečiai gavo gerų už
kandžių. Pelno gerai liks. 
Ačiū visiems rėmėjams, ypa
tingai tiems, kurie daug dar
bavosi surengime to parengi
mo.

Daugiau Tokių Parengimų
Kovo 24 ALDLD Ketvirtas 

Apskritys buvo surengęs va
karienę LMD svet. Daug pub-

likos dalyvavo. Valgių ir gė
rimų buvo gana daug ir vel
tui. Vienas mūsų prietelius 
paaukavo pusbačkį alaus, tai 
buvo progų svečiams veltui iš
sigerti. Jaunuoliai pildė pro
gramą ir šokiams pagrajino. 
Geros gaspadinės sutaisė ska
nius valgius. Gražiai praleis
tas vakaras ir liks darbininkiš
kiems reikalams pelno. Muzi
kantams, programo dalyviams 
ir gaspadinėms širdingai ačiū 
už pasidarbavimą. Daugiau to
kių parengimų.

Stankūno Koncertas 
Nenusisekė

unijos. Veik visi šie žmonės 
turi savus namus ir automobi
lius, bet neturi darbininkiškos 
sąžinės nei gėdos.

Jei man ir kitiems drau
gams geri streikieriai ir net 
katalikai nebūtų svilinę akių 
delei virš minėtų žmonių, tai 
gal apie juos būčiau ir nuty
lėjęs.

mui Taipgi jau mažai liko laiko pri
sirengimui prie visuotino suvažiavimo,' 
kurs įvyks 30 d. birželio ir 1 d. lie
pos, taipgi bus 9-to apskričio konfe
rencija, 28 d. balandžio, ir prie šių 
visų reikia gerai planai išdirbti, kad 
galėtum pasųsti delegatus ir atlikt 
darbą kuo sėkmingiausiai. Kurie savo 
duoklių dar nesate užsimokėję, greitu 
laiku tą padarykite, kad vėliaus ne
būtų kokių nesmagumų.

* Org. A. Žemaitis, 
(75-76)

Šventaupis.

Clevelando Žinios

1, Tuo pačiu sykiu ir tam pa
čiam name “lietuviškos ope
ros“ dainininkui Stankūnui 
rengta koncertas, žmonių bu
vo visai mažai, nežiūrint to, 
kad tai buvo suvienytomis 
spėkomis socialistų, tautinin
kų, Prūseikos pasekėjo ir kun. 
Žukausko parapijonų sureng
tas. švento Jurgio choras da
lyvavo Stankūno programo 
pildyme. Kai kur net apga- 
vingai garsinta, būk tai ren
giama tautiškų kapinių nau
dai, bet ir tas mažai gelbėjo.

Rep.

Du Svarbūs Parengimai
Subatoje, 30 d. kovo, 7:30 

vakare, Lietuvių Darbininkų 
Svetainėje, 920 E. 79th St., 
vietos Lietuvių Komunistų. 
Frakcija rengia smagų vaka
rėlį. Visų susipratusių Cle
velando lietuvių darbininkų, 
ypač Kompartijos simpatiza- 
torių, pareiga dalyvauti ir pa
remti savo kovos organizaciją, 
žinote, kaip šiandieninėse ko
vose mūsų partija bosų kla
sės yra puolama. Todėl pa
remkime partiją, atsilankyda
mi į parengimą.

MONTELLO, MASS.
L.D.3. 67 kp. rengia didelį ban- 

kietą su linksmais šokiais, subatoj, 
30 d. kovo, Liet. Tautiškam Name, I 
apatinėje svetainėje. Pradžia 6-tą 
vai. vakare. Kviečiam visus lieutvius, 
senus ir jaunus skaitlingai dalyauti. 
Jeigu kiekvienas narys atsives nors 
po vieną draugą, tai ir bus pasek
minga vakarienę

’ Komitetas.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas 

nedėlioj, 31 d. kovo,, 7 vai. vakare, 
Lietuvių Kliube, 4th ir Upland St.

Visi nariai dalyvaukite laiku, nes 
turita daug svarbių reikalų apsvars
tyti.

Rašt. N. Dudonis.
(75-76)

įvyks

Wilkes-Barre, Pa
Streikas Stiprėja; Gėda 

Dirbantiems

Šeštadienį, 30 Kovo (March)
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

315 Clinton St. Binghamton, N. Y.

K. MENKELIUNIUTĖ
.naudai pa-

BINGHAMTON, N. Y. KONCERTAS
Rengia L. D. S. 6-ta Kuopa

Dramatiškas mezzo-sopranas, ji dainuos “Laisvės1 
rengimuose, kurie čia skelbiami.

Dainuos Menkeliuniutė ir A. Višniauskas.
gramoje dalyviai: K. Kizis, armomštė; S. Smyk, 
smuikininkas; Jaunų Lietuvių Dainininkų Grupė. Po 
Koncertui bus šokiai. Įžanga 40* centų. Pradžia 

7:30 vai. vakare.

Kiti pro-

Kuomet anglių kompanijos 
tarnas teisėjas Valentine su
kišo 29 streiko vadus į Lu
zerne County kalėjimą, tai 
streikas delei to ne tik nesu
silpnėjo, bet daug sustiprėjo. 
U. A. M. of P. unijos lokalai 
išrinko naujus vadus, kurie 
streiką veda su padidinta en
ergija. The Pittston Coal Co. 
mainieriai prisidėjo prie šio 
streiko. Iš 9-to distrikto, net iš 
Mt. Carmel pasiroefc protes
to rezoliucija prieš teisėjo Va
lentine išduotą “injunction” 
(drausmę) streikuot ir prieš 
įkalinimą streiko vadų. Dabar 
nauji streiko vadai deda pa
stangas iššaukti generalį strei
ką visam 1-mam distrikte, kad 
tik sulaužius teisėjo drausmę. 
Visur rengiama masiniai mi
tingai, į kuriuos sueina labai 
daug žmonių .

Pikietai daug smarkiau 
darbuojasi dabar negu pra
džioje streiko.

Nėra tos nakties, kad ne
būtų bent kelios streiklaužių 
stubos dinamitu bombarduoja
mos. Suprantama, šį darbą 
veikiausiai atlieka kompanijos 
nusamdyti provokatoriai ir 
policija. Taipgi ir valstijos 
kazokai nepajėgia visus pikie
tus suareštuoti (pagal teismo 
įsakymą). Neigi jie pajėgia 
visus skebus ir jų stubas ap
saugoti. Veik kuo ne kasdien 
būna kruvinų susirėmimų pi- 
kietninkų su streiklaužiais. 
Kaip vienų, taip ir kitų 
mažai pateko į ligonines.

Balandžio 4 d. dar bus 
Isįami. 91 už aktyviškumą 
riie streike.

žodžiu sakant, kova labai 
įtempta tarp begaliniai skriau
džiamų mainierių iš vienos pu
sės ir tarp kompanijos parda- 
vikiškų senos unijos vadų ir 
teismo iš kitos puses.

Jei ant nelaimės mainie- 
riams nepavyktų sudaužyti 
teismo išduotos drausmės (in
junction), tai ir kiti teisėjai, 
visoj šalyj, pasiremdami šiuom 
teismu, galėtų visus streikus 
paskelbti nelegališkais. Mūsų 
šio streiko pralaimėjimas reik
štų pralaimėjimą visų darbi
ninkų šioje šalyje.

Nedėliojo, 31 kovo, bus did- 
žiausis kultūros įvykis, Gray’s 
Armory, 13th & Bolivar Rd., 
500 dainininkų pildys dainų 
programą. Lenktyniuos už sa
vo sugabumus. Mūsų Lyros 
Choras deda visas pastangas, 
kad pasirodyti gerai ir laimė
ti sau priklausomą kreditą. O 
be chorų, bus visa eilė darbi
ninkų orkestrų ir lošėjų, bei 
šokėjų trupų. Programa prasi
dės nuo 2 po pietų ir tęsis iki 
12 nakties.

Bus duodami tarptautiniai 
pietūs, kuriuos parūpins ge
riausios vengrų darbininkų vi
rėjos. Visi laisviečiai-vilnie- 
čiai būkite patys ir kitiems 
praneškite apie šias dideles iš
kilmes.

CLEVELAND, OHIO
Subatoj, kovo 30 d. Lietuvių 

bininkų svetainėje įvyksta linksmas 
vakarėlis, nuo kurio pelnas skiriamas 
Lietuvių Frakcijai Komunistų Parti
jos. Bus dovana gražus paveikslas, 
nupieštas vieno draugo ant drobės, 
ir kiti du geri “praizai”. Įžanga tik 
15c. Visi draugai žinote, kad frakci
ja stengiasi pagelbėti visose darbi
ninkų kovose, tokiu būdu prisieina 
turėti ir išlaidų. Už tai mes tikimės 
kad draugai parems šį parengimą 
skaitlingu atsilankymu. Pradžia 7:30. 
vai. vakare, Liet. Darbininkų Svet? 
920 E. 79 St.

Dar-

Ncdėlioj, kovo 31 d., įvyksta ma
niška darbininkiškos dailės paroda. 
Toj parodoj-koncerte dalyvaus apie 
10 chorų ir keletas orkestrų, taipgi 
šokikų, kurie šoks įvairius tautiškus 
ir klasiškus šokius. Lietuvių daly
vaus didžiulis Lyros Choras, su or
kestrą. Choras pasipuoš naujom uni
formom, ir pasirįžęs laimėti pirmą 
dovaną. Viso programo pildyme da
lyvaus apie 500 ypatų, ir užsitrauks 
apie 5 su virš valandas. Laikas: 2 
vai. po piet, vieta: Gray’s Armory 
Bolivar Rd. prie 13 St. arti 14-tos 
gatvės ir Prospect Ave.

Patartina, tikietus įsigyti išanks- 
to pas Lyros Choro narius ar pri
tarėjus, nes iš anksto perkant tik 
25c. Pas duris—gi bus 30c. Po kon
certui ten pat bus šokiai.

Komisija.
(75-76)

M-ka.

3,800 Radio Darbininkų 
Streikas Cincinnati

C I N CINNATI, Ohio. — 
Sustreikavo 3,800 darbinin
kų Crosley radio keturių 
fabrikų. Dirbt eina tik apie 
200. Į streiko pikietus su
sirenka iki 5,000 darbininkų. 
Streikieriai reikalauja 36 
valandų darbo savaites, pri
pažinti Darbo Federacijos 
unijų ir mokėti pusantra 
tiek už viršlaikio darbą. Už
vakar d.ar 800 darbininkų 
įstojo į uniją, kurioj dabar 
yra jau 2,600 narių.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ne-

tei- 
šia-

HARTFORD, CONN.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas rengia balių kovo 30 d., 57 
Park St. svetainėje. Užprašome visus 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga tiktai 
25 centai ypatai. Komisija darbuo
jasi kad visus atsilankiusius paten
kinti. Dalyvaukite ir paremkite šią 
svarbią organizaciją.

(75-76)

N.

PHILADELPHIA, PA.
Pirmą Kartą Lekcijos

Kovo 31 d. 2 vai. po pietų, 70 
8th St. bus lekcija “Kokią Rolę Lo
šia Darbininkiška Literatūra ir Or
ganizacija Klasių Kovoj?” Lekciją 
duos drg. D. M. Šolomskas iš Brook
lyn, N. Y. Po lekcijos bus diskusijos. 
Tad visi ir visos kuo skaitlingfausiai 
dalyvaukite šiose lekcijose ir diskusi
jose. Mums reikėjo senai turėti to
kias diskusijas ir lekcijas. Bet del 
stokos veikiančių draugų darbas už
sitraukė. Tad visi pasinaudokime 

proga.šia
Komitetas.

WORCESTER, MASS.
Pricš-fašistinio komiteto ekstra mi

tingas įvyks 31 d. kovo (March), 
10:30 vai. ryto, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Šiame susirinkime 
yra kviečiami visi draugai, kurie tik 
pritariat prieš-fašistiniui suvažiavi
mui, kuris įvyks Clevelande, tad visi 
būkte, kad tvarkingai ir rimtai ga
lėtume tą klausimą aptarti ir kaip 
galėtume visas kitas organizacijas 
sutraukt į tą prakilnų darbą.

Org. J. J. Įiakšys.

WILKES-BARRE, PA. B ANKIETAS
Rengia “Laisvės“ Skaitytojai ir rėmėjai

* * ** ’ l r t * . •

Dainuos Menkeliuniutė, Višniauskas, Shenandoah 
Mainierių Kvartetas, Vaineikis ir kiti. 

Sekmadienį, 31 Kovo (March) 
DARBININKŲ CENTRO SALĖJE 

325 E. Market Street
• i r i

SCRANTON, PA. BANK1ETAS
* * ) * * / f» 1 f' F 4

Rengia “Laisvės“ skaitytojai ir rėmėjai

Pirmadienį, 1 Balandžio (April)
WORKERS CENTER HALL ’ 

416 Lackawanna Ave., Scranton, Pa.
Programoj dalyvaus tie patys kaip suminėti prie 

Wįlkes-Barrio, išskiriant Višniauską. 
■ i 111 ■" 11 ... .........."’n*..........

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

kų balių, šeštadienį, 30 d. kovo 
(March), Laisvės Choro svetainėje, 
57 Park St., 7:30 vai vakare. Visi 
kviečiami dalyvauti ir linksmai pasi
šokti prie geros orkestros, apart šo
kių turėsim ir gardžių valgių ir gė
rimų.

Komitetas.
(75-76)

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Sąryšio mėnesi

nis susirinkimas įvyks 1 d. balandžio, 
(April), Lietuvių svetainėje, 8 vai. 

| vakare. Visi delegatai būtinai da- 
?; lyvaukite, nes turime daug svarbių 

' dalykų apsvarstyti.
Taipgi 5 d. balandžio (April) 

įvyksta sąryšio rengiama “Card Par
ty”. Visi newarkieciai įsitėmykite 
dieną ir visi atsilankykite ir savo 
draugus atsiveskite. Visi būsite už
ganėdinti, nes bus gerų valgių ir gė
rimų ir galėsite linksmai pasišokti 
prie geros orkestros. Laimėtojams 
bus duodamos gražios dovanos. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Sekr. S. Gaubiene.

Didžiausią bledį daro sau 
ir visai darbininkų klasei tie 
žmonės, kurie tokiame svar
biame streike eina dirbti. 
Nors tai gėda, bet reikia fak
tas pripažinti, kad čia randa
si keli “Laisvės” ir “Naujosios 
Gadynės“ skaitytojai, kurie 
savo darbu remia kompaniją, 
teismus ir pardavik.us iš senos

PHILADELPHIA, PA.
Visos darbininkiškos organizacijos 

bendrai rengia didelį bazarą, kuris 
įvyks 12 ir 13 dd. balandžio (April), 
puikioj svetainėj, Ambassador Hall, 
1704 North Broad St. Pelnas bus ski
riamas politinių kalinių ir streikie- 
rių naudai. Prašom draugų aukaut 
pinigiškai, arba daiktais. Taipgi bus 
gera orkestrą šokiams abu vakaru. 
Įžanga' visai maža, vienam vaka
rui 20 c.; abiem vakaram 35c. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
paremti ‘ politinius kalinius ’ ir strei
kuojančius draugus. '

Komisija.
(75-77)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD. 17 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 31' d. koyo,' 2 vai.' po 
pietų savuose kambariuose, 302 S. 
Main St., naujam name. Visi drau
gai ir draugės dalyvaukite susiripki- 
ihet nes yra daug darbų apsvarsty-

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Vaikučių žiburėlio Drau

gijėlė rengia ardžią vakarienę, kuri 
įvyks nedalioj, 31 d. kovo (March), 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 
6 vai. vakaro, ši vakariene bus vie
na iš 'gardžiausių ir puikiausių, kada 
nors surengtų šioj pietoj. Apart va
karienės, jaunuoliai gražiai išpildys 
programą. Kviečiam kaip senus, 
taip ir jaunus atsilankyti, linksmai 
laiką praleisti ir Vaikučių kuopelę pa
remti, 
nei 
ros

Įžanga tik 50cj Po vakarie- 
ir programos bus šokiai prie ge- 
orkestros.

Kviečia Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Chbras rengta Ūidel| balių, 

30 d. kovo (March), 701 N. 8th St. 
svetainėje. Šis balius bus nepapras
tas, neš jis bus kaipo vagių balius. 
Visi galės vogti, bet turės saugotis, 
nes bus policininkai, kurie, jeigu su- 
gauš vagį, tai bus nubausti užsimo
kėjimu. Bus geri muzikantai šo
kiams, kurie grieš lietuviškus ir auie-

Montello, Mass

Tel STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y,

s
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Vieta 
nims, 
jums

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

fUHVHUIM MAAlUVIUlfVIlUVIUllUVIUV

rikoniškus šokius, apart to bus ir 
skanių valgių. Lyros choras visuomet 
paremia visas darbininkiškas organi
zacijas, visiems patarnauja išpildyme 
programų, tad kviečiam visus ateit 
pasilinksmint ir paremti Lyros Cho
rą. Įžanga visai žema tik 25c.

Kviečia Lyros Choras.
(73-75)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

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

į Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
s Patarnauju visiems be skirtu- 
5 mo. Parsamdau automobilius 
R kiekvienam reikale. Kainos 
3 žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
B 107 UNION AVĖ. 
į Brooklyn, N. Y.

E 
E

Penktas Puslapis

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

SVARBUS PRANEŠIMAS
Montello ir Apielinkės Lietuviams

Lietuvių Tautiškame Name yra puikiai įtaisyta 
VALGIŲ IR GĖRIMŲ UŽEIGA

Čia, galite linksmai ir ramiai praleisti laiką.
tinkamai įrengta užėjimui grupėms ir pavieniams asme- 
o mūsų patarnavimas yra prielankus ir patenkinantis. Tą 
pasakys kiekvienas iš tų, kurie tik pra pas mus lankęsi.

SAVININKAS ANTANAS RAILA
Dėkavoja visiems, kurie atsilanko ir kviečia tuos, kurie dar nėra 

buvę ir užtikrina, jog atsilankę būsite užganėdinti.
Norime priminti tą faktą, kad šio biznio pasilaikymas Liet. Tau
tiškame Name yra parama ir tam namui. Todėl čia yra tinka

miau užeiti negu kur kitur.

NATIONAL CAFE
666 No. Main Street

finiiniiMiiniMtntiMiMihiiAiWWiniiniWMvwiniVMiAiiMiniiniirainiiniv^

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,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

\
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Ignas Kubiliūnas, Radio Dainininkas, 
Dainuos “Laisves” Metiniam Bankiete

Gavome pranešimą, kad d.' daug svečių bus iš artimesnių 
’ ” ’ ’ i, Connecticut, New 

Jersey, rytinės Pennsylvani- 
jos, jeigu jau pusėtinai atstu 

į esanti Mass, valstija turės to- 
šėrininkų suvažiavimo ir kią atstovybę. Be abejo, bus

Ignas Kubiliūnas, pagarsėjęs apiehnkių 
radio dainininkas ir komikas, Je)SeV’ ’• 
iš So. Bostono, dalyvaus “Lais-;” ' " 
vės” f--** 
dainuos bankiete, kuris įvyks svečių ir iš kitų Mass, koloni- 
tuojau po suvažiavimo, 7 ba- jų. 
landžio (April), 7 vai. vaka- ——----------- ------------————
ro, Grand Paradise Ballroom, 
318 Grand St., Bręoklyn, N. Y. 
Apart d. Kubilitmo, bus ir ki
tos žymios meno spėkos, bet 
apie tai kitą

Draugas 
laiške rašo:

kart pakalbėsim.
Kubiliūnas savo

Bostono draugų 
” šėrininkų suva- 

negaliu paša-

“Kiek iš 
bus “Laisvės 
žiavime tikrai 
kyti, bet žinau, kadviš Bosto
no būsiu ne vienas. Taipogi 
girdėjau, kad rengiasi maši
nom atvažiuoti iš Lawrence, 
Worcesterio. Montello, Nor
wood©, Bridgewater ir kitų ko
lonijų. Taigi, Massachusetts 
bus gerai reprezentuota. Iki 
pasimatymo.”

Prie šio laiško komentarų 
nereikia. Tas pasako, kaip

Ignas Kubiliūnas, baritonas
Vietiniai turėtų iš anksto 

apsirūpinti tikietais, kad ne
reiktų atsilikti nebuvus to
kiam puikiam bankiete.

Aido Choro Merginų Ensem- 
blio Vakare Bus Graži

Programa
Ensemblio ’vakare žadama 

turėti tokią programą, kokia 
paprastuose vakarėliuose retai 
pasitaiko. Jau žinoma, kad 
Merginų Ensemblis visuomet 
turi gražių dainų, choras taip 
pat, bet jie tuo nepasitenki- 

štai jos pakvietė Jugos- 
Stygų Or-

na. 
lavų Tamburaški 
kestrą ir ji išpildys dalį pro
gramos. Tarp programos bus

k i ai. Apie užkandžius taip
gi netenka abejoti, bus ge
riausi.

Vakaro sėkmingumas padės 
Ensembliui įsigyti daugiau 
gražių dainų ir jas susimokin- 
ti, tad dalyvavimu jų vakare, 
padėsime pagerinti 
v a k a r ų p r o gram ą.
sekmadienį, 7 vai. 
“Laisvės” svetainėj, 
Lorimer ir Ten
Brooklyne. Įžanga tik 25c.

ateities 
Įvyks šį 
vakaro, 
kampas

Eyck St.,

Kūlikai Susilaukė Sūnų
Penktadienį, kovo 15 d., 

draugai Kūlikai susilaukė sū
nų. Draugas Kūlikas yra ge
ras veikėjas, ypatingai daug 
pasidarbavęs išauginime LDS 
50 kuopos, So. Brooklyne. Per
eitame LDS
1-mą dovaną gaudamas 
naujus narius į kuopą.

Draugė Kulikienė dar vis

vajuje laimėjo
39
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lesti ligonbutyje. Linkėtina 
greito pasveikimo.

Draugas.

M Nuo Gėlimų ir
i Skausmų
■ naudokite
S ANCHOR
f PAIN-EXPELLERI
I Pain-Expelleris visuomet 
jlNĮl’ palengvina skausmus

PENKTADIENĮ, KOVO 29tą

Gryni Saldainiai
Senos Mados Gryni
Kieti Saldainiai 1 “70

40c vertės -pilnas svaras I / * 
šokolado ir Vanilla
Cocoanut Cream Kisses 1"7C

40c vertės—pilnas svaras I * 
Pieninio šokolado Cashew 
Clusters

60c Vertes—pilnas svaras 
šokoladu Aplieti Italian 
Creams

40c vertės—pilnas svaras 
Garsus Dundee Keksas

4 0c vertės

29C

19C
19°

PRIE FONTANŲ
Tuna Fish 
ir Kava

Senvičius

KILLS PAIN
. - ' •• m-. .

reguliariai 
Chocolate Sundae 

reguliariai
Apkepinta Sviestuota. 
Duona su Arbata 
arba Kava reguliariai

25c 15C
I5c Į 00

Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
Stiliumi į PABANDYKITE 1

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

Brooklyn, N. Y.

iiiHiiMiiMUiėniPiiiioiiiMiiMiiioiiiMinoniioinioinMinoinMiiMiikiiHgin;

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. f. 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 Avenue

Brooklyn, N. Y.

20c 1OC
Pineapple Ice Cream Soda iQQ 

reguliariai 15c Ivy
PYKAI puodukas kavos su bile 

20c pirkiniu

------------------------------------------------------------ --------------------------,■

ONE HUNDRED AND FORTY-ONE

S U CC E SSiMė DIVID E N DS

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTA KAINA 
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 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

SromsmsiiiemsiiieiiieiiiiQiiiQiiiQiiiDiiiQiiiQiiiQiiioiiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiiciiicinciii

Prieplaukų Darbininkai, Vie- 
nykimės, kad Mūs Bosai Ne- 

išnaudotu ir Nemuštų!
Aš gavau darbą ant Cunard 

linijos kovo 21 ir pamačiau, 
kaip pasielgė bosas su vargšu 
darbininku.

Laivo grindys buvo labai 
aliejuotos, o mes turėjome lio- 
duoti labai sunkias mašinas, 
kurios sveria po 6,300 sv. su 
viršum, tai vienas darbininkas 
paslydo ir parpuolė. Formanas 
paėmęs virvę rėžė per galvą 
tam vargšui darbininkui. Dar
bininkas atsikėlęs nieko nesa
kė ir vėl dirbo. Po kiek laiko 
tas pats darbininkas vėl par
puolė, tai formanas, Tim Bai
li, smogė darbininkui į krūti
nę du sykiu, net kepurė nukri
to nuo galvos tam vargšui. 
Tas darbininkas po pietų ne
beatėjo dirbti.

Mes, dokų darbininkai, tu
rime geriau organizuotis, vie
nytis ir kovoti prieš savo mu
šeikas ir išnaudotojus. Mes 
mokam į mėnesį po $1 į uniją, 
o kokią mes turim naudą iš 
jos? Ponas Samsonas, lokalo 
791 delegatas, neduoda mums 
jokios apsaugos. Mes negalim 
pasiskųst delegatui, kadangi 
jis eina iš vien su bosais. Mes, 
darbininkai, geriau tverkim 
eilinių narių (rank and file) 
grupę ant kožno doko. Kada 
mes gerai susiorganizuosim, 
tada mes parodysim tokiems 
bosams, kaip Tim Raili, ir de
legatui Samsonui, ką mes ga
lim.

Mūsų delegatas ponas Sam
sonas sako, kad kas antrą sa
vaitę būna mitingai, bet nu
eik—rasi svetainės duris už
daras. Tai tur būt ponai Rain 
-Samson-Capalo ir kiti sukčiai 
atlaiko už mus mitingą. Mes, 
darbininkai, turime vyti lau
kan iš unijos tokius savo vir
šininkus ir išrinkti naujus.

Laivakrovis R.

Draugas Noniša Dar Vis 
Sunkiai Serga

Turėjau progą porą kartų 
aplankyti mūsų sergantį drau
gą. Jaučiasi labai blogai. Gy
venimo draugė Marijona, duk
tė ir sūnus, orkestrbs vadas, 
labai susirūpinę. Draugai tu
rėtų ligonį aplankyti. Randasi 
savo namuose, 66 'Bay 8th St., 
Brooklyn, N. Y.

Trečiadienio
pranešta, kad d. Noruša yra 
ALDLD 1 kp. ir TDA 17 kp. 
narys. Pranešėjas turėjo klai
dą. Drg. J. Noruša yra ALD 
LD 24 kp. nariu, o draugė No- 
rušienė ALDLD 24 kp. ir TDA 
76 kp. narė. Nuo savęs linkiu 
d. Norušai greitai pasveikti.

Draugas.

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 Eyck ir Maujer Sts.

GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR H į QUARTER ENDING 
MAR. 3 ist AT Z.? % PER ANNUM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja >apartmentai po tris 
kambarius;
ir kiti patogumai,
randa nuo $9 iki 
Kreipkitės sekamai: 
Brooklyn, N. Y.

Laisvėj” buvo

Kalbės Žymus Veikalų 
Rašytojas

Dr. Friedrich Wolf, žymiau
sias šių laikų vokiečių veikalų 
rašytojas, kalbės šį sekmadie- 

|nį. kovo 31, Civic Repertory 
Teatre, Tamiris ir jos grupės 
rengiamam vakare, kurio pel
nas skiriamas pagelbai vaikų, 
Hitlerio teroro aukų.

Wolf yra žymus priešfašis- 
tas jau nuo senai. Jis jau 1920 
metais dalyvavo kovoj prieš 
fašistus Kapp sukilimo laiku 
ir buvo pagautas ir nuteistas 
sušaudyti, bet darbininkai už
puolė kalėjimą ir jį paliuosa- 
vo.

Elizabeth, N. J.
LDS Jaunuolių 205 kuopa 

rengia pavasario šokius nedė- 
lioj, '31 kovo, 7:30 vai. vaka
ro. Vakarėlis bus LDP Kliu- 
be, 408 Court St., Elizabeth, 
N. J. Įžanga tik 25 centai. 
Bus gera orkestrą. Kviečiam 
visus skaitlingai dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti.

Komisija.

Rakosi Gynimui Mitingas
Ateinančio sekmadienio po

pietį rengiamas masinis mitin
gas gelbėjimui Vengrijos dar
bininkų vado Matthias Rako
si iš fašistų kalėjimo. Kuomet 
pačiam Budapešte daromi visi- 
legaliai žygiai apeliacijai pa
skubinti, darbininkai visam 
pasaulyje, tąipgi ir Jungtinėse 
Valstijose deda pastangas ma
sinio spaudimo pagalba priar
tinti tam kovotojui laisvę.

Tas masinis mitingas įvyks 
31 kovo, 2 vai. po pietų, Irving 

I Plaza, 15th St. ir Irving Place, 
New Yorke.’

Pereita nirmadienį, vidur
dienį. plėšikai načiuno ap- 
draudos kompanijos kolekto
rių koridoriuje namo 105 
Union Avė., Brooklyne, ir nu- 
s i n eš ė surinktas mokestis, 
ūmai pribuvo keli vežimai po
licijoj ir būriai žmonių, bet 
plėšikų nepagavo.

PRAMOGOS
SO. BROOKLYN, N. Y.

Ateinantį subatos vakarą, 30 d. ko
vo yra rengiama tarptautinis kon
certas ir balius. Taipgi bus leidžia
ma ant išlaimėjimo graži lempa, ver
tės $15. Visi lietuviai būtinai daly
vaukite ir prisidėkite prie užlakymo 
šio darbininkų centro, kuris yra po 
numeriu 723—5th Avė., kampas 23rd 
St. So. Brooklyn, N. Y. Koncertas 
prasidės 7 vai. vakare, šokiams prieš 
profesoriaus Gurskio orkestrą.

Kviečia Komisija.
(75-76)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
nirmadienį. 1 d. balandžio (April). 
Laisvės raštinėie, 8 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti laiku, l 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS 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.

A. Baltakis.
(75-76)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda restauracija su alum, 
prie East River prienlaukų, kur žmo
nių visada pilna ir įnlaukos patenki
nančios. Parduodu kartu su namu. 
Kaina labai prieinama, tuoįaus atei
kite natirti. Kreipkitės šiuo antra
šu: 564 Wythe Ave., Brooklvn. N. Y.

(75-81)
Parsiduoda saldainių storas, trejos 

durys nuo subway. Galima gerą pra
gyvenimą padaryti. Savininka gali
ma matyti bile laiku. Kreipkitės po 
šiuo antrašu del tolimesnių informa
cijų:
804 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(74-76)

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas ir alinė, 

dirbtuvių sekcijoj, kur visada yra 
pilna žmonių. Parduodama pusė ar
ba visą. Del kitų informacijų kreip
kitės sekamai: 
191 Morgan Avė. Brooklyn, N. Y.

(74-76)

PARSIDUODA
Parsiduoda grocesnė ir delicatessan 

krautuvė, lietuvių apgwentoje vieto
je. Ta krautuvė čia laikoma jau per 
35 metus ir visada neša gera pelną. 
Savininkė yra viena moteriškė. Ji 
nori liuosiau pragyvent, todėl par
duoda šį gražų bizniuką. Kreipkitės 
sekamai: 26-11 Jackson Ave., Long 
Island City, New York.

(74-76)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio sesers, 

Apalionijos Ankudavičiutės; paeina 
iš Lietuvos iš Skriaudžių parapijos, 
Marijampolės apskričio, Suvalkų gu
bernijos. Girdėjau, kad yvena New 
Yorko valstijoj.

Taipgi pajieškau savo pusbrolio, 
Povilo ir Juozo Bublių, iš Lietuvos 
peina iš Prienlaukhj kaimo, Prie
nų parapijos, Marijampolės apskričio.

Prašau visų atsišaukti, arba kas 
žinote apie juos malonėkite pranešti, 
už ka būsiu dėkinga.

Ona Klimienė (Mockapetriukė), 
Washington Str.

So. Easton, Mass.
(74-76)

visi šviesūs; yra elektra 
Stebėtinai žema 
$10 j mė.nesį. 
96 No. 1st St.

(744-76)

I/O III I 1^00 Atviri kojų skauduliai, Garankš-|w ĮJljĮJ I lĮjĮJįJ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
fciiWWwr matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų 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

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
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.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

f PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS Ž 

o Sena) dirbąs grab.orystės pro- S 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
g kė.į plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 
» balsamavimu ir palaidojimu < 
o mirusių. 8

g Veltui Chapel Šermenim £ 
g Parsamdo automobilius šerme- ? 
R nims, vestuvėms, krikštynoms s 
g ir kitokioms parems ?
g Šaukite dieną ar naktį L

g 423 Metropolitan Avė. ? 
g Brooklyn,’ N. Y. g

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame .namus iš vidaus ir iš lauko

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

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft t-6101

1NM

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

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. WliBENSON
< persikėlę raštinę; į sekančią 
t v Vietą,::

Building
Broad ir Chesnut,

V1324-30 Lincoln-Liberty 
PHILADELPHIA, 

Tel. Locust 6100.

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 Synip po 50c.
Už bonką. 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.

HARMAN

Mes

Laike 
puikią

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
Vedybinių

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

_ _ _ | Brangakmenai
perkame seną auksą,

kovo mėnesio * duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės. | 

■■■ iriu-ri, i II

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parSm, krikštynom 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.

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
b N e n ormalurnai, 
Ą Odos Išbėrimai, 
1 Nervų L i g os, 

AJ Bendras Nusilpi- 
M mas, Nervų Jė- 
' į gos išeikvojimai, 
į K a t a r i n iai ir 
I Chroniški Skau- 
/ dūliai, Skilvio ir 

Žarnų Lig os? 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų)f 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 kokj 
sau t nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų 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 Are. Ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

I Sergančių 
Chroniškos




