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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

PARC ONE

Sekmadienį, 7 d. balandžio, 
įvyksta “Laisvės” Bendrovės šė- ... .. . ... i______n ninku metinis suvažiavimas. -------
Mes tikimės, kad kaip vietos, I ^o. g] 
taip ir iš toliau dalininkai skait- j 
lindai dalyvaus suvažiavime. Iš -------
vasario mėnesio “L.” suvažia
vimai perkelti į balandžio mėne
sį, kad tik parankiau būtų ko
lonijų draugams atvažiuoti, kad 
suvažiavimas įvyktų patogesniu 
laiku.

Visų draugų ir draugių pa
reiga skaitlingai dalyvauti ir 
svarstyti, kas galima dar page
rinti mūsų dienraštyje, kaip jį 
plačiau paskleisti tarpe lietu
viškai kalbančių darbininkų ma
sių, o tas ypatingai svarbu da
bar, kada karo ir fašizmo pa
vojus nuolatos didėja.

Po šėrininkų suvažiavimo vi
sada mes turime didelę vaka-' 

. rienę; tas pat bus ir šiemet. Bus 
masinė vakarienė su gera kon
certine programa. Apie daly
vius skaitytojai ras kitoje vie
toje mūsų dienraštyj. Dalyvau
kite masiniai! Organizacijos ne
užmirškite prisiųsti ir pasveiki
nimų savo klasės dienraščiui!

šiemet rudeniop įvyksta 20 bininkam todėl, kad prisie-
metų sukaktuvės Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos gyvavimo. Bus ren
giama visa eilę prakalbų ir ki
tokių parengimų. Bus aiškina
ma mūsų organizacijos atlikti 
darbai ir jos tikslai.

Smagu, kad organizacijos na
riai jau dabar rūpinasi sukak
tuvių reikalu. Kanadoje drg. 
Jonyla parašė trijų veiksmų, 
keturių atidengimų vidutinio 
dydžio teatralį veikalą, kuris 
Toronto mieste greitai bus vai
dinamas. Veikalo kopija pri
siųsta į centrą ir, pasitarus su 
Proletariniu Meno Centru ar 
mūsų dienraščių redakcijomis, 
jis bus pagafnintas didesniame 
kiekyje, kad suteikus progą ir 
kitų kolonijų draugams tą vei
kalą suvaidinti.

Sovietų Sąjungoje yra specia- 
lė komisija, kuri jau keli metai 
kaip ruošiasi išleisti “Piliečių 
Karo Istoriją?’ Komisijos pla
nas buvo pagaminti apie 20 to
mų istoriją. Bet dabar praneša, 
kad į tuos rėmus nesutilps. Ko
misija turi vien Sovietų Sąjun
goje tuom klausimu išleistų 12,- 
000 knygų ir brošiūrų. Ji ima 
atydon ir užsienyje išleistas 
knygas, net ir baltųjų generolų 
atsiminimus; gavo 3,000 apra
šymų nuo kare dalyvavusių 
draugų. Ta medžiaga iš viso a- 
pima 100,000 atskirų žygių ir 
klausimų. Suprantama, kad is
torija bus didelė ir labai svarbi. 
Trys tomai jau paruošti spau
dai. Prie to, ta komisija leidžia 
atskirus draugų atsiminimus at
skiromis knygomis, kurios į is
torijos sąstatą neįeina, tai yra, 
daugiau apysakiškus atsimini
mus.

Japonijos im^rialistai 1917 
metais karo orlaivynui išleido 
tik 400,000 jenų, o 1934 metais 
jau 33,000,000, gi 1935 metais 
—42,000,000 ir 1936 metams 
nuskirta 76,000,000 jenų. Bet 
prie to jūrinis karo laivynas tu
ri specialį oriai vyną, kuriam 
skiriama sumos skyrium.

Vienok Japonijos orlaivyne 
yra daug nelaimių. Į keturis 
metus jau užsimušė 562 lakū
nai ir daug susižeidė. Orlaivių 
visai susikūlė sekamas kiekis: 
1931 ir 1932 metais po 68 or
laivius, 1933—90, 1934 metais 
—86 orlaiviai.

Kukluksai Išniekina 
Augščiausią Teismą 

Scottsboro Byloj
MONTGOMERY, Ala. — 

Ku Klux Klano laikraštis 
“Advertiser” niekina Jung
tinių Valstijų Augščiausio 
Teismo nuosprendį, kuris 
panaikino mirties bausmes, 
išneštas Alabamos valstijoj 
dviem Scottsboro negram 
jaunuoliam H. Pattersonui 
ir Cl. Norrisui. Tą nuo
sprendį “Advertiser” pava
dina gatviniu žodžiu “balio
ne.”

A u g š č i a tįsias Teismas, 
kaip jau rašyta, atmetė Ala
bamos teismo išduotų pa
smerkimų tiem negram dar- 

kusieji posėdininkai (džiū- 
rė) Alabamoj buvo sudary
ta vienpusiškai, vien iš bal
tųjų, ir negrai piliečiai bu
vo visai neįleidžiami į džiū- 
rimanus.

‘Advertiser” pajuokia rei
kalavimą negram tos teises 
ir leidžia suprast, kad ir 
naujame teisme prieš Nor- 
risą ir Pattersoną nebus su 
negrais skaitomasi. Bet tuo
met šalies Augščiausias Tei
smas bus priverstas galuti
nai paliūosuot nekaltai nu
teistuosius.

JAUNU DARBININKU 
IŠSTOJIMAI PRIEŠ
KARį, BERLYNE

ZURICH. — Atkeleivis iš 
Vokietijos i Šveicariją pra
neša, kad jauni darbininkai 
suruošė demonstracijas Ber
lyno dalyje Charlottenbur- 
ge, protestuodami prieš įve
dima visuotino kareiviavi
mo ir prieš kariškus Hitle
rio planus. Ant stoo*ų bu
vo Įtaisyta dideli žiburiai 
pavidale Sovietinės žvaigž
dės, o gatvėse sukurta ug- 
nvs. Tai buvo ženklai, šau
kianti darbininkus i prieš
karines demonstracijas.

Austrija Taipgi Įves 
Verstiną Kareiviavimą 
VIENA. — Austrijos fa

šistų valdžia daro žingsnius 
delei įvedimo verstino ka
reiviavimo, bet “su Tautų 
Lygos žinia ir nesiprieši
nant Versalės sutarčiai.” 
Tuo būdu nuolatinėje Aus
trų armijoje skaičius karei
vių būtų padidintas nuo da
bartinių 30,000 iki 60,000 
vyrų.

t
BREMEN. — Hitlerio ag

entai uždarė vaidinima F. 
Schillerio dramos “Don Car
los” todėl, kad ten vienas
aktorius savo rolėj turi rei- nio “draugiškumo’’ ardvmo 
kalant laisvės. ' tarp Lenkijos ir Vokietijos.

BERLYNAŠ. — Hitlerio karininkai mokina piliečius, kaip apsisaugoti 
nuo priešų orlaivių bombų ir nuodingų dujų. Tokios pamokos buvo duo
damos pirm nesenai Berlyne padarytų kariško orlaivyno manevrų. Tai 

irgi buvo rengimasis karui.

VOKIEČIAI VALDO 
ŠVEDU GINKLU

KOMPANIJAS
STOCKHOLM. — Švedi

jos Bofors ir Nobelkrut gin
klų kompanijose didelę dalį 
serų turi Vokietijos Kruppų 
ginklų ir amunicijos kom
panija. Du trečdaliai viso 
kapitalo, įdėto į Švedų Fly- 
gindustrie (lėktuvų kompa
niją), priklauso Vokietijos 
turčiams, kurie todėl ją ir 
kontroliuoja. Nemažai vo
kiečių kapitalo yra ir kitose 
Švedijos ginklų ir amunici
jos įmonėse.

Pagal Švedijos užsienių 
reikalų ministerio reikalavi
mą, šalies seimas nutarė 
duoti valdžiai teisę prižiūrė
ti, kad Vokietijos piliečiai 
negalėtų valdyt Švedų gink
lų pramonę.

Hitlerininkai Išvysią 
Lenkus iš Danzigo

DANZIG. — Miesto val
dybos rinkimų vajuje, atvy
ko į šį “laisva” miestą ar
šiausias hitlerininkų agita
torius Julius Steicher: savo 
kalbose jis šaukia, kad Dan
zig turi pilnai priklausvt 
Vokietijai.—Dabar^ Danzig, 
Tautų Lygos komisionie- 
riaus globoje, yra “Ivgiomis 
teisėmis” valdomas lenkų ir 
vokiečių.

Pranešama, kad Lenkija 
žada užprotestuot Hitleriui 
prieš tuos Steicherio šauks
mus.

Danzigo hitlerininkai vis 
dažniau užpuldinėja ir mu
ša lenkus ir socialistus mies- 
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to gyventojus. Vokiečiai 
samdytojai mėto iš darbo 
lenkus, kurie nueina į savo 
tautiečių susirinkimą. Na- 
ziai pasmarkino ir terorą su 
boikotu prieš žydų krautu
ves.

Nazių nasimojimai ant 
Danzigo dedasi prie politi-

Italijos Karas prieš 
Abyssinus Gali Bi 

Kada Prasidėti
Abyssinijos vyriausybė, 

Rytinėje Afrikoje, . mobili
zuoja savo armijas ir siun
čia į pasienį palei Italijos 
valdomą Somalilandą. Bijo, 
kad Italija gali bile momen
tu pradėti karą prieš Abys- 
siniją. .Italija jau turi su
telkus ir karui priruošus 
75,000 kareivių Somalilan- 
de.

CHINŪRAŪD0NIEJ1 
UŽĖMĖ DAR TRIS

MIESTUS
HONKONG. — Chinų So

vietų Raudonoji Armija nu
mušė Chiang Kai-sheko fa
šistinius pulkus ir užėmė 
Chihshui, Tungtze ir Tsunyj 
miestus. Raudonarmiečiai 
dabar traukia linkui Kwei
chow provincijos sostamies- 
čio Kweiyango, kurį pasiekt 
jiem lieka mažiau kaip 40 
mylių. 10,000 kitų raudon
armiečių žygiuoja pirmyn 
į Yunan provinciją.

MALIARIJOS MARAS 
CEYLONE

Ceylono saloje vasario mė
nesį š.m. mirė 16,000 žmonių 
nuo maliarijos drugio, kaip 
rodo valdžios skaitlinės. 
Pernai lapkrity] nuo tos li
gos krito 54,000.

Kuršėnuose Vargsta 
Darbininkai

Prasidėjus cukraus fabriko 
statybai Kuršėnuose, čia atvyko 
iš įvairių Lietuvos vietų nema
ža darbininkų, tačiau darbo te
gavo kol kas tik keliolika. Kiti 
vaikščioja be darbo ir laukia, 
kol juos priims. Tuo naudoja
si darbus vykdantieji rangovai 
ir moka darbininkams tik po 
30 centu valandai, t. y. po 2 lt. 
ir 40 centų dienai.

NAZ1AI NEAPKENČIA 
SOVIETU PASTANGŲ

DELEI SANTAIKOS
BERLYNAS. — “Die De

utsche Fuehrerbriefe,” di
džiųjų fabrikantų ląikraštu- 
kas, rūgoja Anglijai už pa
siuntimą jos atstovo kapito
no Edeno į Maskva derėtis 
taikos reikalais. Tas fab
rikantų organas kalba apie 
“nesutaikomus” skirtumus 
tarp Anglijos ir Sovietų Są
jungos; bet sykiu ir prime
na, kad “Sovietu Sąjunga 
pastaraisiais metais ugijo 
neginčijamos svarbos Euro
pos politikoje, ir su tuo fak
tu reikia skaitytis.”

Sovietai Sušaudė 9-nis 
Žmogžudiškus Plėšikus

LENINGRAD.’ — Pagal 
teismo nuosprendį liko su
šaudyti devyni žmogžudiški 
plėšikai. Sovietų teisdarys- 
tė greitai juos nubaudė. 
Trys tapo sušaudyti už tai, 
kad jie nušovė policininką, 
kuris juos vijosi po to, kai 
jie apiplėšė vieną apart- 
montą. - Vienas sušaudytas 
del to, kad jis užmušė sar
gą. kuris suturėjo jį nuo 
valgių vogimo Kultūros ir 
Poilsio Darže.

Los Angeles Išrinkta 
21 “Epic” Valdininkas

Los Angeles, Cal., miesto 
rinkimuose į įvairias vald- 
vietes užvakar tano išrink
ta 21 kandidatas Unton Sm- 
clairio “Epic” naytijos, ža
dančios “panaikint biednys- 
tę.” Nors tos partijos pro
grama yra paremta blofais, 
bet naprasti dirbantieji pi
liečiai praranda pasitikėji
mą demokratais ir repūbli-
konais ir Įieško bile kokios 
išeities iš dabartinių vargų.

Lietuva Protestuoja 
Prieš Grūmojančius

Nazių Išstojimus
Kaune Nuteistieji Klaipėdos Hitlerininkai Galės Duoti Ape

liacijas į Augščiausią Šalies Teismą; Vokietijoj Tebeverda 
Apmaudas prieš Lietuvą; Neigiama Tautą Lyga.
BERLYNAS. — Vokieti- 

ja vis dar tebeverda nazių 
sujudimais prieš Lietuvą del 
nuteisimo 91 Klaipėdos hit
lerininko Kaune. Hitleriškė 
spauda pilna apmaudo prieš 
Lietuvos daromus vokiečių 
persekiojimus Klaipėdoje ir 
prieš visišką sumindžiojimą 
sutarties del to krašto savi
valdybės. ,

Naziu laikraščiai smer- 
Lygą, kad visai 
vokiečių teisių 

krašte.
f.—Lietuva pro

testuos" Wfeitlerio valdžiai 
prieš Vokietijoj daromas, 
Lietuvai grasinančias ' de
monstracijas^

Balandžio 3 d. susirinko 
karo teismas, kuris kovo 26

kia Tautu 
neapgina 
Klaipčdosį

KAUO

NAZIAI TURI KARO 
ORLAIVYNA LYGŲ

KAIP ANGLŲ
LONDON. — Anglijos už

sienio reįjcalų fninisteris 
John Simon pranešė seimui, 
kad jam pats Hitleris Ber
lyne sakė, jog Vokietija da
bar turi lygų karišką orlai- 
vyną, kaip ir Angliia. An- 
gliios valstybės tarybos pir
mininkas Stanley Baldwin 
atkreipė dome i tai. iog dve
ji metai atgal Vokietijos or- 
laivvnui buvo paskirta tik 
43,250.000 markių, o šiemet 
jau 210,000.000 markių, tai 
yra beveik keturis syk tiek.

Remdamasi tokiais rapor
tais. Anglu valdžia ketina 
paskubint statvbą savo nau
jų kariškų lėktuvų.

Lenkija Atmeta Ry
ty Taikos Sutartį
VARŽA VA. — Anglijos 

pasiuntiniui A. Edenui ne
pavyko prikalbinti Lenkijos 
valdžią, kad prisidėtų prie 
Rvtų sutarties su Sovietu 
Saiunga, Lietuva ir kitais 
Pabaltiio kraštais, kur pa
gal tokią sutartį visos pri
sidėjusios šalys bendromis 
jėgomis turėtu ginti dabar
tinius savo rubežius. Lenki
jos atsisakvmas nuo tos su
tarties duoda didelio džiaug
smo Hitleriui. Pilsudskis, 
kaip ir Hitleris, mat, vis 
dar planu o ia grobimo karą 
nrieš Sovietu Sąjungą ir 
Pabaltijo kraštus.

d. nutarė keturis Klaipėdos 
hitleriečius mirti ir 87 il
giems metams įkalinti. Da
bar kiekvienam nuteistajam 
davė po 119 puslapių knygu
tę, kurioje yra išdėstytos 
priežastys, kodėl jie buvo 
atrasti kaltais ir baudžiami. 
Teismas paaiškino, kokius 
legalius žingsnius jie gali 
daryti, norėdami,-kad baus
mė būtu palengvinta. Bėgy
je 14 dienų jie gali duoti 
apeliacija augščiausiam Lie
tuvos teismui. Jeigu augš
čiausias teismas užtvirtintų 
padarvtą prieš juos nuo
sprendį, tuomet nuteistiems 
teliktų tik kreiptis į “pre
zidentą” Smetona ir prašy
ti, kad jis pasigailėtų.

PIRM 2,000 METU 
JAU ŽYDAI GYVENO 

LENKIJOJE
VARŠAVX. — Lenkų 

mokslininkai atkasė lieka
nas miesto, buvusio pirm 
2,000 metų, ties Wloczlawe- 
ku, Lenkijoj. Rado 22 na
mus po 128 pėdas ilgio ir 
tiek pat pločio, visai be lan
gų. Viduj užtiko daug in
dų, padarytų iš vario, ak
mens ir žvėrių kaulų. Iš su
rastų braižinių mokslinin
kai nedvejodami tvirtina, 
kad tais laikais čia gyveno 
vien žydų tautos žmonės.

Anglija Kviečia Hitlerį 
į Laivyną Konferenciją

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos valdžia gavo iš Anglijos 
pakvietimą prisidėti prįe 
šiemet šaukiamos naujos 
karo laivynų “apribojimo” 
konferencijos. Vokietija yra 
kviečiama lygiomis teisėmis 
dalyvauti konferencijoj su 
penkiomis kitomis didžiomis 
valstybėmis. Hitlerio valdžia 
su džiaugsmu priėmė tokį 
palankų pakvietimą.

SSRS Lakūnė Vairuoja 
Baliūninj Orlaivį

LENINGRAD. — Sovietų 
lakūnė Marie Aichenvald 
baliūniniu orlaiviu (dirižab
liu) per 7 valandas atlėkė 
iš Maskvos į Leningradą. 
Tai pirma pasaulyje moteris 
dirižablio valdytoja.
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Draugai darbininkai, pirkite tikietus išanksto į "Laisvės” Vakarienę, Koncertą ir Šokius. Ta didelė pramoga įvyks šį Nedėldienį,Balandžio 7 d., Grand 
Paradise Ballroome, 318 Grand St., Brooklyne, N. Y. Vakarienė ruošiama tūkstančiui žmonių. Puikūs valgiai, šauni koncerto programa.
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Įsikinkė į Savo Biznio Vežimėlį
SLA pild. taryba atsišaukia į SLA na

rius ir kuopas, ragindama aukomis pa
remti Grigaičio sugalvotą skymą—“lūki
mą per Atlantiką.”

Tai grynai keletos žmonių biznio rei
kalas. Nelabai senai brooklyniečiai bro
liai—Adomavičiai—buvo nulėkę iš New 
Yorko į Varšavą oru savais iskaščiais, 

•“keldami tautos vardą,” o šiandien abu 
sėdi kalėjime už mūnšainystę. Lenkų 
tautai, tačiau, nei šilta dėlto nei šalta. 
Taigi ir Vaitkaus lėkimas, jei jis ir būtų 
įvykintas, nieko nereikštų.

Bet žiūrėkit, kiek daug darbininkų pi
nigų tas suėdė! Jau apie $30,000 surink
ta ir dar toli gražu skylė neužkišta. Dar 
SLA bandoma užkinkyti tam tikslui, nors 
jau keletą šimtų įkišo pereitas SLA sei
mas.

Tie patys SLA pild. tarybos nariai, ta
čiau, andai atsisakė dalyvauti šaukia
mam visuotinam Amerikos lietuvių dar
bininkų suvažiavime. Atsisakė, argu
mentuodami, kad, girdi, perdaug lūšnos.

Socialistiška SLA pild. taryba, vadina
si, elgiasi taip: kovai prieš karą ir fašiz- 

į mą—pinigų nėra, o Grigaičio ir jo mažos 
| klikutės bizniui—taip, pinigų užtenka- 
!mai!

SLA nariai darbininkai tokios padėties 
netoleruos!

streikui. Visuose didesniuose Amerikos 
universitetuose kairesnio nusistatymo 
studentai prie to ruošiasi. Juos organi
zuoja Nacionalū Studentų Sąjunga ir ki
tos kairesnių studentų grupes bei orga
nizacijos.

Darbininkų pareiga padėti studentams 
sudaryti kuostipriausį judėjimą, atsuktą 
prieš karų pavojų. Studentai yra nepap
rasta pajėga tokiam dalykui, kaip kova 
prieš karą. Tiktai reikalinga toji pajėga 
pasukti į gerą vagą, į gerą kryptį.

Amerikos studentija vis kairėja. Prieš 
keletą metų mažai kas būtų tikėjęs, kad 
J. V. studentuose pasireikš tokis^kovin
gas nusiteikimas, kokis dabar paširęiš-. 
Ida. Kapitalizmo krizis verčia kiekvieną 
rimčiau paprotauti ir ką nors daryti.
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Kokius Lietuvoj Žmonės Pasidaro
' L “Batus” ' ‘MjL I • . ‘ ••: ' ■ ’L’ ? ‘

Davatkų pinigais leidžiamam So. Bbs-•. 
tono “Darbininke” vienai kunigas (Čęš-p 
na) rašo savo įspūdžius iš Lįetuvoš,. kųrj 
jis nesenai lankėsi. Be kitko, tėži skai
tome : ’ ■ ■

Kaimuose žmonės patys padaro, ir batus, 
kurių padai yra medžio, o viršai odos.. . Jie 
vartoja tokius batus namie ir prie' darbo.. .

' . I
• . į , ■ »

Tie kunigo Česnos vadinami “batai” 
yra niekas daugiau, kai tiktai lietuviškos 
klumpės. Kodėl kunigas Čcsna jom tokį 
ponišką vardą duoda, sunku suprasti. 
Matomai, tuomi jis mano pazalatysiąs 
sunkų Lietuvos klumpių nešiotojų gyve
nimą amerikiečių lietuvių akyse.

Kunigėli, taip vadinamus tuos tavo ba
tus Lietuvos vargdienėliai dėvi ne iš raš- 
kažiaus, bbt iš vargo! ' .

Lawrence, Bridgewater, Ro-, 
chesterio, Newarko, Eliza-1 
betho, Lindeno, Shenando-: 
ahrio,Wilkes-Barre, Spring- 
fieldo, W. Frankfordo, Che- j 
sterio, Hudsono, Rumfordo, I 
Hartfordo ir eilės kitų mie
stų? Kur jūsų nauji nariai? 
Kur jūsų lenktynes už Rau
doną vėliavą, draugės ir 
draugai? ’ į

Silpnai, stovi Philadelphia,1 
Rockfordas. W a t e r b ury 
miestą pralenkė New Bri
tain 27 kuopa. Chicaga ir 
apsistojo, nejaugi Brookly- 
nui teks Raudonoji Vėliava? 
Patersone irgi neužtektinai 
naujų nariiį gauta. Ką da
rote vajaus reikalu?

; ; Laiko dar yra, nes vajus 
pratęstas iki Pirmos Gegu- 

■ žes. Visi ir . [Visos ptokite 
, darban. Aplankykite savo 
• pažįstamus, kalbinkite 3 juos 

i įį‘ [organizaciją, pfirąfeykite 
savo Jaunimą,. rengsite pa- 

į [rengimu^ ■ ir kvieskite: jų 
[ dalyvius' į apšvietos ojrgani- 
’z^ciją;; j

Konstitucijos Reikalų
ALDLD kphstitucija buvo 

išsibaigusi. “Vilnyje” bai
giame spausdinti naują lai
dą, ir kaip tik bus gatava, 
tai bus po kelias išsiuntinėta 
visoms kuopoms. Seniau 
kaina buvo 5 centai knyge
lės, dabar bus 2 knygelės už 
5 centus.

Septynių SSSR respublikų prezidentai ir SSSR Cen
tro Veik. Komiteto sekretorius Ą. S. Jehųkidze (sto
vi centre). Prezidentai sėdi (iš kaires į dešinę): 
Aitakov, Musabekov, Petrovsky, Kalinin, červiakov, 

Rachimbajev ir Chodzajev.

Nustatyta Planai Ateities Veikimui 
Connecticut Valstijoje

New Haven, Conn. — Kovo
31 d. šiame mieste atlaikytas vi
sos Conn, valstijos Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos na
rių susirinkimas. Jame dalyva
vo ir nėriariai, bet pasišventę 
darbininkų judėjime veikėjai ir 
jaunuoliai.

Iškilus svarbiem klausimam, 
kaip karo grūmojimas, prave- 
dimas kovos už bedarbių bilių, 
sukoncetravimas spėkų koloni
jose, įtraukimas naujų spėkų— 
narių į komunistų eiles, organi-

darbiai priversti badauti. Todėl 
dar labiau reikia susidomėti be
darbių biliauš aiškinimu darbi
ninkam draugijose ir visur. Jei 
šis bilius būtų priimtas, tai bū
tų šaltinis, iš kurio bedarbiai 
galėtų bent kiek lengviau atsi
kvėpti. Dabar , labai svarbu, kad 
visos organizacijos darytų di- 
džiausį spaudimą ant kongreso 
reikale pravedimo bedarbių bi- 
liaus.

Apdiskusuota apie geresnę 
koncentracijąjiolon-ijose ir apie

šypsenos

Amerikos Muitinėj
Valdininkas (atvyku

siam)): “čemodanuose* jūsų 
nėra nieko užginto? Paro
dyk jūsų dokumentą... A, 
jūs iš SSRS? Pavelyk pasi- 
raust pas jus galvoj—ar nė
ra ten pavojingų idėjų!”

Matė, kaip Dirba Arklius
Prie kalvės mergaitė ma

tė, kaip kalvis kauste užpa
kalinę arklio koją. Ji moti
nai sako:

“Mama, aš šiandie ma
čiau, kaip arklius dirba.

Motina: “Ką tu sakai, 
mažyte, tu klysti!”

. “Ne, tiesa! Arklys jau 
būvo visai gatavas:— meis
teris prikalinėjo jam pasku
tinę koją.”

Surinko P. S.

“The Communist” už Balandį
Jau jšėjo-iš spaudos už balandžio mū- 

I nesį Komunistų Partijos teoretinis orga
nas—“The Communist.” Tarpe kitų 

, svarbių straipsnių, jame telpa: Earl 
Browderio—“Religija ir Komunizmas,” 
L. Rudo—“Sidney Hooko Pažiūrų Reik
šmė,” ir kt. Telpa atsišaukimas Filipinų 
Salų Komunistų Partijos, taipgi knygų 
apžvalga.

Apskritai, ‘The Communist” yra nepa- 
I vaduojamas šaltinis'tiems, kurie nori gi- 
i liau susipažinti su marksizmu-leninizmu 

apskritai ir amerikinėm sąlygom, ypatin
gai. Lietuviai darbininkai, galį skaityti 
angliškai, turi sekti “The Communist” re- 
guliariškai.

Pavienio num. kaina tiktai 20c.
j Balandžio Mėn. 12 Diena —

I • f, f M \ ' 9^ M *• *

Studentų Diena
Balandžio mene, šio 12 dieną įvyks 

Amerikos augštesnių mokyklų studentų 
protestai prieš karą. Jie tą dieną strei
kuos. Jau dabar daromi prisiruošimai

Kodėl Neišbandyti?
Tūlas “Patarėjas” per “Naujienas” 

siūlo sako kolegoms Detroite tokį recep
tą: t ♦

Socialistams, sblokininkams bei šiaip be- 
partvyiškoms organizacijoms aš noriu duoti 
praktišką patarimą: garsinimuose visuomet 
naudoti pilną savo organizacijos vardą. O 
tai todėl, kad žmonės dažnai su organizaci
jų raidėmis (inicialais) nėra susipažinę. 
Kai jie pamato eilę raidžių, tai dažnai pa- 
mano, jog tai bolševikiška organizacija. Ir 
į garsinamą parengimą, žinoma, neina.

Ęodel tokis patarimas? Todėl, kad ne
senai įvyko “sklbkininkų” ir socialistų 
parengimai (Detroite) ir abu buvo labai 
mizerni, menkučiai. Tasai gudruolis ma
no, kad jie menkučiai dėlto, kad žmonės 
mano jų rengėjus esant bolševikiškais. 
Bet “Patarėjas” nutyli tą faktą, kad bok. 
ševikiškų organizacijų parengimai (kaip 
visur taip ir Detroite) buvo labai pasek
mingi, sutrauko daug žmonių !

Kadaise vienas kunigų laikraštis rasė, 
būk bolševikams todėl pavyksta suruoš
ti didelės pramogos, kadangi jie nesigar- 
sina savo organizacijų pilnų vardų, o 
naudoja tiktai inicialus.

Tiem ponam męs galim pasakyt: mūsų 
parengimai esti pasekmingi todėl, kad 
žmonės—darbininkai—žino, kas mes es
ame, o jūsų, pramogos nepaselOningos, 
kadangi žmonės žino, kas jūs esate!

Knygos Reikalu
Šių metų knygą nariai 

gaus greitai, nes jau yra 
atspausdinta 128 puslapiai. 
Greitai bus padarytas tra
čias mušimas. “Povilas Jųr- 
ka”, bus labai skaitytina ir 
naudinga knyga. Mokėkite 
savo duokles, gaukite naujų 
narių, pieškite organizaciją, 
o “Šviesa” ir knyga bus iš
leista laiku.'

D. M. šolomskas
ALDLD CK Sekr.

Agitacijos Fondas

ALDU) VAJUS IR KANADA
Kanadoje vajus už naujus 

I? Amerikos Lietuvių Darbi- 
I ninku Literatūros Draugi
ai jos narius pasmarkėjo. Sūd
ri bury miestelyje • susitvėrė 
1 nauja kuopa. Kapuskasinge 

atsigaivino seniau gyvavusi 
95 kuopa, Lachine miestely
je taipgi turime naują kuo- 

I pą. Reiškia, net trys naujos 
j kuopos trumpu laiku.
I Dabar aplaikėme nuo 
t ALDLD Kanadoje Veikian- 
I čiojo Komiteto iždininko 

drg. M. Guobos net $165.89 
<' i duoklių ir įstojimo mokes

čių. Tdme skaičiuje yra 52 
nauji nariai. AugšČiaušiai 
Kailadoje stovi 162 kuopa, 

‘ Toronto, su 23 naujais na- 
| riais. Smarkiai pasivarė 

pirmyn ir Mohtrealo 47 ir

137 kuopos.
Su kovo 31 diena šiame 

vajuje naujais nariais seka
mai kuopos buvo:
Kp. Miestas Kiek naujų 

narių
1—Brooklyn, N. Y. 34

19—Chicago, Ill. 23
162—Toronto, Ont. 23
143—Reading, Pa. 22
22—Cleveland, Ohio 15

137—Montreal, Canada 13
14—-Minersville, Pa. 11
47—Montreal, Canada 9

146—Chicago, Ill. 8
52—Detroit, Mich. 7
96—Sudbury, Canada

Į, (nauja kuopa) 7
27—New Britain, Conn. 7
92—Cicefo, Ill. 6

132—Tacoma, Wash. 6
188—Hamtramck, Mich. 6
39—Scranton, Pa.’ 5

28— Waterbury, Conn. 4
63—Bridgeport, Conn. 4
95—Kapuskasing, Ont. 4

104— Chicago, Ill. 4
217— Winnipeg, Man. 4
218— Scottville,; ivkich. 4

[219—Forest City,JPa. 4
32—New Haven, Conn. 3
72— Great Neck, N. 3
79—Chicago, III'. . 3
90—Youngstown, Ohio 3

161—Seattle, Wash. 3
10—Philadelphia, Pa. 2
12—Pittston, Pa. 2
25—.Baltimore, Md. 2
29— Rockford, Ill. 2
69—Leathbridge, Alta 2
73— Summerlee, W. Va. 2
84—Paterson, N. J. 2
94—Kenęsha, Wis. . 2

100—Timmins, Ont. 2
105— Phi la., Pa. 2
145—Los Angeles, Calif. 2
149—Philadelphia, Pa. 2
152—Red Lakė, Ont. 2

Ką veikia draugai Bosto
no, Worcesferio, Monteįlos,

Vėl Gražiai Parėmė Svarbią 
Įstaigą

East New Yorko draugai 
ir draugės antru kartu fi
nansiniai parėmė Agitacijos 

• Fondą. Jųjų 13-ta kuopa 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo paaukojo penkiųs 
dolerius ($5). O aną sykį, 
kaip jau buvo atžymėta, jų 
Literatūros Draugijos kuo
pa paaukojo penkinę.

Mūsų Literatūros Draugi
ja turi apie 250 kuopų, Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimas turi apie 150 kuopų. 
Daleiskįme, kad visi tose or
ganizacijose draugai taip 
susirūpintų Agitacijos 
Fondo reikalais, kaip mūsų 
draugai East' New Yorko, 
Brooklyno priemiesčio. Žiū
rėkite, kaip greitai Agitaci
jos Fondas sudarytų gražų 
iždą, iš kurio kiekvienas 
centas eina darbininkiškos 
apšvietos reikalams. Žino
ma, ne visos kuopos turi iž
duose pinigų, bet kiekviena 
kuopa gali nuo savo paren
gimų dolerį kitą paskirti 
Agitacijos Fondui. z Prašo
me visas organizacijas tatai 
padaryti.

Centro Biuras.

Naziai Pagrobė Laikrašti
ninką iš Šveicarijos

BERN. — Hitlerininkai 
pasigrobė iš Šveicarijos 
priešfašistinį laikraštinin
ką B. Jacobą, slapta parga
beno jį į Vokietiją ir įmetė, 
į kalėjimą. Jis buvo pabėgęs 
iš Vokietijos. Šveicarijos, 
valdžia protestuoja Hitle
riui ir reikalauja sugrąžint 
Jacobą į Šveicariją.

žavimas, švietimas .jaunimo ir 
Visuotinas Lietuvių ^Darbininkų 
Suvažiavimas, reikalavo turėti 
praplėstą susirinkimą šioje val
stijoje tarpe lietuvių.

Iš visų didesnių kolonijų dik- 
tas būrys draugių ir draugų da
lyvavo susirinkime ir visi .nuo
sekliai svarstė tuos bėgamuo
sius '■svarbius klausimus. Jaus
ta iki šio laiko, kad šioje apie- 
linkėje perdaug mažai buvo ve
dama agitacija už Visuotiną Su
važiavimą kovai prieš karą ir 
fašizmą ir už Lietuvos liaudies 
reikalus. Laukti ant ilgiau jau 
nėra, galima. Matome, kaip Hit
leris Vokietijoje ir mėlynasis 
arelis šioje šalyje veik dvynu
kai, kurie reiškia fašizmą. Hit
leris nė vien marina darbinin
kus, kad palaikyti pūvantį kapi
talizmą, bet tuo pačiu kartu 
grūmoja karu kitom imperialis- 
tinem valstybėm, o labiausiai 
ruošiamasi prie . sunaikinimo 
darbininkų tėvynės — Sovietų 
Sąjungos, kurioje nėra bedar
bės, kurioje budavojamas so
cializmas. Lietuvių tarpe per- 
silpnai vedama kova prieš karą 
ir fašizmą. Todėl bus draugi
jose pravesta miątis, kad jos 
visos rinktų de,legatus į būsian
tį Lietuvių Visuotiną Suvažia
vimą Clevelande birželio 30 d.

Tame suvažiavime ne vien ka^- 
ro ir fašizmo klausimai bus 
svarstomi, bet ir°Lietuvos dar
bininkų padėtis. Lietuvos Sme
tona juk nėra nė kiek geresnis 
pž patį Hitlerį. Lietuvoje, kaip 
ir Vokieti jojoj., geriausių darbi
ninkų šimtai sugrūsta į kalėji
mus. Kankina ir pūdo ten drau
gus, kurie vedė kovą už žodžio 
ir susirinkimų laisvę, .kurie or
ganizavo Lietuvos darbininkus 
ir vargdienius ūkininkus. Ten 
nbdaleidžiama darbininkam su
sirinkti apkalbėjimui savo rei
kalų, neleidžiama darbininkam 
leisti savo laikraščius. Vienu 
žodžiu tariant, Lietuva tai kai 
kalėjimas arba .koncentracijos 
kempė. Darbininkam nevalia nė 
kalbėti, ne rašyti ir tik todėl, 
kad dvarponių ir'bankierių in
teresai to reikalauja. Todėl Lie
tuvių Visuotinas Suvažiavimas 
turės surasti būdus ištiesimui 
rankos ctel Lietuvos darbininkų.

Šioj šalyje kovos irgi kas 
^dien didėja. Bedarbė nė kiek 
nemažėja. Roosevelto NRA ir 
kiti skymai bedarbius darbinin
kus nepasotino ir nepasotina. 
Kunigas Coughlin, Long ir kiti! 
ramina darbininkus, *bet lai tik* 
suturėjimas nesusipratusią dar
bininkų nuo kovos, tik pratęsi
mas šios sistemos, kurioje Ne

naujų narių įtraukimą į parti
ją. Sunkėjant darb. gyvenimo 
aplinkybėm, plečiasi ir veiki
mas, todėl reikalinga daugiau 
veikėjų, daugiau partij iečių 
žmonių ir lietuvių tarpe. Iš dis
kusijų matės, kad eilės draugų 
gali tapti Komunistų Partijos 
nariais ir jurais veikėjais..Ma
noma, kad iš šio susirinkimo 
sugrįžę draugai pradės labiau 
rūpintis įtraukimu daugiau nau
jų narių į partiją. (

Diktokai kalbėta apie būsian
čią jaunuolių mokyklą. Jau
nuoliai labai kritikavo suaugu
sius draugus, kad nemokėjome 
sudaryti sėkmingas mokyklas 
praeityje. Jie mano, kad ir a- 
teityje mes su tos rūšies moky
klom mažai ką gero atsieksimi 
Jų pro ponavimas buvo, kad nu
skirti keletą jaunuolių iš Conn, 
ir pasiųsti į New Yorko' moky
klą, kuri vedama disciplinuotoj 
formoj ir iš ten jaunuoliai su- 
gryžę liktų tikrais agitatoriais 
ir tt. Tačiaus susirinkimas ma
tė svarbą steigti ateityje tokią 
mokyklą, kokios buvo praeitais 
metais. Todėl, kad mūs troški
mas ne vien tik keletą gerai iš
lavinti ir paskui tuomi tenkin
tis, bet kad daug lietuvių jau
nuolių pralavinti ir atitraukti 
nuo buržuazinių draugijų, kaip 
YMCA ii’ kitų. O sulyg komisi
jos pranešimo, jau bandoma su
sitarti su viena vieta Bridį^e- 
porte ir tenais, manoma, bus 
toji jaunuolių mokykla. Drau
gai pasižadėjo dėti visas pa
stangas, kad sukelti ganėtinai 
finansų del mokyklos ir gąuti 
diktą skaičių mokinių.

Prie užbaigos padiskusuota 
apie mūs laikraščių turinį. Kaip 
kurie draugai mano, kad mūsų 
laikraščiai “Laisvė? ir “Vilnis” 
būtų galima pagerinti. Da vis 
ne visos darbininkų kovos per 
mūsų laikraščių špaltas atspin
dį kaip kokiam veidrodyje. Per- 
mąžąi pastaraisiais laikais buvo 
nušviesta Darbo Partijos prą-' 
ponavimas ir kiti reikalai, šios 
apięlinkėš korespondencijos irgi 
nėra pergeriausios. Draugai 
mano, kad jas reikia gerinti. 
Reikia^ rašinėti tankiau ir iš 
darbininkų kovų, o mažiau ilgų 
pranešimų apie parengimus ir 
kitus mažesnes vertės dalykus. 
Nutarta į parašyti “Laisvės” 
Bendrovės suvažiavimui rezoliu
cija su pasveikinimu ir, prieg- 
tam, sumesta aukų $5.15 del 
“Laisvės” paramos. Po 50 cem 
tų "šie draugai davė: JD. Bur
ba, P. Zikas, O. Latvienė ir J. 
Žemaitis.

Tas susirinkimas tęsėsi nuo

Worcester, Mass.
Iš 24 d. Kovo ALDLD 11 Kuo

pos Susirinkimo ir Darbų.
Iš komiteto raportų, tai vie

ną iš geriausių davė draugas 
F. Mazurka, kuris pridavė 
$4.10 už visokią literatūrą, jo 
išplatintą. Kitą susirinkimą, 
sakė mūsų nenuilstantis kny
gius drg. Mazurka, atnešiu 
daugiau. Priešfašistinio komi
teto atstovai pranešė, kad jie 
siuntė du atstovus į Mass, 
valstijos legislatūrą už Ap- 
drautlos Bilių H.R. 2827, kuo
met tas’ bilius buvo nagrinė
jamas. Pasirodė, kad nuo įvai
rių organizacijų ir draugijų 
atstovai ten sudarė didžiumą 
už bilių H.R. 2827.

Komisija, kuri ruošia per
statymui vieną iš puikiausių 
veikalų “Pradžia”, praneš.ė, 
kad darbas eina pirmyn, per
statymas įvyks 7 d. balandžio. 
O programų rengėjai del šio 
veikalo pranešė, kad turi su- 

! rinkę $118.00 vertės garsinimų 
[ir sakė kad dar rinkimas ne- 
»užbaigtas, šiame raporte dau
giausiai, pasirodė dirbę drau
gai P. Plokštis ir H. Stankus. O 
draugai žalimas ir Norkienė 
vejasi anuos. Draugės Petku- 
nienė ir Lukienė nenori pasi
duoti šiem. Draugai Kižiene, 
F. Petkunas, Raulušaitis pri
šokdami tai vieniem, tai ki
tiems padeda. O Palionis su 
Luku vejasi visus. Kaip ma
tyti, prie šio veikalo mes ruo
šiamės ne juokais, nes turim 
puikų būrį darbuotojų. Wor- 
cesterio ir apielinkės lietuviai 
rengkitės visi pamatyti dar 
pirmu kartu sulošiant Worces- 
teryje veikalą “Pradžia.” Ke
turių Veiksmų Drama. Tai yra 
tikras vaizdas įsikūrus Sovie
tų valdžiai ir po jos nuvertimo 
Lietuvoj. Šio veikalo perstaty
mui’yra parinkti geriausi sce
nos mėgėjai ir ruošia bendrom 
spėkom ALDLD 11 ir 155 kuo
pos ir T_DA 13 kuopa. Įvyks 
lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St! Įžanga 35c asmeniui.

Visi yra prašomi nepraleisti 
šios progos.

Taipgi šis susirinkimas iš
rinko 2 atstovus į tarptautinę 
Worcesterio konferenciją, pri
sirengimui prie birmos Gegu
žės. Ši konferencija įvyks 5 d. 
balandžio, 7:30 vai. vakare, A. 
O. H. Svetainėj, šioj konfe
rencijoj, kas tik nori, gali da
lyvauti, kad ir ne atstovai?

ALDLD 11 Kuopos Koresp.,
J. M. L.

11:30 vai. iš ryto iki 4 vai J po 
pietų.

Dalyvavęs.
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Over 100,000 Students Expected to Strike April 12
Five Thousand Acclaim Lyros Chorus as 

Best in Cleveland Cultural Competition
CLEVELAND, Ohio—Last Sunday, 

March 31st, at the Gray's Armory in 
Prospect, the Lyros Chorus was ac
claimed as the best workingclass 
chorus in the city.

The terrific rapid fire enterfain- 
ment lasted for fully six hours. 
Five thousand workers jammed the 
Armory to capacity. Many Lithua
nians attended, and about two thou
sand workers were turned away be
cause there was no more standing 
room left. This affair made history 
in the workingclass cultural move
ment of Cleveland, and the Lyros 
Chorus won the first prize in the 
competition.

Those participating on the program 
included: Croation Singing Society, 
Szech Workers’ Band, East Side Hun
garian Singing Society, Freiheit Ge- 
sangs Verein^, Freiheit Mandolin Or
chestra, Harmonica Aces, Negro Cul-

THEY MARCH FOR IL DUCE’S GLORY

With all Europe arming for conflict, Benito. Mussolini would feel his national pre^tijp? was 
being harmed unless he too showed off his military strength. So he called to arms mote reserve 
companies and put them through their drills. .His talks about Fascism bringing p**ace are long 
forgotten.

LITHUANIAN ARTISTS TO N. G.’s TRAINED TO USE 
FORM CLUB APRIL 9TH POISON GAS ON STRIKERS

Lithuanian artists of New York 
and Northern New Jersey are plan- 
ning to form a Lithuanian Artist 6r- 
ganization whose object will be to 
stimulate the talented young people 
interested in art, to hold art exhi
bits, art lectures, etc., and perhaps 
organize writers, singers and musi
cians groups. All this will be de
cided upon by the group which will 
meet in Laisve Hall, 419 Lormer St. 
Brooklyn, on Tuesday, April 9th at 
8:00 P. M.

Talented young Lithuanians in any 
of these fields are cordially invited 
to attend. We do know that there 
is quite a number of youth among us 
who are very talented or are even 
artists. So far, they have been 
unattached and as a result, all their 
work was not appreciated. Now, 
with the formation of an organiza
tion, we'will not only stimulate the 
young artists to do work in their 
field, but also to have an educational 
program of the subject. 

turai Group, Prager Radio Concert 
Orchestra, Slovenian Singing Society, 
Spanish Dance Group, Ukrainian 
Mandolin Orchestra, Ukrainian Sword 
Dancers, Ukrainian Toilers Chorus, 
West Side Hungarian Dance Group, 
West Side Hungarian Workers Cho
rus and many others besides the Ly
ros Chorus and Lyros Orchestra.

Tomorrow, April 6th, the Chorus 
is arranginng a victory party for 
the chorus members and their friends. 
It will be held at the Lithuanian 
Workers Hall, 920 E. 79th 
The chorus 
and .friends

On April 
is planning 
classic operetta: CARMEN, 
more about these things later.

Street, 
parents !members, their 

are invited.
21st, the Lyros 
to present the

Chorus 
famous 

But 
The

Cleveland youth themselves will pro
bably write up the events for the 
next issue.

Courses in “gas offensive” against 
“mobs” are being given to National 
Guardsmen by the U. S. Chemical 
Warfare Service. TheChemical War
fare Bulletin, in discussing this train
ing of guardsmen states: “as 90% 
of all National Guard active service 
is in connection with domestic dis
orders and only 10% in actual war, 
the development of chemical warfare 
tactics in domestic disorders has 
been stressed.”

The training consisted of “prac
tice in the use of gas against mobs”. 
A typical case studied was that of 
600 to 700 striking miners of the 
Woodside Mine in Springfield, Ill., 
who were dispersed by 29 soldiers 
through the use of gas.

Even the air corps of the National 
Guard is being trained for chemical 
warfare against strike gatherings and 
picket lines. They now have flying 
planes which can drop gas bombs at 
intervals of 5 to 15 yards in a crowd.

BILLIONS SPENT FOR WAR AS 
i i

STUDENTS PLAN WALKOUT
BULLETIN

NEW YORK CITY—Reports coming to the National Stu
dent Strike Headquarters indicate that more than 100,000 
students all over the country will throw down their books next 
Friday, April 12 at 11:00 A. M. and walk out on the greatest 
tsudent strike against war fascism over witnessed in the U. S.

The Lithuanian Youths are urged to organize as many stu- 
dens as they can to strike at the same time. This will show 
the war makers of this country and of the world that Ameri
can Youth as well as other youth hate war and fascism.

Under the guise of providing work for the unemployed, Pre
sident Roosevelt is speeding up the building of a huge war ma- 

: chinery and the spending of a 3 Billion war budget in. prepa- 
■ ration for an impending world slaughter.

It is estimated that with the size of its air force, the amount 
of money being spent to machaniže the army forces>and the 
strength of the riavy, the United States stands first aipong the 
imperialist nations. New inventions for mass murder are be
ing tested for accuracy and speed, such as the new rapid-fire 
one pound gun, jthat gives 30 shots per minute when hand fed 

and 100 shot per minute when 
mechanical fed.

Whatever weakness exist in 
the U. S. war machinery will 
be wiped out before the mid
dle of the year. Army and 
navy officials give these esti
mates.

In spite of the war fever which is 
sweeping very imperialist country 
at this time thę Soviet* Union per
sists in its peace negotiations and 
has impressed the British Ambassar 
dor, Mr. Eden, with its peace ef
forts. The London Times correspon
dent writes:

“The impression aries that the 
Soviet Union wants nothng but the 
possibility of peacefully continuing 
the enormous construction work 
which has already been started.”

Stalin, the great leader of the So
viets, understands fully that the war 
danger threatens from the West 
(German imperialism) and the East 
(Jappanese imperialism). In this 
period of great turmoil the Soviet 
Union truly presents the working-

continued on page 4)

Elizabeth Organizing Buses to Youth Committee 
Dance in Brooklyn April 28th; Tickets Sell Easy

While roaming around Elizabeth, 
N. J., last Sunday, we bumped into 
some news that made our hopes 
about the outcome of the NLYC 
dance rise higher than ever. The 
Vanguards were trying to keep this 
a scret, until it unconsciously leaked 
out in our presence.; Here are the 
good tidings: The Vanguards already 
have, one buss full of people for the 
NLYC affair and have hopes or or
ganizing another oriel Bravo for 
you, Vanguards! Yori certainly have 
chosen 
ves.

The 
follow
Organize into large groups and come 
dowwn! Help make this affair a 
huge success!

a proper name for yoursel-

other youth branches should 
the example set by them.

Com-
Tickets Sell Easily

The LDS National Youth 
mittee has distrbuted the dance tic
kets very widely. Listen to this lit-

About Working Class Youth 
And Their Organizations

tie note from Collinsville Ill.:
“I have just been successful in 

selling all of the tickets to your 
dance. When I first received them, 
I had a pessimistic feeling that I 
would not be able to sell any, but 
when I told them that it was for 
the benefit of the National Youth 

Committee, the tickets sold themsel
ves.

“We are hoping your dance will 
be a huge success.”

PETER MARMAN, Jr.
But that is not the only place. 

Already money for the dance admis
sion tickets has been received from 
Wilmerding, Pa., Brooklyn, N. Y., and 
frorfi Bridgewater, Mass. We sure 
do hope that other cities will show 
their shining solidarity with the 
National Youth Committee.

Especially, we are interested in 
the New York and New Jersey ter
ritories. This is a very important 

(Continued on Page 4)



i r

Page Two

READY TO PROTECT WORKERS’ REPUBLIC

LoDcStars

EDITORIAL
forfeited“CHILDISH CULTURE OF THE COMMUNISTS

ATTENTION WORCESTER,

All OUT TO“LAISVE” SHARE HOLDERS’ OTHt AND

forfeited 
games

e National Youth 
is extending their

AhOhcapitalist culture of Father Vai is STARVING PEOPLE TO DEATH 
righfc under, our noses!

HITLER’S UNIVERSAL 
CONSCRIPTION

and Southern

This young tank commander of the Red Army is prepared, with 
his comrades, to protect the Soviet Union from the possible invasion 
of the imperialist armies of Ehiropc. After /spurning offers of the 
U.S.S.R. to disarm, European nations are building up their war ma-

repressive measures of the

DICTATORSHIP RAGES IN 
CUBA

hy’s army, declares that 
years under the new. “de

Germany, will have 3,- 
dly trained war equipped 
It is estimated that Ger-

Lost 1
Half
Automatics
Automatics

An absolute dictatorship under the 
'leadership of. President Mendieta and 
Colonel Fulggnęio Batista has been 
established in Cuba during the strike 
of some 350,000 students and. thou
sands of workers, farmers and pro
fessional. Constitutional law has 
been completely suspended.

The
Mendieta government have been, com
pared to the terroristic methods used 
by former President Machado. Over 
200 militant labor, leaders and edu? 
cators have been jailed.. Public as
semblies of • more than 2.. persons 
have been prohibited. Many, union 
offices have been, wrecked by Batis-

Automatic W. C. Win New Jersey LD.S 
Basketbaft league Championship

to increase her army. Frederico > Bai- 
strocci, Italian Fasist Under.-Secre- 
tary of. War, indicated* that Italy will 
not only, conscript new, recruits dur
ing. April, but will also keep present 
conscripts under arms, bringing 
Italy’d standing army, to close to 
1,000,000 men.

Using the above heading, our “misinformed liar”, Father Valanchus, 
spiritual advisor to the Knights of Lithuania, and besides, editor of the 
VYTIS, the Knights, official organ summarizes the culture which the Com
munists have. Listen to what a terrible bunch these Reds are:

“They even desire to force the Ameidcan government to give relief to 
-the unemployed and the 'aged...”
- . My, my what a terrible, terrible, calamity! In such a cultured nation 
like the United States of America, where people must starve because 
there, is too much food, the Communists, the rats, try to force the govern
ment* to pay relief.

When you have a job in.America (or in any other capitalist country, for 
that, matter) and you produce too much food^ or whatever it is you are 
working at, there is nobody, to buy it, and you are layed off... you lose your 
job. What next? You live on. the money you saved, if that was possible. 
If you had saved a few measly pennies the banks closed and you lost it. 
But if you were lucky enough to put it in a bank which did not fold' up, 
you soon ate up all your cash and you were leftl penniless, and HAD TO 
FIGHT FOR.RELIEF, OR GO TO THE BREADLINE?
' Why?' Because you produce too much food or too much clothing! What 
a culture Father Valanchus wants us to keep! What a culture!

Thia “crusader” for a “damned good culture” also says:
Moscow, where they sit on piles of gold, the workers, orphans, 

the aged, and the children who do not wear the red flag on their hearts 
Brer-forced’to die of starvation.”

Wė only wish to remind our Father that:
The Labor Code adopted November 15, 1922, provides for social insurance 

to cover free medical aid;.payment during temporary incapacity to work due 
to illness, accident, quarantine, pregnancy, childbirth, or the necessity of 
caring for a sick member of the family; supplementary benefits for retire
ment,, the care of infants, and. death; the payment of. invalid insurance; 
and! payment, to persons whose breadwinner has died, or disappeared. In 
addition, old. age.pensions, introduced May. 15, 1929, are payable at 55 years. 
Fund®’ are administered exclusively by representatives of the workers 
through their trade unions which are coordinated for the whole country into 
a central organization. Insured persons are entitled to free medical and 
preventive treatment at clinics, first-aid stations, hospitals, sanataria, and 
at home, and to free dental and orthopedic treatment. This includes free 
medicine,- artificial teeth, eyeglasses, bandages, artificial limbs, and any-1 
thing* else required. The insuance privileges also hold fox* all members of 
the'family of the insured;

Further the “crusading” Father, may wnll accuse us1 of starving the poor 
RUsaians. He,, who is an exponent of the Catholic faith! In 1921, in 
Russia, there was a terrible famine, due to. the civil war, world war, crop 
failures etc. The people petitioned, the church, to. use its great wtealth. and 
gold?to buy food. for. the hungry. But THlE PRIESTS ANSWERED' THAT 
THE GOLD BELONGED TO GOD AND THAT PEOPLE ASKING FOR 
SUCH THINGS' SHOULD BE EXCOMMUNICATED! The-Church not 
only would not feed the starving, but took, part in the counter-revolution
ary warfare against these same workers and farmers. Yes, they took part 
in ^conspiracy to kill off the starving people!

Ibithat the culture which Father Vai. is advocating?!

With the proclamation of univer
sal military conscription by Hitler, 
all pretenses of various governments 
to decrease armaments vanish. The 
N. Y. Tirais report, of: the. strength 
of Germ 
within dfl 
fense poĮicy 
000,000 
soldiers 
many today has an armed force of 
more than 500,000 men.

Simultaneous with Hitler’s decree 
of forced military service for all able 
bodied men, France5 added one year 
to her compulsory, military service. 
Handly a month before this, Swit
zerland served notice that she in
tends to lengthen the period of com
pulsory military service^ Switzer
land; now has approximately 400,000 
trained militia.

In Austria;. conscription is not far 
off. The Weltblatt remarked- edi
torially.: ‘’Austria expects, the great 
powers to hasten, the introduction of 
conscription, in. Austria, which after 
Germany’s step, cannot any longer 
be considered a concession to us, 
but a matter of course.” AIT candi
dates for public service positions in 
Austria are required to • show certi
ficates of military service.

In line with Mussolini’s declaration 
that Italy is a “military and warlike 
nation” (N. Y. Times 3-22-35) comes 
the announcement, that Italy intends

By M. M. Sholomskas
A strong spirit is growing in the 

schools in Philadelphia against war 
and against the use of schools for 
the purpose qf dissemanating mili
tarist propaganda. Students in Cen
tral and Frankford High Schools 
have been especially vigorous in de
nouncing war and all attempts of 
stirring up war hysteria in these 
schools.

When H. L.Į Hinkle, of the U. S. 
Army Reserves went seeking recruits 
for the C.M.T.C. at Central High 
he was met by! a barrage of criticism 
and boos of the students. He had 
anticipated no such reception and 
was unprepared to answer the ques
tions anrUcritięism hurled at him by 
the students? After an hqpr of un
interrupted protests, Lieutenant Hin
kle was compelled to leave the 
school-.

At Frankford High also the Lieu
tenant was subjected to a stream of 
sharp critcism and protests. Milton 
Haraburda plyyed a prominent^ part 
in putting Hinkle on the hot pan.

This aggressive spirit^ against war 
which has beep manifested in these 
schools has been a driving factor in 
fostering the coming students strike 
against war on April 12. Although 
public school officials have placed a 
ban against the April 12th Strike, 
meetings have been announce^ for 
Frankford; Northeast, Central,. Weft 
Philadelphia 
Schools.

one of.
Let ufc

Cliffside 
Linden 
Elizabeth 
Linden forfeited 
Cliffside forfeited 

Score— Won 5 Lost 0 
Total Score—Won 11 Lost 1 
Jr 
And that is how they copped the: 

N. J. LDS Basketball League cham- 
pionship this year. Even though 
the League was not very large this} 
year, we expect a much bigger one 
in the future. We hope that all par
ticipants in this year’s league will 
try to do their best to.draw other 
youth organizations into the LDS 
sports movement.

Half
Automatics 
Automatics 
Automatics 
Automatics 
Eliz. 

forfeited two
Score Won 6 

1

Second

“One- of the Audience?*/wo 
want to know who you are.

Make yourself, knowwn

to a close with a 
was sholwn by the 
f, good fellowship 

of the season^ 
games, the Newark Automatic 

ors of the LDS N. J. Basketball 
tomatics! T1 
■outh Section
. We hope that you will be ac

tive participants in all LDŠ sports activities.
We will form leagues in various other sports and hope to 

haye many more teams from I-------------- f-----------------------
other organizations entering them. ' tvi mi i _ fi •!.

sports movement will be 
the largest in the country, 
look ’forward to that day.

Getting back to the Automatics, 
we can only say the best about them. 
During the tournament, they display'^ 
ed wonderful playing ability and 
have built up an enviable string of 
victories—winning 11' games and los
ing only one. Here are the, scores 
of the outcome of games between the 
Automatics and the other teams ii> 
the League:

First
Cliffside 29
Linden Victors 26 
Elizabeth 27
Linden 14

The' New Jersey Basketball League came 
bang! Although not so much enthusiasm 
teams towards the end of. the second, hall 
existed throughout the length 

After winning a totaL of 1 
W. C. have emerged the vic 
tournament! Welcome, Au 
Committee and the Laisve ? 
sincere congratulations to yoi
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ABOUT SPORTS
By The Naturalist

The ending of the basketball sea
son brings every sport lover to. think
ing about outdoor sport activities. 
But thinking is not enough to satis
fy the craving for action that spring 
incites in us. This craving must be 
appeased by real activity. What 
are we driving at ? The information 
of softball leagues.

Yes, that is the theme of our pre
sent song. Let’s have games at every 
picnic, outing, etc. Let’s try to form 
a softball team in every youth 
branch! ; i Hi

We presume that the entrance of 
spring brings the minds of some of 
our young ’uns in the youth branches 
to more tender thoughts than swing
ing a bat, but we hope this state of, 
affairs will not be a hinderance 
to our summer sports. Don’t forget 
—business before pleasure. •

Anyway, we would like to hear

Stradiey Speaks in 
Phila. Despite Ban

Page Three
• I ' , 1 1 1 ,

By Felix Olekis Jr. • . ■ «
Eighteen hundred persons heard 

Evelyn John St. Loe Strachey speak 
Wed., March 27 th, at the Erlanger 
Theatre in Philadelphia. Strachey 
spoke at the theatre because the 
management of both Convention Hall 
and Commercial Museum declined, to 
rent the hall. Their reason being 
that they were afraid he might 
cause a red revolution and take over 
Philadelphia. Strachey had to post 
a $2500 bond with an insurance Com
pany just in case there was loss of 
life and property.

Hlarold J. Laskie, an economist of 
London University wired our govern-, 
ment the following: “I don’t know 
him very well, but from the little I 
do know, he’s a very harmless per
son.” Philadelphia’s pblicemen, fire
men and national guardsmen were on, 

... (full force ready to march in and;
from all youth branches who have save the city for democracy. All 
possibilities of forming teams. Some policemen were given 2 guns for the. 
branches are already starting to or- evening and the police car had. 
ganize them.
know about the progress! Maybe the mayor left the city, and children, 
we could form two or, possibly three wjere ordered to be kept off the 
Softball leagues this year in the east. | streets.

/ By having sport activities in the ' 
open, it is possible to attract youth 
to our branches. It seenis that the 
youh, get new life into them when 
spring and summer comes around and 
are very eager to participate in all 
outdoor sports. Of course you wiltf 
fiiW! some who are walking around 
with a dreamy look in their eyes and 
a note book and pencil—ready to 
jot down the music of the wind, etc.

etc. This condition might be term
ed as a minor ailment called; “spring- 
loveosis”. We are very fortunate 
that is isn’t contagious or we 
wouldn’t have any sport activities 
at all!

The tense moment came—all “Phil- I 
lies sleuths” reached for their hip 
pockets; all police cars stopped for 
a brief moment—Strachey appeared* 
in person pn the stage. Nobody be
gan singing the “Internationale” and 
no red flags were seen. Strachey 
spoke in a cultivated Oxford tone. 
The crowd laughed and applauded

YOU NOW? '
S " ' ' I #

By Mildred Jamison
That Roger Williams was thrown 

out of the Massachusetts colony andxiie vxvwu ana appiauaeu i, . .7. 1 . . , , -
quite often.’ No bombs were thrown I hls citizenship was taken away from 
and a good time seemed to be had hlm because the authorities consider.

!. ' ' ; ed him too radical. And now, 300
((Čontinued on Page 4)

Anti-Labor Bills Flood State 
Legislatures

; Of 18 new anti-labor bills 
mitted to state legislatures ręcently, 
one bill has become law, two await" 
the signatures of governors, and 15 
are under serious consideration; These 
bills, backed by such forces as Wil
liam Randolph Hearst, the Ameri
can Legion, and Chambers of Com
merce, can be used to destroy mili
tant trade unions and other workers’ 
organizations. I .

In Delaware a bill which baIrs the 
Communist Party from the ballot has 

_  ____ __ , ___ „ ___ __ t-___  __ been signed by Governor Buck. In 
That’s swell ! Let us bomb-proof glass installed. I believe* Indiana and Tennessee bills which* 

abrogate civil liberties have! been 
passed by both houses of thei state 
legislatures.

sub-

years later the gentlemen sitting in 
the Massachusetts legislature decided; 
that Williams was a good scout jafter 
all so they voted to 
citizenship.

That the arrest of John Strachey, 
noted Er i 
about dir_..,tf ...—... — 
Hearst,' Lhe Hearst papers hi 
story ful

give back his

glish authoi 
fectly by Wi

y 3 hours 
knew that there was 
arrest.

, was brought 
liam Randolph 
papers had the 
before anyone 
going to be an

That 2^,000,000 people are on re
lief in the richest country in thę 
world, United States of America^ 
That 75% of the Harlem population

lief in the

is on relief.

That according to ran investiga
tion by the National T—-
95% of the architects 
ed; 90% of the engineer's.and 70% 

/of the chemists. 250,000* teachers 
and 5,000!. college instructors are 
without jobs.

Students’, Lea- 
are unemploy-

GIRLS’ SECTION
HOW A GIRI COMRADE CAN BE ACTIVE ANO 

STILL FIND TIME FOR HOUSEWORK
By Bertha Fulton

When I first joined the working 
class youth movement one of the' 
greatest problems I met was to be 
active and yet keep my house clean,

A--p-dt, we mustn’t forget the my clothes washed, my meals "on! 
girls! No discrimination should exist time, and work in a* factory* At 
against them. You see, the women the beginning, in. my enthusiasm, I 
have been fighting for equal rights 
for such a long time that it would be 
a crime to tell them to sit on the 
sidelines while we men exhibit our 
prowess in sports.

According to' the news that we 
have received, recently from some of 
the youth branches, the girls seem 
to be taking an active interest in 
sports. It certainly is good to know 
that the girls arę discarding the 
idea that anticipation in sports is 
not in line of activities of a “lady”.' 
We* will) be looking forward- to the 
day when), we will have girls’ leagues 
in basketball, softball, etc.

Even though this year it might be 
impossible to form a girl*1 softball 
league because of' lack x of teams, it 
would be advisable to start practice 
this summer so that at least a little 
knowledge may be gotten about the 
game.

So, girls, get going and make the 
boys do some stepping in order to 
catch _up with you (that is, in 
sports)! Now that we will: have a 
Giri’s Section, we want to see all 
the girls’ activities featured in it. 
Well| young ladies, go out into the 
fields and learn the art of swinging 
a bat—it njight come in. handy 
later on in youn life when “he” 
comes home at 3:00 A. M.!!!

Generally speaking, let’s make the 
LDS stand out this year in sports! 
This will be the means of * showing 
then rest1 of' the organizations that 
the LDSish not an- organization of 
Rip Van- Winkles. It looks very 
much like we’re going to have a 
large boys’ league, judging from the 
interest the fellbws show in the 
forthcoming summer sports activi
ties. We hope this interest doesn’t 
diq down to nothing. WO hope it 
will* be a factor in forming large 
softball leagues. Forward to a large 
sports movement in the LDS! Are 
you: with us t. We can almost hear 
the reply: “LET'S GO1”

That in America thq fast cars go 
to people [of leisu/e _ ,
time to kill. In Sovie; Russia they 
go to busy people in a

with lots of

hurry.

consider how to arrange my work 
so that I would be a good member 
and at the same time perform what
ever duties necessary at home. I 
į This problem confronts many girl 
comrades in our movement. Yet, 
in many cities, the girl comrades 
are the leading members and share 
the greatest burden of the organlza- 
itional work. How they do it sur
prizes me, as even to this day I 
haven’t^ quite solved the whole thing. 
The best system ..that I can offer 
is to. depend upon Saturday for i^ost 
of the cleaning and washing. It is 
on this day that there is little or 
no activity in the morning or after
noon and. one is given an opportuni
ty to accomplish more in five or six 
hours of. steady work than in one 
hour, every day* On week days, up
on arriving.-from work, it is a good 
idea to tidy up a l 
things in their places) before making-. „ , ---- — -------- I I au our i

overused- blotters, scrap papers, out- I | eci t0 haveIn akmg care of the wardrobe I ■ u ‘

failed to notice my home duties at 
all until the sight of dirty dishes 
piled up; on the sink disturbed; my 
finer senses, forcing me to put on 
an apron and. grimly dig into the 
task. Or perhaps it was because, 
there were no longer any plates or. 
cups left with which to eat. Any
way, after making a break and start, 
to clean up I was soon absorbed' 
in the fascinating, task of seeing just, 
how much dust can accumulate in the 
short space of three weeks. It was 
jflot long% before I was completely, 
surrounded by mops, brooms,, dust 
rags, soapsuds, cast-off love letters,

What Lincoln Steffim i once advised 
the police to do in defense of one 
of the sectims of the Bill of Rights 
—free Speech. “Whenever you hear 
someone 4 
everybody bi 
may beat ’ęm up. Th 
speechv Bu|t when you 
body saying what you a

aying som 
elieves, you

ething that 
included, you 
at’s not free 

hear some- 
i nd everybodybody saying

else things ib wrong, thdn you should 
draw up yovr clubs, lino up in front 
of the orator, and defend him—for 
that’s free speech”.

RUMFORD.ME.
ay has been 
cast. Dame

My daily, bit..,. The p1 
selected; and so was the 
" ----- ’ - % that: a twlo act; come-

will be pre sented. This 
sketch certainly has man 

(Anne W
er (Charier Pidacks), 
di gossip chaser (Josie 
if I’m not careful, I’d

Rumor, has i 
dy, ‘Bosiene”.

The flirt 
Jewish pedd 
the sloppy o' 
Mortos), but

f. laughs.
Tgnis), the

AV 13 cl &vvU • i lilt* 
bit (sweep,, put i ^ain W1^ be 

ho-fnra maVinorl

be giving, away too muc i* Take it 
from one whq knows, though,, it cer- 

a “humdinj *

At our last 
ra '

er”. >

was decid-A

worn clothing, and other cast-offs in, .aK1. c?r?.°r wa.0De. > lucky in. havi 
too• numerous to mention. would suggest that if one is work- 3h /X'P.too. numerous to mention. ing. and can afford it, enough stock* *8 one t ® 

This state of affairs went on for ings,, and sets of underwear should, 
several nights. One night, when I be bought ^o. that changes could be 
was so busily engaged, a knock was. made sufficiently during the Week, 
heard on the door. Expecting a bill I always found, it more economical 
collector I calmly wielded the mop,.1 to wear dark, plain dresses instead 
giving the noise no concern. With- of the blouse and skirts that- are d- 
out waiting, sooner the knocker at- j yocated. by other, comrades. The 
tempted to open the door. In his cleaning of dresses is comparative
zeal he (as I soon noticed) knocked- ly cheaper- than the laundry done on. 
over a few things—an end table, a blouses that have to be starched,. 
lamp,, and stack of pamphlets I had/ hand ironed, etc.
so heedlessly put against the door. I Closets can be cleaned, on ihe 
After recovering from the strong average of. once a month if one is 
odor of ON, which by this time had neat during the rest of the month, 
permeated the house*” he said weak- There are many other things that; 
ly, “Maybe I’m in* the wrong house.”. Have escaped my mind; but let this 
It was Com. Stone, unit org.I' Evi- suffice, 
dently the smudges on my face 7 With-aW my fine suggestions I’ll 
and »the unfamiliar sight of a dirty jet you. įn on a secret: I haven’t 
apron* and house slippers on- me de- ever' followed* these suggestions my- 
ceived him and he was already back-J seif consistently as sometimes even, 
ing-out as fast as the stacked and thej best of. intentions prove false, 
disordered room could permit. If any girl comrade is interested*

“Oh, no* you’re hot, “T breathless- enough. > this section* and in this 
ly whispered as I hastily tucked a. particular problem,, she. should write 
few strands of hair under the towel i and give her suggestion? and ex
wound around my head. “Fm Ber- periences. /This section is for the 
thay-i-you- know—the new comrade.”' problems and, daily experiences of 
‘ It turned out that my- continued , the girl comrades. The editorial 
’absence ih the unit was noticed and i board welcomes. any contributions 
he had' come to find out' the reason /that, come\ from. different citiesiLao 
for my slackness, After getting; a sit down, as soon as the dishes are 
good, criticism frohi the unit at the; washed and^ give. your' opiidon.. fbr 
next meeting- I began seriously to the Girls Section. ;

If any girl comrade is interested

meeting,, it 
)aseball> teailn. We are 

Ing “Jumbo” join. He 
most capable players 

in our club,. Work idthat w®; have
to. begin very, very soon*

A membership drive wati also star* 
ted. Two captains, Louise Sharko 
and Joe Mitskus selected; the. _____ 
Losing team treats winners.

seSharko 
teir teams.. 

Is.

enjoyable 
the com-

After the meeting^ an 
’urnished. by __ ... 
was a second “Kitten

Charlie wi 
usually good, comedian.

program was 
mittee. Mary 
on the Keys’,’.’ •■is, an un-

1 Ifee-ola and. Clem:- We down in 
Maine like youn articles very much* 
Keep up the, good. work,. w< 
to give; you. competition, though, in 
more ways than one.. Abyssinia.,-

* i “Nicky”

2 “MOVIEfe” SHOWN IN 
EAST N. ¥, ON APRHi 11

■ 5$ee-ola and)

e intend 
hough in

On April lit i’ in East New York
at Kyburio- HMlf 948-950 Jamaica 
Ave., two mo.v ng pictures will be 
shown* One of them is, “T ie Diary 
of a Revolutioi i8t”—in eight reds. 
A stirring film 
struggle betweep love fbr a woman* 
and love ~fbr h .
picture is, “Floating cities oi”China” 
—depicting rive) ■•J*'-

Ave., two moy ng pictures will be 
them is, “T ie Diary

showing on

8 country.

ie man’s

Another*

v l'Mfe: in-China.
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you’re on thin ice so8

Vee-ola

STUDY CORNERat Worcester...

un.

h

and

/'Q

le 
of

fur- 
that

The Aido Chorus rehearsals have 
been changed to Wednesday even
ings durihg the spring and summer 
seasons.

The 
de-

The Baseball Season is here 
how about a good team youse boys?

i now to maxe u ana Kepi , , , ... , . , , ,, .
Now they have destroyed yet toobewildered to feel anything, 
nd taken her away’ The1 news abQut Dell> sPread 
n<l taken her away, lhe throuRh t the tOTm- house

.nG but he was wa? fillea with PeoPIe a11 da^ They.
?” 

k yes, I did."

8- 
• ir

will participate in t 
the Annual Concert 
2nd District to be held 
n April 19th.

I

r Government, and i|s 
licies in dealing wi 

reforn)ing criminals, why

rage Four Fr iday, April 5, 193

There Are Ways and Ways
By FIORE

HERE AND THERE IN 
WORCESTER, MASS.

un we had last year?

Josephine

(Continued from Last Week)

“They took her away. L ---- —
not to do it. Our house is all upset. į 
Sylvia is crying. My father is a j 
fool. She is up in the county jail. 
I want to scratch their eyes out.' 
Somebody told on her." We sooth-1 
ed her gradually. “Mom’s been put' 
moonThine.’”WWeSUwereWistarviny”*so1 AJ*n. wa3 8®. taken aback by the 
she learned hew to make it and kept who1® situation that she was as 
us alive, 
the still and taken her away, 
policemen, I inean. j 
skunk, should have gone, but he was 
afraid of the people he said. So 
mom had to go. She said a woman 
can get out sooner. I never wanted 
her to do it. Ever since she started 
I’ve been a nervous wreck. I couldn’t | 
sleep at night. I was always afraid, 
that I’d‘hear policemen knocking at 
the door or that the still would bum 
the house down. I was afraid that 
people might find out and call us 
ugly names like they do that Po
lish woman on the hill. Oh, I never 
want to go home." She raved on 
for an hdur. We couldn’t stop her. 
I feared for her mind.

j house. She throws things about arid
I told' her says terrible things about everybody.

; She runs after Pop and chases him 
out of the house. She never could 
stand him. His accordian always 
got on her nerves. ;He can’t play it 
anymore now-because she broke it.

J Mom came home, too. Now one 
lauRbs all day and the other cries." She got caught making , * / ■

crowded into the house and sat 
down paralyzed. Such a thing had 
never happened before.

All sorts of stories floated around.
I She had read books of the devil. 
' One woman made her recite the

Our teacher has a record of never 
being late for any rehearsal.

Joe Kizys tells me I’m slipping 
because I failed to contribute some 
news to the Youth Section last Fri
day. ’ '

►

The Pierre Degeyter Sinfonietta 
gave its First Concert on March 24 
at which Josephine Lattimer sang 
beautifully.

Josephine plays the 2nd violin and 
Johnnie Green plays th oboe in the 
Sinfonietta.

March 23...... at Norwaad.... The 
į names of all the saints. Dell called | Worcester Boys were victorious over 

1 her Saint Peter and threw a grape i the Norwood Lads whilb the Wor- 
in her face. The priest was called. * cester Gals lost to the Norwood Las- 
He sprinkled the house with holy. sies, 
water. Dell gof, worse. Some peo- March 30. 
pie said she would have to be taken Finnish Yirtys from Norwood 
away. • feated the Worcester Boys

I wtent up to see her. I didn’tį. 
want to go. I was afraid to see '

Lattimer and the Aido
Girls’ Octette ................. ' ‘ 1
program of 1 
the ALPMS ! 
in Montello c

Anxious passenger. “Do you haVe 
many wrecks

Porter (a
on this line?" 
isuringly): “Oh, 

You’re the first one I’ve seen 
ome time."

Youth: “I 
t ons telling 
paper, more

sent you some suggfi 
pou how to make yo 
interesting. Have y >u 

eax-ried out any of my ideas?”
Editor: “Did you see the office b>y 

v ith the was e paper basket as yiu 
came upstairs?"

Youth: “Ye j, yes, I did."
Editor: “Well, he was carrying 

• it your ideas.”

The trouble with being a good 
kate is that 

often.
I Cheerio-o-oh .

A hysterical, shuddering laugh was 
heard through the class room the 
next day. Dell was laughing. I hid 
my face on my desk.

I stopped her brother, Jack, that 
afternoon and asked how she was.

“Oh, she’s all right. She’s home 
dancin’ around. We locked her in 
her room. She must be nuts”, he 
added jokingly.

I guess we all had a hand.in 
I what she had done to herself. Her nishing music for dancing after 
1 sistex- coaxed. She might at least last game in Worcester, 

recognize me since I had known her, 
for such a long time. <1 went up. 
I found her dancing. She kicked 

! her legs high into the air in front of 
me.

“I am Saint Peter", she laughed. 
That night I talked in my sleep. 

The end

Stračhey Speaks in Philadel
phia Despite Ban

Now’s the time to plan for our 
annual spring hike.,., remember -the

Review of "Oscar Sapp”
! As it was Recently Produced 

in Detroit

Mr. Millionbucks 
Oscar Sapp 
Kachoosky 

Oscax* Sapp, 
youth from the sticks who comes to 
the big city to make good, applies 
for position of office boy at the 
Amalgamated Pretzel Co. of which 
Mr. Millionbucks is president. The 
president hives the ambitious lad on 
the conditions that he be forever 
faithful to his employer, that lie be 
loyal to God, that he live on prunes, 
and, last but not least, that he keep 
away from radicals, Temptation 

of capitalits—as for instance, the Hornes lurking in the form of Ka- 
bankers—and let’s loose violent ti- choosky—a bomb thrower from Roo- 
rades against it; (2) Extreme na
tionalism and jingoism and bitter 
antagonism to co-operating with 
other countries; (3) Spokesmen who, 
while appearing radical, turn against 
unions and the movements by which

was

(Continued from page 8)

by all. x
Whatever fire or thread there 

in his lecture it was devoted to
warning that the movement fostered 
by William Randolph Hearst, U. S. 
Senator Huey P. Long and Father 
Coughlin are decidedly and danger
ously fascistic* “Fascism", he said, 
“has the mask of radicalism but the 
face of William Randolph Hearst." 
The four hints-he gave “for detec
tion of Fascist movements" were; 
(1) “Extreme radical-sounding pro- 

, paganda which picks out one cla^>

STRIKE
By Edward S. Lenius (age 15)

There was a boss named Mister Rat, 
Who fed on frofits and grew fat, 
In a guarded mansion in which he 

. was born, ' ■
And treated the workers with hate 

and’ scorn,

CAST
Gwendolyn Millionbucks

Aldona Bublausky
Servit Gugas

John Smith ' No danger he knew; 
Tony Podolski i go contented he grew.

average American j
“I’ll go off and see"
“The workem labor harder," said hė. 
At once her ran out 
And, he looked all about,
Viewing all that he saw with sur

prise;
Couldn’t believe what he beheld with 

ibis eyes.

For there was not a Jaborter in sight! 
v0h my gracious!" he cried with all 

his might, , '
sia—who tries to bribe Sapp with 
rubles for the Red cause. However, 
nothing can daunt the loyalty of Os
car, who, <in the meantime, becomes 
enamoured of Miss Millionbucks, an 
enchanting picture of girlhood in 

the non-capitalists seek to’ better. Pink- R was love at first sight, and 
their situation immediately—who' de
clare themselves against strikers; (4) 
Treatment by the capitalists.... arti
cles on the front pages of the news
papers, and extra time on the ra
dio, with large corporations politely 
stepping aside to allow them extra 
time.”

“What we must have”, said he, 
“to save human civilization is pro
duction for the use of the people, 
and not for private profits. Call it 
Socialism, call it Communism—that 
is what we need to save us."

Question: In xiew of the enthusiast 
r of the Russian masses for the So

viet form or 
advanced pc|l 
and 
must such repressive measures l^e 
used against 
volutionaries 
Every day 

wąr against th 
Hitler openly 
strained relations between the Ų. S. 
and USSR, wliile the Japanese wsr 
lords are, taki 
Speed Ahead” 
in the East.

It is that terise international situ
ation which rlakes j the plots and 
terroristic.acts of anti-Soviet plotteis

so-called “counter-re- 
?”
xHngs the danger <)£ 
e Soviet Union close 
gloats over the more

Ii ig the hint of (“Fu 
toward Soviet borders

ne * terroristic, acts of anti-Soviet plotteis 
Į such a menace--for, as you indicate, 

enthusiasm of the 
the workers* republic 

>f scattered elements 
must otherwise prov e

the unity and 
masses witjiin 
is such that |ny counter-revolutio
nary schemes 
here andi there
futile as a mad nan’s attempt to dari 
Niagara Falls i irith his fevered wea c 
hands.

But these plotters are not alone .
The workers’ ^public is surrounded 

by a ring of1 h >stile powers. During 
■ the last twelve months, more thari 
{thirty armed binds have been sent 

the countrr from abroad, with 
avowed purpose of assassinating 

prepare for an 
i war: a drar in which Hitler 
j to grab Sc viet Ukraine (openly 

to his admitted by him in his book “My 
j Fight"), and Jaian hopes to lop off

The workers’ 
by a ring of’h<

ers and hel

• | aimtoday?
He looked all about but,

dismay,
He could not'find a soul on the field. W (slices of Siberia. Their war aim| 
And so, he was forced to yield.

the next minute Oscar had asked her 
dad for her hand, f ‘ 
he would allow the marriage' only For shorter hours, better wages, affid 
on the condition that Oscar save his 
money and become a millionaire. And as for you Mister Rat— 
Oscdr is by no means discouraged oBao.hoo.hoo, dear me oh dear, 
by “Poppa" and offers a solution to » 
Mr. Millionbucks’ worries in the 
strike situation by submitting the! 
plans for a pretzel bending machine. 
Oscar receives ą million dollars for 
his plans and the beautiful daughter'

will 
viet

fail—but o 
workers

• xly because the So> 
___ t nd their brother; 

As you can see, there was a strike, abroad know that “Eternal vigilanc 
jrty." > 
plotted and kille*

Dad said that And the worker*^ had won the fight, : js the price of

all that.

know that my end fs near,”

PHILA. LYROS CHORUS
Well, I guess everyone is restedas well________  ' weu> 1 S'1688 everyone is rested .

| The comedy was very humorous “p„b>' ‘hi? tim® ,fr°m Thieves r„tlv 
This is the fifth time the Phila- and B.bit U® 8h®J- The 8»ve ™1. f’heard ^Twe ings

delphian government tried to stop a Kood 8n’°.oth P_®rf®>™u>ce. Johnny WmAmA it

the “freedom of speech" in this city 
by not allowing the speakers to rent 
large halls. A wteek ago they stopped 
Congressman Lundeen from speak
ing in Lu Lu Temple in Philadelphia 
by waiting until the last day and 
then notifying him that they would 
not allow him to speak because 
there were Communists that would 
go to listen to him. TĮjis must!

Such groups fs plotted and kille 
Kirov are not orlinary criminals, an 
can s not be tre ited as such. The; 
are politically 
corrupted to the 
outppsts of wort 
to I 
bulk 
are

Smith will be —Johnny Smith wheth- la,ve maW ,">or® be“?r 't0 M 
er playing the role of the country fairs- Do!>’t thiak Tf® had .a 
lad or Hamlet. I actually felt sorry ”lc® cr«"d? Especially them thar their

conscious elements 
core. They are the

1 reaction, and have! 
le dealt with accordingly. The. 
of ordinary criminals, however, 
unfortunate victims of thęir 
wrong stait in life, and gepe- 
will respond to new surround- 
and a new 
fe."

Bu; the Hitleis and Hearsts and 
ring of lie itenant will remain

chance- and ‘Tags

for Mr. Milljpnbucks when he de- gals and from Chester. Hope reactionary tb ths end.—until history
- -• i systems Of aee more bf you in Philly. Nice relentlessly sweeps them aside.nounced the various ... £ s

government and told of- his pitiful f01„8 , y are‘ , .. , _ ------
- - Here’s some good news which I

just couldn’t keep to myself any į 
longer: There is going to an im
portant chorus rehearsal Friday the 
5th. Guess what! A “surprise par
ty" for...... . but- should I say for
whoiĄ? No, I don’t think so. You 
just come down to rehearsal and see 
what happens. What do you say ?

į Don’t all rush at once.

ruin-— a convincing interpretation 
of the role. Here’s to more plays 
by the L.D.S.

The Spectator

FLANS IARGEST WAR 
MACHINERY

atop! Communists, Socialists and i DDri » DIM,, mi vr> a 
Philadelphia's citizens are uniting in PREPARING NLYC DANCE
a joint protest against such actions.

I jiuestioned hey sister.
delirious. She laughs all 
She dances all Around the

“Dell’s 
the time.

V

B- Sil

(Continued from page one) 

place. We. will foąck. the Citizen’s 
Club Hall on April 28th, won’t we? “Nosey Nancy”

(Continued fiom Page One) 
class 
mined 
war.

Young workerr^ and students, sup
port d 

icism.

over in its deter-1 ;he world
stand against Another World

he fight against war and fas- 
Demonstrate April 12th!
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CIevelando Kronika Newark, N. J.
Lyros Choras Laimėjo Pirmą 

Dovaną
Tai jau praėjo didžioji me

no paroda. Pasekmės buvo ge
resnės, negu buvo tikėtasi. 

^Programą pildė virš 500 ypa- 
k tų, ir publika, kurios buvo 

Grays Armory svetainė perpil
dyta, delnų nesigailėjo visiems 
dalyviams. Ir vertėjo. Nes vi
si programos pildytojai davė 
geriausio, ką darbininkiška 
dailė gali duoti. O kad toji 
įlailė turtinga, tai pereitos ne
dėlios koncertas pilnai patvir
tino. Aš čia nebandysiu apra- 

♦ šinėti pačią programą, tą rei
kės aprašyti Meno Sąjungos 
skyriuj. Tiek reikia pažymėti, 
kad programa užsitęsė arti še
šių valandų, taigi duota dau
giau, negu žadėta. Darbinin-' 
kiškos publikos prisirinko virš 
penkių tūkstančių ir dar ne 
mažiau dviejų tūkstančių tu
pėjo grįžti, nes svetainėj kiek
vienas colis vietos buvo užim
tas ir daugiau nebuvo galima 
įtalpinti.i

Lietuvių irgi buvo gera at
stovybė—apie kokius keturis 
šimtus ypatų, neskaitant mū-, 

*sų didžiulio Lyros Choro, ku
ris, beje, nusinešė pirmą dova
ną. Bravo! Lyriečiai, šimtą sy
kių jums Bravo! Jūsų tėvai ir 
motinos gali pilnai jumis di
džiuotis. Jumis didžiuojasi ir 
visa CIevelando Lietuvių pado
ri visuomenė. Tik tie, kurie 
Jpjakę iš pavydo jūsų pasise
kimais, ir kuriems viskas dar
bininkiško yra baisu, tik tokie 
gali šaipytis.

* Lyros Choras turės savo 
draugišką pasilinksminimo va
karėlį ateinančią subatą, ba

landžio 6 d., Lietuvių Darb.
Svetainėj,. 920 E. 79th St. Čia; 
susirinks visi lyriečiai, jų tė-' 
Vai ir draugai; taipgi kviečia-1 
m i yra ir visi choro pritarėjai 
atsilankyti, ir sykiu su mūsų

♦ jaunimu pasilinksminti.
Choras turi dar vieną, tu r 

būt šio sezono paskutinį kon-j 
a centą. Tas įvyks balandžio 21 

d., Lietuvių Svetainėje, 6835 
Superior Ave. Tam koncertui 
irgi choras rengiasi ne juo
kais. Sulos puikią ir labai gy
vą, kaip dainomis, taip ir 
veiksmais operetę “Carmen.” 

*Tikietai jau platinami ir rei- 
< kia pasiskubinti, kad paskyi 

netektų gailėtis negalint sve
tainėj tilpti.

nors kitų žaislų pasimokinti. 
Motinos ir tėvai yra prašomi, 
kad pasistengtų savo vaiku
čius atsiųsti laiku į mokyklą, 
nes jeigu pavėluoja, tai ir ki
tus šiek-tiek sutrukdo.

tai,Vsiems svarbu žinoti 
kad ateinantį panedėlį, balan
džio 8 d., 8 valandą vakare 
bus masinis mitingas Cleve
land College mokyklos svetai
nėj, ant Public Square—prie
šais senąjį pašto namą. Bus 
kalbama už atšaukimą Ohio 
kriminalio sindikalizmo įstaty
mo ir prieš naujus sumanymus 
suvaržyti laisvę žodžio ir t.p. 
Kalbėtojai bus: Rabinas Brick- 
ner, buvęs senatorius Harrison, 
A.D.F. organizatorius Longo, 
teisėjas McMahon, A.D.F. se
kretorius Moley, profesorius 
Rogers. Pirmininkaus John 
Luthringer. Įžangos nebus. 
Rengia Amerikos Lyga Prieš 
Karą ir Fašizmą.

Kiekvienas žingeidauja apie 
kunigą Coughlin, senatorių 
Huey Long, gener. Johnsoną, 
buvusią vyriausią galvą N.R.A. 
Apie tuos tris “ricieriu.s” duos 
raportą Komunistų Partijos 
sekretorius Earl Browder, ne- 
dėlioj, balandžio 14 d., 7:30 
valandą vakare, Engineers 
Auditorium, St. Clair Ave., 
prie Ontario St. Įžangos tikie
tus jau dabar galima gauti 
pas visus Partijos narius ir pri
tarėjus, taipgi darbininkų kny
gyne, 1522 Prospect Avė. Ti-

1 kietai po 25c.
Įsigykite tikietus iš anksto, 

1 nes tais žmonėmis visi žingei
dauja, ir d. Browderis savo 
raporte pilnai išaiškins, ko jie 

; ištikrųjų nori, ir ar jie nėra 
[pavojingi darbininkams ir vi
siems, kas brangina laisvę.

Daugiau žinių CIevelando 
lietuviams darbininkams tai: 
Vaikų mokyklėlė turi savo 

^pamokas nedėldienių rytais. 
Lygiai 10 valandą. Jau pradė
jo mokintis dainų. Neužilgo, 
manome, bus galima ir kokių

Letuvių Komunistų Frakci
ja turėjo savo parengimą per
eitos subatos vakarą.’ Reikia 
prisipažinti, kad pasekmės 
buvo nekokios. Kaltė visų 
draugų po biskį. Mat, kiekvie
nas turi daugiau darbų, negu 
ištikrųjų laikas pavėlina, ir ka
dangi darbai, surišti su kitais 
visuomeniškais reikalais, pri- 
seina pirmiau atlkti, tai “sa
vo” reikalais pamirštame ap
sirūpinti. Mažai' išgarsinom ir 
tt. Kurie buvo atsilankę, tai 
nutarė, kad laimėjimo dovanos 
būtų atidėtos kitam sykiui. 
Taigi, draugai, tėmykite, grei
tu laiku turėsime kitą paren- 
gimėlį ir kurie turite tikietus/ 
palaikykite ligi to laiko, o jie 
bus geri.

Visus Kviečiame Dalyvauti
Kovo 13 d. ALDLD penktos 

kuopos susirinkime buvo atsi
šaukimas aukų į Agitacijos' 
Fondą. Taipgi artinasi Visuo
tinas Lietuvių Suvažiavimas 
prieš karą ir fašizmą. Visur 
reikia pinigų, o jų nėra.

Svarstyta, kaip surengti šia
me sezone kokį parengimą. 
Patiems susimokyti kokį vei
kai ūką jau pervėlu, tai pasi
kvietėm hillsidiečius. Jie mum 
suvaidins trijų veiksmų juokin
gą komediją: “Moterims Ne- 
išsimeluosi.” Veikalukas per
statė Lietuvos ponelių gyveni
mą.

Kitą dalį programos pildys 
magikas- profesorius D. Finn. 
Magiko profesija man yra ne
suprantama, tai sunku ką pa
sakyti. Vienok galima užtik
rinti, kad, apart slaptybių ir 
jo gabumų, bus daug 
juoko.

Šis juokų vakaras 
šeštadienį, balandžio 6 
tuvių Salėje, 180 New York 
Ave., Newarke, 7:30 vai. va
kare. Atsilankiusiems bus ant 
sveikatos, o mums ir darbinin
kiškam veikimui ant naudos. 
Tik nesivėlinkite, vaidinimas 
prasidės punktualiai, nes pro
grama ilga ir turtinga, o įžan
ga—maža.

Visur Dalyvaująs.

sveiko

atsibus 
d., Lie-

Darbininką Mokykla
Balandžio. 14 d. prasidės 

Darbininkų Mokyklos pavasa
rinis terminas. Anglų kalboje 
bus devynios klasės, būtent:

1. Fundamentais of Commu
nism.

2. Political Economy
3. Marxism-Leninism
4. Party Organization
5» Trade Unionism
6. Youth Problems
7. Labor Defense /
8. History of the American 

Labor Movement
9. English.
Dabar jau galima užsire

gistruoti į mokyklą. Už pamo
kas dirbanti moka $1.50, o be
darbiai $1. Užsiregistruoti ga
lima po pietų arba vakarais 
po numeriu 81 Academy St.

Rep.

Baltimore, Md.
Atvažiuoja Svečiai Sulošti 

“Vestuvės Pušyje” 
šį sekmadienį, balandžio 

d., Bąltimorėj bus Shenandoah 
Lyros Choras ir suvaidins vei
kalą “Vestuvės Pušyne.” Per
statymas įvyks Lietuvių Sve
tainėje, 853 Hollins St., prasi
dės 7 vai. vakare. Įžanga tik

7

MASSACHUSETTS LIETUVIAI PAMATYS
Operetę "Spartakas”

Bal. 6 April
SUBATOJ SO. BOSTONE
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Kam. E ir Silver Strs.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA 40c
A. TARAŠKA

Spartako rolėje ir režieierius

Abiejose vietose vaidins Lawrence’o lietuvių darbininkų Liaudies 
Choras, vadovystėje B. Petrukevičio.

Dar pirmą sykį Naujojoj Anglijoj ši garsioji ir puikioji operete Spartakas 
bus suvaidinta. Taipgi šios apielinkės lietuviai pamatys dar niekada nematy
tą operetę, bęt daugybei žinoma kaipo viena puikiausių didžiausių, kurioj 
vaizduojama gladijatorių gyvenimas ir mirtys scenų arenose: valdininkų ir 
ponijos puotos, paleistuvystės, o iš kitos pusės vergų skurdus gyvenimas ir pa- 
galiaus gladijatorių ir vergų sukilimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, į- 
vykę virš du tūkstančiu meti^ atgal.

75 centai fe 50 centų ypatai.
Apart vaidinimo, bus iš 

Shenandoah pagarsėjęs mai- 
nierių kvartetas ir palinks
mins mūsų publiką su daino
mis. Taip pat parengime dai
nuos Rusų-Ukrainų Choras. 
Programa visais atžvilgiais 
bus labai turtinga.
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Kviečiame visus Baltimorės kare. Bus gera 
lietuvius dalyvauti, 
lošimą ir pasiklausyti dainų.

• “L.” Skaitytojas.

atys ateit, bet ir naujų na- Į lankyti, užtikriname, kad visi būsite men.; ketvirtas—1ne tik p; , 
rių nors po vieną atsivest. žinote 
draugai, kad dabar eina mūs organi- 
zacijos^ vajus, taipgi žiūrėkim, kad 
pralenktum Collinwood ir Corlett.

Valdyba.
(80-81)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia linksmą ba

lių su šokiais, 6 d. balandžio. Dar
bininkų svetainėje, 3rd St., 7 vai. va- 

i orkestrą šokiams,

užganėdinti, galėsite pilnai prisijuok
ti ne vien tik iš komedijos bet ir iš 1 
magjko.

Kviečia Rengėjai.
!• (80-81)

EASTON, PA.
Subatoj, balandžio 6 d., 1935 m., 

įvyks balius Eastono

mėnesiui
šio baliaus visas pelnas eis parė

mimui -anglų kalba einančio dien
raščio “Daily WorkeUo.” Tad, visi 
urmu atsilankykime į šį balių idant 
parėmus tą darbininkų kovos įrankį, 
už mūsų visų darbininkų 

Įžanga tik 25 centai. 
Kviečia D. O. Spaudos

reikalus.

pamatyti Farmerių Zeikų orkestrą. Įžanga vel- 
■j . ; tui. Kviečiam vietos ir apielinkės

Pittsburgh, Pa
Liet Dark Choro Repeticijos

Visi choriečiai ir norintieji 
prisirašyti kviečiami susirink
ti penktadienio vakare, bal. 5, 
į Liet. Darb. Kliubą. 
bios choro pamokos 
reikalų aptarimas. 
7:30 vai. vakare.

Bus svar- 
ir kitų 
Pradžia

Plieno Darbiniu. Susirinkimas
Manchester!o teritorijoj dir

bantieji arba N. S. gyvenanti 
plieno darbininkai ir bedar
biai kviečiami dalyvauti plie
no darbininkų susirinkime 
šeštadienį, bal. 6, Liet. Sūnų 
svetainėj, 818 Belmont §t. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kal
bės Bill Spang, Amalgamated 
Association of Iron, Steel and 
Tin Workers unijos Distrikto 
Pirmo prezidentas, ir kiti kai-

draugus ir drauges skaitlingai daly
vauti. Rengėjai.

(80-81)

CLEVELAND, OHIO
CIevelando lietuvių darbininkų vai

kų mokyklėlė laiko savo pamokas 
kiekvieną nedėldienį rytais, praside
da 10 vai. Liet. Darb. Svetainėje, 920 
E. 79th St. Prašome tėvų ir motinų, 
kad stengtųsi atsiųsti savo vaikučius 
laiku. Jau pradėjom mokytis dainų, 
tai 
šia

gi pageidaujama, kad kuodaugiau- 
vaikučių atsilankytų.

Mokyklos Vedėjas.
(80-81)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, 5 d. balan
džio, 7 vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje, 205 Main St. Visi nariai malo
nėkite dalyvaut, nes turim labai daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

M. Slekiene.

GREAT NECK, L. I.
TDA 48 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 8 d. balandžio, 
Sabenkos svetainėje, 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai privalote ateiti pažy
mėtu laiku, nes toks yra kuopos nu
sistatymas ir mes turim jo laikytis. 
Po mitingo bus savitarpinis lavini
masis arba diskusijos, temoj “Kokią 
rolę ir užduotį atlieka TDA klasių 
kovose?”

Org., F. K.

NEWARK, N. J.
Nepaprastai juokinga komedija bus 

sulošta Newarke, subatoj, 6 d. ba
landžio, Lietuvių svetainėje, 180 New 
York Avė., pradžia 7:30 vai. vakare,i —> • • m * • 1 • J • J Vi K jyVL.. uiclUAict < .UV veil.- Vdixcliv,betojai. Taipgi bus ir lietuvių įžanga 50 centų ir 35 centai. Bus lo- 

kalboj kalbėtojas. Tie, kurie šiama ypatinga trijų veiksmų kome-
« • 1 • • • • 1 rliin 1VTc? XTmccjimnlnao! Adar nepriguli prie unijos, bus 
priimami.

. d i ja “Moterims Neišsimeluosi.” Apart 
lošimo bus ir garsusis Prof. D. Pinn, 
kuris rodys magiškus dalykus, kurie 
stebins visus. Kviečiam visus atsi-

Susirinkimas Prisirengimui 
prie Gegužės Pirmos

■" šėštadiėnį, balandžio 6, 805, 
James St., N. S.; įvyksta svar
bus veikėjų susirinkimas. Pra
džia 2 vai. po pietų. Kviečia
mi organizacijų sekretoriai ir 
šiaip veikėjai dalyvauti. Tai 
bus apkalbėjimas, kaip geriau 
prisirengti prie Gegužės Pir
mos. ALDLD ir APLA kuopų 
sekretoriai ypatingai kviečia
mi dalyvauti.

Vakarienė Naudingam Tikslui
šeštadienį, bal. 6, Liet. Dar- 

'bininkų Kliube, 1335 Medley 
St., Kompartijos branduolis 
rengia vakarienę sukėlimui pa
ramos pasiuntimui delegatų į 
visasvietinį kongresą. Vaka
rienė bus skani. Įžanga 25 
centai. Pradžia 7:30.

I
 Harry s Cafe i1

Kur Geri Draugai' Susieina £
1701-03-05 No. Dover St.| I

PHILADELPHIA Į |

Ant Columbia Ave., tarpe S 
28th & 29th ?

Smagiausia Vieta Mieste i
Specializuojasi įvairiais žuvų £ 

Valgiais (Sea Foods) ?S MOTERIMS STALAI ~ | 
ft BUSINESS MEN’S LUNCH į
g HARRY SLOBODIAN į
g Savininkas £
g Bell Phone Poplar 9257 g

įvyks balius Eastono Darb. Org. 
Spaudos Komiteto, Vanderveer Hali, 
9th and Washington Sts. Prasidės 
8 vai. vakare. Bus gera unijinė or
kestrą. Taipgi bus gerų užkandžių ir 
gėrimų. Bus ir laimėjimų prie įžan
gos tikietų. Praizai: Pirmas tetiki
mas “Daily Worker” šešiems mėne
siams; antras, 3 mėn.; trečias, 2

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
Tablętai ar Syrup 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.

Komitetas.
(80-81)

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- 

pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos. ■

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

“MAčIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertės, tik už 30 centų

Įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

^Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Liet. Mokykla Pirmadieniais
Kurie tiktai norite daugiau 

prasilavinti, kviečiami daly
vauti Lietuvių Mokyklos pa
mokose kiekvieną pirmadienio 
vhkarą, Liet. Darb. Kliube.

Reporteris.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
J. ■> k

DETROIT, MICH.
Paminėjimas Draugo V. Mickevi

čiaus (Kapsuko) mirties įvyks 7 d. 
balandžio, 1935, 7 vai. vakare, Drau
gijų Svetainėje, 4097 Porter St. Bus 
geri kalbėtojai, kurie nurodys visų 

‘draugo V. Mickevičiaus (Kapsuko) 
gyvenimų ir darbūs. Kalbės Daktaras 
M. Palevičius ir draugas J. Baronas, 
taipgi programe dalyvaus ir Aido 
Choras. Kviečiam visus atsilankyt.

Rengimo Komitetais.

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 20 kp. susirinkimas Įvyks 11 

<1. balandžio, 7 vai. vakare, Kliubc, 
60 Hale St, Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių reikalų, liku
sių nuo pereito mitingo ir- būtinai 
reikia jįe visi užbaigti. Atsiveskite 
ir naujų narių.

K. Peslis.
(81-82)

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos su-, 

sirinkimas įvyks 10 d. balandžio,. 
7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, 4097 Porter St! Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyt. Delegatas 
išduos raportų iš Lencing, Mich. Ne
pamirškite atsivest ir naujų narių.

(81-82)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 8 d. balandžio, 8 rval. va
kare, Lietuvių Darbininkų svetainėje, 
920 E. 79th St. Visi nariai privalo

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS I 

g LIETUVIS GRABORIUS | 
S Senai dirbus graborystės pro- S g fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar g g atidarė savo ofisų ir patarnauja g g balsamavimu ir palaidojimu S 
o mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsanulo automobilius šerme- ig 
g nims, vestuvėms, krikštynoms g g ir kitokioms parems g
g Šaukite dieni} ar naktį g

g 423 Metropolitan Avė. § 
g Brooklyn, N. Y. fei

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DA IMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14lh St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

I
 PRANEŠIMAS 1

ADVOKATAS |
J. GEORGE LIPSIUS \

ir investigatorius

C. W. BENSON < 
persikėlę raštinę į sekųnčių | 

vietą:

Building

Broad ir Chesnut, .

1324-30 Lincoln-Liberty ’
PHILADELPHIA, (Tel. iLocust 6100. j

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

wm mm mi w w w tm wv /w ww w wv mi mm w mm w w w i

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

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 legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street i 7 "
Telefonas: lEVergreen 7-1661

Brooklyn, N. Y.
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NEWYORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Tūkstantis Vakarieniaus “Laisves”

Bankiete; Sveikinimai Suvažiavimui
Trečiadienio vakarą susirin

ko gražus būrys apsukrų šei
mininkių ir bankieto komisija. 

’ kad galutinai apskaitliuoti 
bankieto reikalus. Pasirodo, 
jau išplatinta 700 tikietų. šei
mininkės nusprendė gaminti 
valgių tūkstančiui asmenų. 
Dar yra 300 tikietų, bet ži
nant, kaip srnarkiai tikietai 
parsiduoda prie špaskutinėse 
dienose, perspėjame jus įsigy
ti tuojau. Tikietas ban k i etų i, 
tai yra paukštienos vakarie-? 
nei, koncertui ir šokiams $1, 
vien šokiams—40c.

Kiek žinoma, svečių bus iš 
daugelio Massachusetts ir Con
necticut lietuvių kolonijų. To
kios tolimos kolonijos, kaip 
Detroit ir Rochester turės sa
vo atstovybę. Pennsylvaniją 
atstovaus shenandoriečiai. eas- 
toniečiai, philadelphiečiai ir 
kiti. Apie New Jersey nėra ką 
ir kalbėti, jie būriais bus “Lai
svės” dalininkų metiniame su
važiavime ir bankiete.

Šiomis dienomis jau pradė
jo ateiti sveikinimai suvažiavi- 

' mui. Tas parodo, kaip rūpes
tingai draugai laukia-rengia 
suvažiavimą. ’

Conn, valstijos liet, komu
nistų frakcijos suvažiavimas 
sveikina “Laisvės” suvažiavi
mą su $5.15. \

Hartford liet. komunistų 
frakcija sveikina su $2 aukų.

Detroito ALDLD 52 kuopa 
—su $2 aukų.

Scotia, N. Y., d. D. Yonušas 
—su $1 auka.
į Tai tik pradžia. Paskutinės 
trys dienos atneš daug gerų 
žinių kas liečia svečių pribu
vimą ir pasveikinimus, tad dar 
kartą primename įsigyti tikie
tus tuojau, kad užtikrinti sau 
vietą tam šauniam bankiete, 
kuris bus tuoj po suvažiavimo.

Beje, netenka abejoti, kad

svečiai menininkai pribus su 
gražiom dainom, kad jomis su
teikti “Laisvės” bankieto sve
čiams nepaprastą pasigrožėji
mą. Bet nemanykite, kad na
miškiai nori užsileisti. Kas tau! 
Užvakar nustebau pasigirdus 
dienos metu nepaprastai sal- 
diem muzikos garsam. Ir kas 
pasirodo—tai mūsų daininin
kės, Aldona Klimiutė ir Lillian 
Kavaliauskaitė, akom pakuo
jant Nellei Valinčiutei, prak-

M®***

Biruta Ramoškaitė, 
iš Hartford, Conn., dainuos 

“Laisvės” Bankiete.

tikuoja žavintį duetą. Sakė, ne 
i tą vieną jos turėsiančios. Tai
gi, mūsų bankietas visais at
žvilgiais bus puikus.

Įvyks šį sekmadienį, 7 ba
landžio (April), Grand Para
dise Ballroom, 318 Grand St., 
kampas Havemeyer St., Brook
lyne. Suvažiavimas prasidės 
10 vai. ryto, šokiai—7 vai. va
karo, vakarienė—8 vai., kon
certas—10 vai.

Jaunimo Balius Turės Gerą Programą
Pradėjo plaukti iš visų ko 

lonijų tikietai del jaunimo ba 
liaus. Jaunimo komitetas, tikė 
damas, kad visos kolonijos la 
bai įvertina jaunimo organiza
vimo darbą, parems jų komi 
teta. išsiuntinėjo įvairiom/ 
LDS kuopoms po kelis tiUietur 
del balandžio 28-tos dienos 
baliaus.

Štai, vienas jaunuolis, Peter 
Marman, Jr., iš Collinsville, 
Ill., rašo:

“Aš maniau, kad negalėsiu 
nė vieno tikieto parduoti. Bet 
bandžiau. Kai tik pasakiau, 
kad del Nacionalio Jaunimo 

. Komiteto paramos, tai tikietai 
patys parsidavė. Pietinio Uli-L 
nois lietuviai linki i ūsų paren-" 
gimui kuo geriausio pasiseka
mo.”

Tai tik vienas pavyzdys. 
Jau po dešimts tikietų parda
vė Wilmerding, Pa./ ir Bridge
water, Mass., LDS kuopos. 
Kaip dabar atsilieps mūsų

brooklyniečiai ? Mes tikimės, 
kad ir jie taip pat pagelbės.

Šis didelis balius įvyks ba- 
’andžio 28 dieną. Lietuvių Pi- 
’iečiu Kliubo Svetainėj, šokiai 

. nrasidės 6 :30 valandą vakare. 
Tarpe šokių bus ir įvairi pro
grama. Ypatingai LDS Jauni
mo 200 kuopa rengiasi per
statyti pora trumpų veikalų. 
Draugė Helena Kaunaitė mo
kina grupę LDS narių lošti 
veikalus.

Be to, bus duodama $50.00 
dovanu šiame parengime. Do
vanos bus duodamos visai dy
kai tiems, kurie pirks įžangos 
tikietus. o įžangos tikietai par

siduoda tik už. 25 centus.
Jaunimo Komitetas.

■ Surišo ir Apiplėšė
Du ginkluoti banditai atėio 
vai. vakaro į krautuvę 9 W. 

46th St., Nėw Yorke, įbaugino
5

NEPAPRASTAI JUOKINGA KOMEDIJA
BUS SULOŠTA NEWARKE

“Moterims Neišsimeluosi”
Ypatinga Trijų Veiksmų Komedija

Garsusis Prof.
Ypatingu būdu 

įdomu

STEBINANTI MAGIKA
D. Pinn rodys magiškus dalykus, kurie stebins visus, 
pas jį atsiranda gyvūnai ir visoki daiktai, kas labai 
pamatyti. Jis rodys apie porą valandų laiko.

Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 5-ta Kp.

Šeštadienį, 6 Balandžio (April), 1935
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

180 New York Ave., Newark, N. J.
Pradžia 7:30 Vai. Vakare; įžanga 50c ir 35c

Veikalas “Moterims Neišsimeluosi” yra juokingas ir moterim/? nau
dingas, kad žinoti apie vyrų suktumą. Taigi moterys privalote ir vyrus 

atsivesti į šį perstatymą.

•>

ir surišo 9 žmones ir išnešė 
1,750 eilių vyriškų drabužių, 
apie $450 pinigais, taipgi atė
mė iš tarnautojų ir buvusių 
pirkėjų laikrodėlius ir pinigus. 
Banditai pabėgo.

Demonstraciją
Komunistų Partijos N. Y. 

Distriktas šaukia demonstraci
ją prie Nazių konsulato, 17 
Battery Place, New Yorke. 
Įvyks šeštadienį, 6 balandžio, 
10 vai. ryto.

Tą-pačią dieną, 12 vai., So
vietų Sąjungos Draugai šau
kia masinį pikietą prie Hears- 
to raštinės, South St., protes
tui prieš Hearsto bjaurius me- 
lus-puolimą Sovietų Sąjungos.

Sovietų Sąjungos Draugų 
pikietą remia visa eilė darbo 
unijų ir įrašinių organizacijų. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuopa 
taipgi išrinko draugus daly
vauti tame pikiete ir įteikti re
zoliuciją nuo lietuvių darbi
ninkų.

C. Brooklyne Įdomūs 
Debatai

esantiNavy Yard srityje 
Komunistų Partijos 7-tos Sek
cijos 5 kuopelė rengia debatus 
labai svarbia tema “Sovietų 
formos valdžia geriausia pa
tarnaus didžiumai Amerikos 
žmonių.” Debatai įvyks sek
madienį, bal. 7, 8:30 vakaro. 
Manila Restaurant, 47 Sand 
St., Brooklyn. Nell Carroll at
stovaus Komunistų Partiją 
Navy Yard distrikte, jis kal
bės už Sovietus-, o ponas Vi
cente Paragan kalbės prieš 
Sovietus. Įžanga visiems vel
tui.

Kviečia K. P. 5 Kuopele.

308 mažiau. Vargo peliukė- 
biednas žmogus už viską už
moka. A

Mirė Izabelė Radžiuniene
Trečiadienio vakarą, New 

Yorko ligonbutyje, mirė drau
gė Izabelė Radžiunienė, Ame-

Įeratūros Draugijos 1 kuopos 
narė ir “Laisvės” skaitytoja. 
Ji tūlą laiką buvo minėtos 
kuopos valdyboje ir veikė, 
kiek jos sąlygos leido. Drau
gė Radžiunienė buvo vos 32 
metų amžiaus, pačiame stipru* 
me moteriškė. Apie pora sa
vaičių atgal turėjo pavojingą 
operaciją, tačiau atrodė, kad 
taisosi. Lankiusieji ją pereitą

Liko nuliūdę vyras ir apie 6 
metų sūnelis. Gaila jaunos, 
malonios, klasiniai sąmoningos 
draugės.

Bus pašarvota savo namuo
se, 38 Stagg St., Brooklyne. 
Laidos pirmadienį, 8 bal., 2 
vai. po pietų, Alyvų kalno ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius Levapdauskas (Le- 
Vanda).

Aldietč.

McCarren parke, Brooklyno 
dalyje vadinamoje Greenpoint, 
bus statomas maudymosi pavi
ljonas su vieta trim tūkstan
čiam žmonių. Prūdas turėsiąs 
apie 300 pėdų ilgio per 150 
pėdų pločio.

PARENGIMAI
S. BROOKLYN, N. Y.

Steigs Darbininkų Centrą
Navy Yard Distrikte

Atviras mitingas visų įjavy ’^"'lakraš
Yard apielinkės organizacijų 
šaukiamas trečiadienį, 10 ba
landžio, lygiai 8 vai. vakaro, 
Graikų Darb. Centre, 301 
Fulton St., netoli Johnson St., 
Brooklyne.

Central Brooklyno darbinin
kams senai stokavo centro

Teatras ir Balius.
Rengia RLO Draugijos 66 kuopa, 

subatoj, 6 d. balandžio, 1935 metais, 
Darbininkų Centre, 723—5th Avė., 
So. Brooklyn, N. Y. (Įėjimas nuo 
23rd St.), pradžia 8 vai.• vakare.

Bus suvaidintas teatras “Kainas ir 
Ablius,”

Šokiams grieš gera orkestrą. Bus 
gerų valgių ir gėrimų. Tikietas su 
drapanų pasidėjimu tik 40 centų. 
Ateikite visi į šį parengimą, nes jo 
pelnas yra skiriamas rusų darbinin-

5 ščiui “Novy Mir,” kad iš
leidus jį dienraščiu.

Visus Kviečia Rengėjai.
(80-81)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda farmą, turi apie 114
kultūros, lavinimosi ir organi-!akrų žemės, apie 60 akrą dirbamos, 
zaciniam veikimui. Nebuvimas ° kitos, likęs laukas, tai ganyklos, 
tokios vietos sulaikė augimaiYra soįa>,yra v.ir® ’"° v.ai‘ , ■ : singų medžiu. Stuba turi 10 kamba-
dauąelio tokių grupių. Augant rjų, visi dideli ,ir šviesūs; 2 barnės, 
judėjimui, ypač tokioje apie- Į pradžius. vištininkai, ir yra gyvu- 
linkėje, kuri labiausia paliesta lių: 2 arkliai ir daug karvių. Taipgi 
krizio, žemų algų, bedarbės,;^ '/ ’ , ’ ’ -

t _ I . L o 1 , zvr» zl 1 Irnwv^<» vinrn

apšaukta skurdžių apielinke 
—centras šiuo tarpu labai rei
kalingas. Visi nariai ALDLD. 
LDS, TDA kuopų ir pritarėjai 
kviečiami dalyvauti mitinge. 
Bu£ įdomi programa.

Komitetas.

Radio programa Duos Valgių 
Gaminimo Patarimus

K i e k v i e ną ketvirtadieni, 
10:30 ryto, iš stoties WEAF 
bus girdima rinkinys vyrų sko
niui pritaikintų valgių. Mote
rims, kaip sykis rūpi gaminti 
tokius valgius 
mėgsta. Programą ves gerai. 
žinomas vyrų valj?iii"žinovas 
Sidney Snow. Jis suteiks įvai
rių šalių ir tautų mėgiamiau
sių valgių receptus. Programą 
teikia Jacob Ruppert Alaus 
Varykla. Galima užsirašyt pa
tarimus, o nespėjus — reikia 
parašyti jiems atvirutę ir jie 
prisius pageidaujamą receptą.

Visokių Rūšių šviežus Valgiai
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT 
LIETUVIŲ VALGYKLA , 

Gaminami Lietuvišku

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name 
P. MARČIUKAI

17c

/g o ® &
DIENINIAI
SPEC1ALAI

PĖTN YČIOJ, BALANDŽIO 5-tą

Gryni Saldainiai
Skirtingi Cream Mint
Wafers 17C

40c vertes—pilnas sįvaras
Juodas Walnut Brittle P AC

50c Vertės—pilnas svarns“*^"
Skirtingi Gloss Kietos 
Kendės

40c vertės—pilnas svaras
Senos Dutch Mados
Skirtingi šokoladai 1QC

Namie Darytas Cocoanut
Marshmallow Keksas Oyin

PRIE FONTANŲ
Cream Cheese ir Jelly 
Senvičius ir Kava

reguliariiu 25c
Maple Walnut Sundae 

reguliariai 20c
Hot Fudge Dundee
Keksas reguliari|il 20c
Coffee Ice Cream Soda 

reguliariai 15c

15C 
IOC 
1OC 
1OC

186^^? Krautum-Viena arti jus

mb • r
PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKOJIMAS
Aš, Adolfas Dambauskas, pajieš- 

kau savo puseserės, Magdės Valutke- 
vičiutės, po vyru Belekevičienė. Ji 

.paeina iš Maišimų kaimo, Rudami- 
nos parapijos, Suvalkų gubernijos. 

' Girdėjau, kad pirmiau gyveno apie 
| Boston, Mass., bet negaliu su ja su- 
I sisiekt. Prašau pačios atsisaukt arba 
kas apie ją žinote malonėkite pra
nešt, už ką būsiu labai dėkingas.

Adolf ,I)anibaiLskas,
224 E. Mahanoy Avė., 

Girardville, Pa.
(80-81)

ONE HUNDRED JND FORTY-ONE

■fe ji ne e! 815

Bushwick
SAVINGS BANK

GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR Ol QUARTER ENDING 
MAR. 31st AT £*2 % ANNUM 

INTJiRMI FROM DAY OF DEROHIT

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAR & GRILL. ' V . *Labai švari ir ruiminga užeiga. 

Geriausios rūšies gėriiyai-aluSj 
degtinė ir importuoti likeriai

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
32| Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y. į

i
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painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tei.: Foxcroft 1-6901

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
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 Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvės** Svetaines

License L-1370 Tei. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pągeidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir Įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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: i visi laukų įrankiai, kokių tik 
I reikalinga del farmos. Farma neto
li nuo miesto apie dvi mailės, Utica 
tik 18 mailių nuo farmos. Viską 
parduosiu pigiai.

Del tolimesnių informacijij kreip
kitės laiškais arba ypatiškai įgalite 
matyt mane no šiuo antrašu: Ralph 
Laihaitis, 87 Madison St., New York.

(81-87)
PARDAVIMAI

Kas dar turite pinigų įsigykite sau 
užtikrintą duona. Parduodu savo 53 
akrų farmą. Ūke gerai išdirbta ir ge- 

'roi vietoj, yra trys karvės, arklys, 
vištų, sodas, visos triobos naujai ir 
drūtai subudavotos^ stuboį įtaisyta 
tekantis šaltinio vanduo. Taipgi yra 
ir miško su medžiais ir malkom ver
tės apie $3060. Ūkė verta $5000, o 
parsiduoda 

kuriuos vyrai ■ kas mokės 
Dabar jau 

i Skubinkite 
rėt.

Nukirto $470,308 Pašalpos
Sakoma, kuomet katė su pe

le žaidžia, pelė visuomet už
moka. Taip dedasi ir su tuo 
dideliu riksmu apie suktybes 
šalpos biuruose. Apie jas tik 
kalba, bet nieko dar nedarė 
jų prašalinimui, gal tik pakeis 
tūlus politikierius geresniais 
“frentais.” Tačiaus.iš šaipu Į 
sumos jau nukando netoli 500 
tūkstančių. Kovo mėnesį šal
poms skirta buvo $20,128,820, 
o balandžio mėnesiui beskirta 
tik $19,658,512, tai yra $470,-

tik už $3,500, o jeigu 
“cash”, tai bus tik $3,350. 
laikas pradėt sėt viskas, 
pirkt, atvažiuokite apžiū-
S. Sinkevich,

Brushy Hill Rd. (Cattle Town), 
Southbury, Conn.

(81-83)
PARDAVIMAI

Parsiduoda restauracija su alum, 
prie East River prieplaukų, kur žmo
nių visada pilna ir įplaukos patenki
nančios. Parduodu kartu su namu. 
Kaina labai prieinatna, tuojaus atei
kite patirti. Kreipkitės šiuo antra
šu: 564 Wythe Ave., Brooklvn. N. Y.

(75-81)

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsanidau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

H

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbiniu 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.

ral

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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme,

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

. harMAN

*

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
, Vedybinių

Jst. 1892

Daiinontai
Laikrodėliai

Mes
Brangakmenai

perkame seną auksą
h

kovo mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Laike 
puikią

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

purėm, 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 kapiniųj par^amdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

į Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 4

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, • 
Nervų Lig os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li^

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. ’ >
Kraujo Tyrimai, I>aboratoriniai Iš- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si, N. Y. "

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Ave. Ir Irving PL 

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

MES KATRAME LIETUVUKJJ




