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IN TWO PARTS

PART ONE

Chinijos pardavikai priešakyj 
su Chang Kai-sheku atvirai pri
sipažino, kaip rašo Wilbur Bur
ton “Current History’’ magazi-! No. 87 
no laidoj, kad jiems Chinijos' 
Sovietai baisesni už Japonijos J 
imperialistus. Jis rašo: "Chini
jos dideli biznieriai daugiau ar 
mažiau viešai prisipažįsta, kad 
'raudoni jiems yra didesni prie
šai ir didesnis Chinijai pavojus, 
kaip Japonija'."

Nieko naujo; juk ir Rusijos 
caristai ir buržujai buvo susi
jungę prieš Sovietų Respubliką 
su pasauliniais imperialistais, 
dalino imperialistams girias, 
aliejaus šaltinius, Rusijos že
mę, kad tik jiems padėtų nuga
lėti Sovietus. Tą pat dabar daro 
ir Chinijos darbininkų ir vals
tiečių priešai.

8 Calif. Darbininkai Milionai Sovietinių THAELMANN BŪSIĄS
Nuteisti 1-14 Metą Jaunuoliu Lavinasi GREITAI STATOMAS

SACRAMENTO, Cal. — 
, Teisėjas Dal M. Lemmon 
priteisė 1 iki 14 metų kalė
jimo aštuoniems “raudo
niems” darbininkams. Jie 
įkalinti už laužymą Califor- 
nijos įstatymo “prieš kri- 
minalį sindikalizmą.” Bet 
ištikrųjų jie nuteisti todėl, 
kad organizavo į uniją lau
ku ir daržu darbininkus ir 
vadovavo jų kovoms.

Tarptautinio Darbininkų 
jam 300 karo orlaivių, patyru-I Apsigynimo advokatas Leo 
sius orlaivininkus, pakankamai Gallagher duoda apeliaciją 
ginklų, bet vis tiek Chang Kai- į augštesnį teismą, reika- 
sheko armijos labai tankiai gau- Jaudamas panaikint teisėjo 
na mušti nuo silpniau apgink-. Lemmono nuosprendį, 
luotos Sovietų Chinijos Raudo-' ________ __________________
nosios Armijos, kurią remia 
darbininkai ir valstiečiai.

Nežiūrint, kad Chang Kai- 
sheką apginklavo Amerikos ir 
kitų šalių imperialistai, suteikė ’
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Del Vitamino C Stokos
Minėtame magazine Alexan-1 Sukietėja Kraujagyslės 

der Bakshy rašo apie Sovietų ■
Sąjungos prakastą Baltijos-Bal- ■ DETROIT, Mich. — Susi- 
tųjų Jūrų Kanalą. Jis paduoda, rinkime Amerikoniško Val- 
kad Rusijos vidurinėmis upė- gių Žinovų Instituto profe- 
mis 1913 metais buvo pergaben-' šoriai C. G. King ir M. L. 
ta 48,000,000 tonų, o 1933 me- Menton iš Pittsburgho Uni
tais jau 72,000,000 tonų.

Kas L
Jūrų Kanalo, tai vien pereitais . trūksta vitamino C, tai grei-

versiteto faktais įrodinėjo, 
liečia Baltijos-Baltųjų; kad jeigu žmogaus maiste

metais per jo naudojimo sezo
ną pergabenta kanalu 900,000 
tonų. Tik į keturis mėnesius lai
ko tuom kanalu perplaukė 16,- 
700 laivų ir 2,700 tavorinių 
valčių. 1937 metais kanalas ga
lės perleisti iki 10,000,000 tonų. 
Šis kanalas Sovietams turi di
delės ekonominės ir apsigynimo 
svarbos.

“Literary Digest,” iš 13 d. 
balandžio, paduoda advokato 
Rapolo Skipičio išsireiškimą 
Klaipėdos krašto reikalu. Skipi
tis dabar yra Jungtinėse Valsti
jose Visuotino Lietuvos Išeivi
jos Kongreso reikalais. Jis pasi
kalbėjime su laikraščių reporte
riais Klaipėdos krašto reikalais 
pareiškė: “Iš lauko pusės žiū
rint, situacija atrodo blogesnė, 
negu ji ten /yra.” Ir toliau pri
dėjo: “Tikrumoje, dabar Klai
pėdos krašte yra ramiau, negu 
metai atgal, kada perversmas 
buvo suplanuotas, ir naziai tu
rėjo liuosas rankas.”

Bet net “Literary Digest” 
mato, kad Klaipėdos kraštas yra 
pavojinga karo vieta Europoje. 
Prie to, kas gi nežino, kaip Vo
kietijos fašistai tvirtina savo 
jėgas Klaipėdos pasienyje? Pir
miau jie turėjo Rytų Prūsijoje 
13,000 kareivių. Apie du mėne
siai laiko atgal jie jau turėjo 
iki 50,000 kareivių ir 60,000 
atitarnavusių armijoje vyrų, o 
pastarieji bile laiku imasi gink
lo. Dabar, kada Vokietijos fa
šistai padidino savo reguliarę 
armiją, aišku, jie padidins karo 
jėgas ir Klaipėdos pasienyje. Ir 
kalbėti apie bent kokį ramumą 
negalima, nes net Lietuvos val
džia pasiuntė Klaipėdos kraš- 
tan 6 armijos pulkus.

Jeigu Vokietijos fašistai dar 
iki šiol nepuolė Klaipėdos, tai 
tik todėl, kad kol kas jie nesu-

čiau sukietėja jo kraujagys- 
lės-arterijos; dęl šio vitami
no stokos išsivysto ir nela
boji cukralige (diabetes).

Vitamino C gausiai yra 
orindžiuose. lemonuose, to- 
meitėse ir žaliose daržovėse.

Pridėjo Popierininkam Algos: 
Bijojo Streiko

Brown popieros kompanija 
pridėjo 5 nuošimčius algos 
12-kai šimtų savo darbinin
kų; geriau pasakius, ji tik 
sugrąžina dalį pirmesnių al
gos nukapojimų. Kompani
ja tatai daro bijodama strei
ko. 1934 metais jos savinin
kai turėjo $311,735 daugiau 
pelno negu 1933 m.

Vėl Sumoksiąs prieš Negrą
NEW ORLEANS, La. — 

Balandžio 2 d. buvo areštuo
tas negras Edward San
ford; kaltinamas, būk jis 
“lytiškai atakavęs” vieną 
baltą moterį. Bet kaltinto
jai negali pasakyt net jos 
vardo. Kalėjimo viršinin
kai pasiuntė “į peklą” Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatą, atėjus 
jam pas kalinį pasikalbėt 
apie jo bylą. Prie kalinio 
neprileidžia net jo moteries 
pasimatyti. Aišku, jog pa
daryta sumoksiąs prieš tą 
negrą be jokios jo kaičios.

Hongkong. — Chinijos 
Chiang Kai-sheko fašistinė 
valdžia deda desperatiškas 

| pastangas, kad sulaikyt Chi- 
»nų Sovietų raudonarmiečius

rado užtenkamai sau talkininkų, bežygiuojančius į Kwangsi.

MASKVA. — Sovietų vy
riausybės įsakymu, visi jau
nieji komunistai nuo 16 iki 
24 metų amžiaus turi šie
met pašvęsti ne mažiau kaip 
30 valandų mokintis apie 
lėktuvų motorus, praktikuo
tis skrajojime ir šokime iš 
lėktuvų su parašiutais, taip 
pat lavintis vis geriau šau
dyti, kad galėtų tinkamai 
ginti Darbininkų Šalį nuo 
karu grūmojančių imperia
listų. Jaunųjų Komunistų 
Lyga Sovietuose turi 5,000,- 
000 narių.

Vėl Šėlsta Rumunijos
Fašistai prieš Žydus

B U C HARESTE, Rumu
nijos sostinėje, išnaujo išsi
veržė kruvini fašistinių stu
dentų užpuolimai ant žydų. 
Del sąjūdžio tapo uždary
tas universitetas iki po Ve
lykų. Areštuota desėtkai 
studentų ir pora Hitlerio 
agentų. Bet tokius pogrom- 
ščikus Rumunų teismai vi
suomet tik švelniai pabau- 
džia arba visai išteisina.

BERLYNAS. —Sužinota, 
jog Hitlerio valdžia jau už
baigė fabrikuoti įkaltinimą 
prieš Ernst Thaelmanną, 
žymiausią revoliucinį Vo
kietijos darbininkų vadą. Jis 
greitai būsiąs pastatytas į 
budelišką neva “liaudies tei
smą.”

Draugo Thaelmanno gy
vybę nuo nazių kirvio tega
li išgelbėti tik pasmarkinti 
darbininkų protestai ir de
monstracijos.

Hitlerio propagandos mi
nisterija išdirbo taisykles, 
kaip laikraščiai galės rašyti 
“žinias” apie drg. Thael
manno bylą. Taigi ir Vo
kietijos buržuazinė laikraš
tija turės pritarnauti teis- 
miškam sumokslui ant Tha
elmanno galvos.

PASIMOJO NUŽUDYT 
52 KOVOTOJUS UŽ 
BEDARBIŲ ŠELPIMĄ
GALLUP mieste, New 

Mexico valstijoj, areštuota 
jau 52 darbininkai, daugiau
sia mainieriai, kaipo “žmog
žudžiai.” Areštai prasidėjo, 
kada darbininkų būrys no
rėjo atimti keturis kovin
gus bedarbius, kuriuos šeri
fai tempė į kalėjimą. Dar
bininkai reikalavo visiem 
bedarbiam žmoniškos pašal
pos, o ne kalėjimo. Įvyku
sioj kovoj buvo užmuštas 
šerifų kulkomis darbininkas 
L Velarde ir šerifas Carmi
chael. Nors “spešialų” še
rifų šūviais tapo “netyčia” 
nuskintas ir Carmichael, ta- 
čiaus ne žmogžudžiai trau
kiami teisman, bet darbinin
kai. Kaltinamus darbinin
kus teismiškai gina Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas.

Sovietų Planui Taikai 
Saugoti Pritaria Dar 
Keturios Valstybes

Prie Soviefįj Sąjungos ir Francijos Tarpsavinės Pagelbos 
Sutarties Prisideda Mažoji Santarvė; Kviečiama Lietuva

Bombininkąi Švedijai
Švedijos armijos ir orlai- 

vyno viršininkai reikalauja, 
kad valdžia pasistatytų dar 
bent 60 bombikių lėktuvų, 
idant laike gręsiančio karo 
Švedai galėtų “apginti savo 
neitralumą.”

60 Sudegė Judžiuose
Honkonge, Chinijoj, per 

gaisrą judamųjų paveikslų 
teatre “Capitol” sudegė 
žiūrovu, v

60

Neleidžia Į Ameriką
Japonų Unijų Vadovo

TOKIO.—Amerikos Dar
bo Federacijos lokalai ir 
Prieškarinė-* Priešfašistinė 
Sąjunga buyo pakvietę Kan- 
ju Kato, Japonų darbo uni
jų centro pirmininką, atva
žiuoti j Jungtines Valstijas 
ir pasakyti prakalbų prieš 
karą. Bet Amerikos konsu
las atsisakė duot vizą; tuo 
būdu užkirto jam kelią pas? 
kovojančius prieš karą am
erikiečius.

Naujas Įnešimas Prieš 
Ateivius Darbininkus

Suėmė 28 Siuvėjus
DALLAS, Tex. — Teis

mas įkalino 28-nis pikieti

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų kongresui 
įneštas Kerr bilius reikalau
ja darbo ministeriui tokių 
teisių, kad jis galėtų depor- 
tuot iš Amerikos nepiliečius 
ateivius darbininkus, veik
liai dalyvaujančius streikuo
se. Jeigu šis bilius taptų 
įstatymu, tai darbo minis- 
teris gautų teisę bugdinti iš 
šios šalies kaipo “doriškus 
supuvėlius” net tuos, prieš 
kuriuos nėra jokio teismo 
nuosprendžio.

PARYŽIUS. — Francijos 
sutartis su Sovietų Sąjunga 
delei tarpsavinės pagelbos, 
kaip pranešama, bus vei
kiausia pasirašyta balan
džio 25 d., kuomet Maskvon 
atsilankys Francūzų užsie
nių reikalų ministeris P. 
Lavai. Patys kapitalistiniai 
Francijos laikraščiai rašo, 
kad tai nebus jokia kariška 
tų dviejų šalių sąjunga, o 
tik pasižadėjimas viena ki
tai pagelbėti, jeigu prieš 
katrą iš jųdviejų kas pradė
tų karą.

Pagal p r an ešimus iš 
Francijos, prie tokios sutar
ties sutinka pristoti Turki
ja ir Mažoji Santarvė, į ku
rią įeina Rumunija, Čecho- 
slovakija ir Jugoslavija.

Sovietai pasiuntė pakvie
timą Lietuvai, Latvijai ir 
Estonijai, kad taipgi prisi-|ją.

dėtų prie savitarpinio apsi
gynimo sutarties. Tūli An
glijos imperialistai del to 
susirūpinę.

Stresos Konferencija
Vakar atsidarė Anglijos, 

Francijos ir Italijos atstovų 
konferencija Stresoj, Itali
joj. Vienas iš Anglijos at
stovų, John Simon išsireiš
kė, kad čia bus tik “patyri
nėta” ir “informacijų gau
ta,” kas liečia Vokietijos 
ginklavimąsi ir įvairius pa
siūlymus delei taikos palai
kymo; tai ir viskas. Bet 
kaip žinoma iš pirmiau, An
glijos imperialistai pučia pa
vėjui Hitleriui. Italijos dip
lomatai mano, kad reikėtų 
panaudot ginkluota prievar
tą ir suvaldyti Hitlerį, kai-. I 
po didžiausią taikos ardyto-

Gumos Darbiniu. Vadas Darbininkai Masiniai

mas įKanno zs-ms piKieu- n L M* * i ~ I v sius net laiK 
ninkus bovelniniu drapanų 1/30)0 lulUISierC LiUIZyS (dabar jis sako

Gmos Darbininkų Kovą
bausmę dovanot, jeigu jos —_ZKZ~'ZT2~~
ir jie žadės daugiau neit į, rįR0S darbo ministerė Fran-

WASHINGTON. — Ame-

Aplankė Du Įkalintu 
Komunistu Valdininku
VANDALIA, Ill. — Pil- 

nas darbininkų trokas ir ke
li automobiliai atvyko ap
lankyt įkalintus komunistus, 
Taylor Springs miestelio 
valdybos narius, Franką

Žada Šįkart Nekovot 
Prieš Komunistus

AKRON, Ohio. — Cole- 
man Claherty, pirmininkas 
Jungtinės Gumos Darbinin
kų Tarybos, prisipažįsta, 
kad jis, kaip ir kiti Darbo 
Federacijos vadai, pirmiau 
kovodavo prieš “raudonuo-1 Pansiką ir Fr. Prickettą. 
sius” net laike streikų. Bet 

.po “Mes jau ne-
I kovosime prieš komunistus. 
Galės prieš juos sau kovoti 
tie žmonės, per kurių kai
čią darbininkai atsidūrė to
kiose sąlygose, kaip dabar.”

Iš "Claherty pareiškimo 
reikia suprasti, kad išnau
dotojams pradeda nesisekti 
skaldyt darbininkų jėgas, 
begąsdinant juos raudonai
siais baubais.

Apskrities teisėjas George 
nuteisė tuos du komunistus 
valdininkus 60 metų kalėji
mo už tai, kad jie nusiuntė 
tam teisėjui atvirlaiškius, 
kur protestavo prieš teisi
mą devynių darbininkų. O 
šie devyni buvo suimti del 
to, kad jie kovojo už bedar
bių reikalus. Už tą kovą 
juos kaltino, kaipo “maišti
ninkus” prieš Amerikos val-

pikietus; bet reikalauja, kad 
užsistatytų po $1,000 kaipo 
užtikrinimą, kad išlaikys 
savo žodį. Iš visų nuteistų 
susvyravo paskui tik ketu
rios; o 24 tebesėdi kalėjime.

Vengrijos “Rinkimai”
BUDAPEST. — £ vadina

mą Vengrijos seimą dabar
tiniuose rinkimuose prava
ryta 172 fašistų, tai yra 54 
daugiau negu buvo pirmes- 
niame .seime. Socialistai 
pirmiau seime turėjo 14 sa
vo atstovų; per šiuos rinki
mus jų skaičius nupuolė iki 
11. Komunistams buvo už
drausta dalyvauti rinkimuo
se. Priešrinkiminėj kampa

nijoj fašistai naudojo bjau
rų smurtą prieš kitas par
tijas.
IŠŽUDYTA 5 ŠEIMYNA

Philadelphia, Pa. — Bu
vęs vaisių “pedliorius” An
tonio di Marco nužudė savo 
moterį, dvi dukteris ir du 
sūnus ir pats nusišovė. Su
kvailiojo, bes pėliodamas, 
būk jo moteris buvo neišti
kima, o viena duktė “pasi
leido.”

ces Perkins pasišaukė ats
tovus trijų gumos kompani
jų: Goodrich, Goodyear ir 
Firestone. Su jais tarsis, 
kaip sumulkint pasiryžusius 
kovon 35,000 gumos darbi
ninkų Akron, Ohio. Supran
tama, kad vėl pasiūlys dar-

Dovanos Sovietinei Žydų 
Sričiai Biro-Bidžanui

MASKVA. — Neužilgo 
atsidarys pirmas kongresas 
Sovietinės Žydų Savivaldiš- 
kos Srities Biro-Bidžano, Si
bire. Tas plotas pirmiau bu
vo dykuma. Dabar . gi ten 
yra jau 50,000 žydų kolonis
tų, kurie su Sovietų valdžios 
pagelba įsikūrė pavyzdingus 
ūkius ir plėtoja pramoję. 
Nes žemė yra gera, nors 
pirmiau ji nebuvo dirbama.

Belaukiant Biro-Bidžano 
kongreso, Charkovo centra- 
linė telegrafo organizacija 
pasiuntė tai sričiai dovanų 

įvairius telegrafinius įren
gimus. Vitebsko ir Charko
vo drabužių dirbtuvės pa
siuntė naujiems kolonistams 
šiltų drabužių. Kijevo bio
cheminė dirbtuvė nusiuntė 
įvairius mokslinius įtaisus, 
naudojamus augštesnių mo
kyklų laboratorijose. Leni
no vardo fabrikas Dniep- 
ropetrovske pasiuntė Biro- 
Bidžanui vagoną geležinių

bininkams derybas. Darbi- AAA
ninkai ketina joms nepasi- Amerika UarO bU,UuV
duoti.

dar pilnai nesusiderėjo su An
glijos imperialistais, dar matosi 
tūluose rateliuose Lenkijoje svy
ravimų ir, kas svarbiausia, kad o tame skaičiuje ir už Lietuvos.1 vamzdžių (paipų).

Sovietų Sąjunga tvirtai stovi 
už mažų tautų nepriklausomybę,

Pennsylvanijos Mainieriai 
Nepasiduoda Gubernatoriui

HARRISBURG, Pa.— 
Valstijos g u bemato riui 
Earkui nepavyko perkalbė
ti Thomasą Maloney ir kitus 
vadus naujosios Jungtinės 
Kietųjų Angliakasyklų Dar
bininkų Unijos, kad atšauk
tų streiką prieš Glen Alden 
Kompaniją. Po konferenci
jos su gubernatorium, Malo
ney ir kiti vadai vėl sugrą
žinti į Luzerne apskrities 
kalėjimą.

Pažymėtina, jog konfe
rencijoj senosios unijos 
streiklaužiški viršininkai 
atsisakė sėdėti drauge su 
naujosios unijos vadais.

Kareivių Manevrus
( WASHINGTON. — Ame- 
‘rikos armija rugpjūčio mė- 
‘nesį šiemet darys didelius 
kariškus manevrus Pine 
Plains srityj. Dalyvaus 60,- 
000 kareivių ir milicininkų. 
Visais atžvilgiais prisiren
giama karui.

Brangina Amerikoj Sidabrą
WASHINGTON. — Pre- 

zidentas Rooseveltas pakėlė 
sidabro kainą iki 71 cento 
už uncija; bet pasaulinėje 
rinkoje sidabro uncija par
siduoda už 64 centus. Ant 
pabranginto sidabro inten
cijos bus išleista daugiau 
popierinių pinigų, nuo ko 
dar žemiau nupuls popieri
nio dolerio vertė.

Darbininkų lankytojų de
legacija pasižadėjo dar stro
piau darbuotis, kad draugai 
Pansik ir Prickett vėl būtų 
išrinkti į Taylor Springs 
valdybą.

Žmogvagiai Gavo $300,000
HAVANA. — “Kidnape- 

riai” buvo pasigrobę turtin
giausią Kubos milionierių 
E. F. Gutierrezą, už kurio 
paleidimą išgavo $300,000. 
Policija suėmė 20 įtariamų 
žmogvagių; bet išmokėtų 
pinigų kol kas teatgriebė 
tik $1,500.

Washington. — Preziden- ! 
tas Rooseveltas kalbėjosi su 
savo užsieniniu ministeriu 
Hull neva apie tai, kaip 
Amerika galėtų išsilaikyti* 
“nuošaliai” nuo karo Euro
poj-
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lietuvių kongrese bus priimti ir Amerikos 
lietuvių bolševikų atstovai, mūsų patriotiš
koji visuomenė savo atstovų ten siųsti ne
galėtų. Tai būtų didžiausias jai įžeidimas.
(“Drg.” už bal. 9 d.)
Ten pat toliau:

Su tais mūsų tautos išdavikais tautiniai
4 nusiteikusių organizacijų atstovai jokiu bū-; 

du negalės dalyvauti toj pačioj konferenci
joj ir sėdėti prie to paties stalo.

IŠ Angliakasių Kovos Philadelphia, Pa ŠYPSENOS
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'‘Pasaulio Lietuvių Kongreso” 
Dienotvarkis

“Laisvės” redakcija gavo DULR atsi
šaukimą ir dienotvarkį “Pirmam Pasau
lio Lietuvių Kongresui,” kuris turėsiąs 
įvykt Kaune rugpjūčio mėn. 11,12,13,14, 
15, 16 ir 17 dd., 1935. Dienotvarkio ei
goj bus padaryti referatai šiais klausi
mais: , . i J

1.
2.

5.

Lietuvių Tautos paskirtis.
Ekonominis užsienio lietuvių bendradar
biavimas su Lietuva.

Lietuvių Tautos menas.
Užsienio lietuvių ir Lietuvos aspiracijos.
Emigracija iš Lietuvos ir žemės ūkio

kolonizacijos klausimas.
6. Užsienio lietuvių švietimo reikalai.
7. Užsienio lietuvių jaunuomenė ir lietuvių 

tautos siekimai.
8. Pasaulio lietuvių sąjunga.
9. Dvasiniai ir medžiaginiai išeivių ryšiai 

su Lietuva.
10. Pranešimai iš vietų.

Išspausdinusi šį dienotvarkį “Vilnyj,” 
jos redakcija pastebi:

Ar lietuvių darbininkų organizacijos turė
tų dalyvauti tame kongrese? šis klausimas 
bus iškeltas Visuotiname Amerikos Lietuvių 
Suvažiavime, birželio 30 ir liepos 1 dd., Cle
velande. Jeigu nutars dalyvauti, tai suvažia
vimas veikiausia ir delegatų rinks į tą kong
resą.

Kaip atsinešti į šaukiamus kolonijose mi
tingus, iš kurių taipgi būsią renkami dele
gatai ?

“Vilnies” redakcijos nuomonė, kad tuose 
mitinguose ar konferencijose dalyvauti, bet 
mes turime reikalauti dienotvarkio pataisy
mo. Amerikos lietuviai darbininkai priva
lo reikalauti:

1. Laisvė Lietuvos darbininkams ir vals
tiečiams spaudos ir susirinkimų.

2. Laisvė viešai organizuotis į profesines 
sąjungas ir politinę darbininkų organizaci
ją, Komunistų Partiją.

3. Laisvė Lietuvos darbininkams gauti iš 
užsienio laikraščių ir abelnai literatūros ko
kios jie nori ir gali gauti.

Dienotvarky, kurį siūlo to kongreso su
manytojai, kaip tik ir nėra nieko panašaus.

Jie rūpinsis “švietimu užsienio lietuvių”, 
o tai reiškia skleidimą fašistinės propagan
dos tarpe jų.

f Be abejo, Visuotinas Amerikos Lietu- 
/ vių Darbininkų Suvažiavimas, kuris 

Į įvyks birželio 30 d., 1935, Clevelande, su- 
’ formuluos visą eilę punktų, kurie turė

tų būti įdedami dienotvarkių. Pav., svar
bu, kad tokis suvažiavimas griežtai už
protestuotų prieš Lietuvos konsulų žy
gius Brazilijoj ir Argentinoj, kur jie pa
deda vietinėm fašistų valdžiom šnipinėti 
radikališkesnius lietuvius darbininkus ir 
juos kalinti arba deportuoti. Bus7 visa 
eilė kitų klausimų santikyj su kongresu 
Kaune, kuriuos Suvažiavimas turės ap- 

| svarstyti.
Todėl šiuo tarpu mūsų vyriausis užda

vinys yra: ruošimasis prie Visuptįno Am
erikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavi
mo, įvykstančio birželio mėn., 1935, Qle- 
velande. Nuo pasekmingumo šito suva
žiavimo priklausys Amerikos lietuvių 
darbininkų dalyvavimas ir rolė Kauno 
kongrese.

uja. --------a*

Kunigai Bijosi .Komunistų
Andai buvo paskelbta, kad Kauno “vi

so pasaulio lietuvių kongrese” galį da
lyvauti ir lietuviai komunistai. Chįcagos 

1 marijoniškų kunigų “Draugas” baisiai 
del.to nusigando. Jis rašo:

Šį-klausimą reiktų išaiškinti pačioje pra
džioje. Jis yra labai svarbus. Jei pasaulio

Lauko

Kitais žodžiais, kunigų organas pareiš
kia, jog su, darbininkiškų organizacijų 
atstovais jam nepakeliui; ten, kur daly
vaus darbininkų organizacijų atstovai, 
kunigai ten nosies neįkiš. Jiem dalyvauti 
su darbininkų priešais, — taip, bile kada 
jie sutiks.

Jeigu kalbėti apie tautos išdavikus, 
tai jais yra kunigai. Ar ne pralotas 
Dambrauskas sakė, kad Lietuva turi būti 
dėkinga kruvinajam carizmui del to, kad 
jis ją užlaiko? Ar ne kunigas Laukai
tis laižė carui Nikalojui II kojas ir di
džiavosi valstybės dūmoje, kad Lietuvos 
kunigija 1905 metais padėjo carizmui 
naikinti sukilimą Lietuvoj? Ai’ ne vys
kupas Karevičius jieškojo Lietuvai kara
liaus? Ar ne jis mokino princą Urachą 
“tėve mūsų”, ruošdamas jį Lietuvai ka
ralium? Kuomet kunigai su caru Nika- 
lojum, o paskui su kaizeriu Vilium 
smaugė Lietuvos darbo žmones, lietuvių 
tautą, tai lietuviai bolševikai neatlaidžiai 
prieš tai kovojo; daugelis jų puvo kalėji- 
muose del kovos; daugelis kovotojų tapo ; 
nužudyti del tos kovos už Lietuvos liau
dies interesus.

Taigi, kuomet jiems prisieina jieškoti 
tautos išdavikų, lietuviški kunigai priva
lo pasižiūrėti į veidrodį!

“Vilnis” Apie Save
Rašydama apie savo penkiolikmetines 

sukaktuves, “Vilnies“ redakcija (balan
džio mėn. 8 d.) nurodo:

Šiandien sukanka lygiai 15. metų mūsų 
dienraščiui “Vilniai”. Chicagos. lietuviai 
darbininkai, padedant kitoms kolonijoms 
pradėjo leisti “Vilnį” balandžio 8, 1920 me
tais. Pradėjo leisti savaitraščiu, paskui pa
keista į dukart-savaitinį, o kiek vėliau “Vil
nis” likosi dienraščiu. ,

Kokios sąlygos vertė leisti Chicagoj dar
bininkų laikraštį?

Chicaga yra didžiausia lietuvių kolonija 
netik Jungtinėse Valstijose, bet visame pa
sauly. Chicaga taipgi yra J. V. industrinis 
centras, čionai pradėta leisti pirmas Ame
rikos lietuvių dienraštis, “Naujienos”. Iš 
pradžios “Naujienos” buvo socialistiniu lai
kraščiu, bet kilus karui pasisakė už aliantus 
imperialistus ir visom keturiom rėmė tada 
prezidento Wilsono “14-ka punktų” padary
ti “pasaulį saugiu demokratijai.”

“Naujienos” ėmė kratytis ir to,socialistiš- 
kumo, kurį tada skelbė-Lietuvių Socialistų 
Sąjunga.

Kada aštrėjant klasių kovai ir akstinant 
Rusijos Revoliucijai Amerikos socialistai žy
miai krypo kairyn, kada lietuviai socialistai 
ėjo į revoliucinę pusę, “Naujienos” darėsi 
vis atžagareiviškesnės, krypo dešinėn.,

Į pabaigą 1918 metų kairieji lietuviai so
cialistai Chicagoj pradėjo leisti savaitinį sa
vo laikraštį “Žariją.”

“žarija” ėjo iki 1920 metų. Pradžioj 
1920 m. to paties Wilsono, kurio, demokra
tija žavėjo Grigaitį, ministeris A. Mitchell 
Palmer pradėjo nuožmias atakas, • “reidus”, 
ant Komunistų Partijos ir kovingųjų darbi
ninkų abelnai. “žarija” sustojo.

Kelis mėnesius pabuvę be savo laikrąščio 
chicagiečiai ėmėsi leisti “Vilnį”. Tai buvo 
geras žingsnis, padarytas šaltais išrokavi- 
mais, verčiant susidėjusioms sąlygoms. Ir 
šiandien “Vilnis” jau eina dienraštisi|-vie-šiandien “Vilnis” jau eina dienraštisi|-vie- 
nas pačių didžiausių lietuvių dienraščių 
Amerikos.

Kada “žarija” sustojo naujieniečiai ir ki
ti darbininkų judėjimo priešai raminosi, 
kad ir “Vilnis” ilgai negalės eiti.

Kada.patankinta ėjimas, tai jie raminosi, 
“prieš galą” tai daryta.

Kada “Vilnis” dienraščiu liko jie tą patį 
kartojo, pridedami, kad išleisti laikraštis 
kas savaitė, ar du kart į savaitę, tai viena, 
o išleisti kasdien kita.

Bet “Vilnis” jau.pradeda šešioliktus me
tus ir geriau stovį negu pirmiau kad stov
ėjo.
Kaip jau buvo nurodyta, jubįlėjinės 

“Vilnies” 15-kos metų sukaktuvių iškil
mės bus padarytos gegužės 5 dieną Chi
cago je. Tą dieną įvyks ir metinis “Vil
nies” bendrovės šėrininkų suvažiavimas.

WILKES , BARRE, Pa. — 
“Laisvės” num. 80, dviejose 
vietose skaitytojai matė strei
ko eigos aprašymus, tarpe ku
rių buvo pažymėta ir tas, kad 
valstijos gubernatorius “įsi
veržė” į šio streiko reikalus su 
tikslu, kad jis būtų užbaigtas 
ir prisiuntė kazokų generolą 
su valstijos prokuroru streiko 
ištyrimui.

Nuo jų. atsilankymo jau pra
ėjo savaitė laiko ir. todėl, šian
dien, prisieiną pabrėžti jų 
darbus, kurie lemia angį, rei
kalus šiame streike.

Pribuvę jie čia kovo 30 d., 
žinoma, nevaikščiojo nuo 
nešiaus pas Kaipošių, bet 
bulai, anie buvo sukviesti 
juos hotelin. Maloney’ųi
sisakius su jais kalbėtis kalė
jime, buvo ir jis,ant laisvės 
paleistas, ten kur* konferenci
ja vyko su didelėmis “žuvi
mis:” Glen Alden komp. atsto- 
vais-advokatais, teismo maši
na, UMW of A vadais ir, ži
noma, vaizbos buto atstovais, 
kuriems tas streikas taip ly
giai kaulas gerklėj, kaip ir 
Glen Alden komp.

Valstijos pasiuntiniai 
negaišuoja nei minutės, 
net nedėldienį ir trečią 
“viską” ištyrę jau

Ai- 
at- 

pas 
at-

laiko 
Dirbo 
dieną 

“viską” ištyrę jau ypatiškai 
raportavo gubernatoriui pir
miau sau nusistatyto laiko.

Planas Baigimui Streiko

Greta raporto gubernatoriui, 
prokuroras Margiotti padarė 
ir planą, ant kurio streikas bū
tų galima baigti ir kuris susi
deda iš trijų punktų.

Pirmas, kad paskelbti bal
savimus UMW of A pirmame 
distrikte po valdžios priežiūra 
ir tikrai sužinoti drūtuma nau
jos unijos ir išrinkti naujus 
viršininkus, ir visos frakcijos 
turėtų su tuo rezultatu sutikti.

Antras, kad Glen Alden 
komp. priimtų atgal visus strei
kavusius .angį, darban, neiš
varant ir tų, kurie dirbo strei
ko laiku, o kad visiems suteik

ei darbus, tai komp. turi ati
daryti tas kasyklas, kurias da
bar laiko uždarytas ir paskirs
tyti lygiai darbo laiką visoms 
savo kasykloms.

Trečias, kad a u k š čįausias 
teismas greit išklausytų naujos 
unijos apeliaciją ir išduotų 
nuosprendį, kad streikas yra

Svarbios Prakalbos ir 
Diskusijos

Balandžio 14 d. bus svarbios 
prakalbos ir diskusijos, 2 vai. 
po pietų, 701 N. 8th St., Phila. 
Kalbės J. Orman, “Tiesos” an
gliško skyriaus vedėjas ir Jau
nuolių Nacionalio Komiteto 
Sekretorius. Jis kalbės temo
je: Jaunuolių Role Klasių Ko
voj.

Jaunuolių klausimas labai l 
svarbus kiekvienam lietuviui 
darbininkui ir darbininkei. Se
nesnieji senstam, o daugelis 
jaunimo dar nėra įtraukta į 
darbininkišką judėjimą, neigi 
jie supažindyti,, kodėl jis ar ji 
turi būti darbininkiškose orga
nizacijose, ir kodėl reikia dau
giau kovoti prieš augantį fa
šizmą ir būsiantį imperialistinį 
karą, 
šarui 
tėvas

Išsiųs Juos į Teatrą
Jaunuolis: “Oh, Jievute! 

kaip aš linksmas! Tai nors 
sykį mudu turėsiva sma
giausią ir linksmiausią at
einančio šeštadienio vakarą. 
Aš nupirkau tris tikietus į 
teatrą.”

Jievutė: “Bet, Pranutį, 
mielasis, kodėl taip? Kodėl 
tris tikietus?”

Jaunuolis: “Ogi, del tavo 
tėvelio, 
ko.”

į

mamytės ir broliu-

J. J. Butkus.

darbavosi jo išrinkime (ne
atsiliko nei naujos unijos eili
niai nariai).
įvykęs, ir Įvyksiantis Apeliaci

jos Teismas

Ką tiktai minėjau, kad 
nauja unija aplaikė paanksti- 
nimą laiko del apeliacijos.

Štai teismas ir įvyko paskir
toj, paankstintoj dienoj, nors 
ir ne Phila., Pa., bet Pittsbur- 
ghe.

Prie teisėjų, Alex Simpson, 
Jr., ir John W. Kephart, “ne
svietiškai” buvo kritikuotas 
teisėjas • Valentine už išdavi
mą drausmės prieš angliaka
sių streiką ir už vertimą uni
jos vadų atšaukti streiką bei 
jų įkalinimą. Nežinia, kuomi 
ta “kritika” būtų užsibaigusi
ir kokia teisėjų “kriušinanti | sūnus 
drausmę,” opinija būtų išneš
ta, jeigu “įtūžusius” teisėjus 
nebūtų Glen Alden komp. ad
vokatai pertraukę su prašymu, 
kad jiems teismas suteiktų dar 
vieną savaitę laiko del geres
nio prisirengimo apginti savo 
pusę.

Teisėjai ant to sutiko ir 
naujas paankstintas teismas 
įvyks už savaitės.

Yla Kyšo iš Maišo

šis teismo pasielgimas nėra 
niekas daugiau, kaip pigūs 
manevrai, kad, va, jūsų armi
ja .drūtesnė ir darykite su mu
mis sutartį, nes busite pergalė
toju. Mes, matote, jau stojam 
jūsų pusėj ir smerkiame teisė
ją Valentine.

Iš kitos pusės, gubernatorius 
Eąrle, “išmeldė” teisėjo Va
lentine, kad jis paleistų iš. ka
lėjimo vadus, kad šie laisvai 
aptartų streiko baigimą bal. 7 
d. ir, žinoma, balsuotų už tai, 
o astuoni viršininkai vyktų pas 
gubernatorių bal. 8 d. ir tartų- 
si tame reikale.

Gubernatorius, žinoma, turi 
tikslus šublofinti su “savo ir 
aukščiausio teismo geradarys
tėmis.

Šie valdžios, manevrai smir
da apgavystėmis ir Maloney 
su visais angliakasiais turi ne
atleistinai budėti.

Reikalinga saugotis ir nuo 
kun. Curran,, kuris vėl pradė
jo sukti uodegą, kaip “rune- 
ris” kyštį (“špregę”). Jis pra
dėjo Maloney advokatauti, 
kad jis pasiduotų ir kad ne- 

, kad 
būtų visi streikieriai priimami 
darban po streiko.

Jis pilnas baimės, kad da
bar, neliktų komp. nuskriausta. 
Jeigu bus jis dasileidžiamas 
arti, tai jis savo kyščiu 
sprogiuos” vėl 
streiko karą, .kaip 
kių padarė.

Šalin toki Jonai 
niai, kaip kun. Curran iš angį, 
tarpo!

baigtas ir visos įsivėlusios par- reikalautų kompanijos,
tijos turi sutikti su teismo, nuo
sprendžiu.

Protestų Banga

Šio plano .paskelbimas buvo 
tikru perkūno trenksmu UMW 
of A logęryj ir Glen Alden 
komp. senos unijos lokalai, sy
kiu su viršininkais iš visų tri
jų distr., užliejo banga protes
tų, telegramomis gubernato
riui šaukdami gvoltu, kad jų 
unijai daromas pasikėsinimas 
numarinti.

“Pamislykite'!” šaukia jie. 
“Mes per 35 metus budavojo- 
me savo uniją,- o dabar jūs 
norite ją suskaldyti į trupi
nius! Mes nepakęsim tokio iš
laukinio pasikėsinimo ant mū
sų unijos!”

•Iš kįtos puseš, Glen Alden 
komp. pūkščia, kaip liūtas ir 
protestuoja už kišimąsi į jos 
biznio reikalus. Esą, ji neturin
ti kur streiko laiku dirbančių 
“darb.” sutalpinti, o dar jai 
norima kelis tūkstančius strei- 
kierių prikergti. Ji negalinti 
atidaryti uždarytų kasyklų 
todėl, kad jos neapsimoka 
dirbti.

Šių protestų , pasekmė, sako
ma, kad gubernatorius pada
ręs keitimų šiuose punktuose. 

>Koki jie yra, nėra viešumoj, 
kol kas. Bet reikia žinoti.kad > ■ ’ t.
gubernatorius j.neskrįąus ,savo 
kolegų, UM of A vadų ir 
komp., kurie taip nuoširdžiai

pa- 
angliakasių 
daugelį sy-

auksabur-

Požeminis.

Newark, N. J
Kovo 16 d. buvo surengta 

draugiška “parė” pas draugus 
Stočkūs. Svečiam besilinksmi
nant,, drg. J. Vasiliauskas pri
siminė ir ,apie Lietuvos politi
nius kalinius. Pakalbėjus jam 
ir paprašius aukų, draugai su
tiko paremti finansiškai tą 
svarbų reikalą. Aukavo seka
mai: J. Vasiliauskas 52 centu, 
A. Kvedaras 50 centų, po 25 
centus: M. Vitkus, S. Daraška, 
S. Mikonis, Vasiliauskienė, J. 
Paukštaitis, G. Žukauskas, M. 
Paukštaitis, C. Anuškis, K. 
Juodeška, W. Skestaitis; Kut- 
kus aukojo 8 centus.

Pinigai pasiųsti Priešfašisti- 
niam Komitetui. Visiems auka 
yusiems tariu širdingai ačiū.

D. M.

Juk pirmi kanuolių pa
bus jaunuoliai. Kuris gi 
ar motina norės, kad jo 
liktų kanuolių pašaru ?

Ir blogiausias tėvas savo vai
kui to nevelins. Bet kapitalis
tinėj sistemoj gyvenant, ištrau
kia iš. tėvų jų mylimus sūnus 
tai bjauriai skerdynei. Darbi
ninkų klasė turi tik vieną ke
lią, kuriuo ji gali atitolinti 
būsiantį karą, tai organizavi
masis ir kovojimas prieš karą 
ir fašizmą, ypatingai organi-- 
žavimas jaunimo ir supažindi
nimas jo kas yra kaltininkas 
karų ir visokių nelaimių. Tad 
šios lekcijos ir diskusijos yra 
labai svarbios ne tik jaunuo
liui, bet ir suaugusiam. Tad 
tėvai dėkite visas pastangas 
atsivesti ir savo sūnus-dukte- 
ris į šias lekcijas.

Vakare bus Camden, N. J., 
pas Lastauską jaunuolių arba
tos vakarėlis. Tad kuo dau
giausia jaunuolių Camdene su
sirinkite.

žino, Jog SkaudėsJis Jau
Vaikas įbėgo į aptieką ir 

prašo duot mosties skaudė
jimui sumažinti.

Aptiekorius: “Ar labai su
sidaužei, Beniuk? kur tau 
skauda?”

Vaikas: 
skauda, 
greit parvažiuos namo 
mama jam pasakys, kad 
sudaužiau jo laikrodėlį.”

“Man dar ne- 
bet mano tėvas 

ir v as

M. ž.

ALDLD 149-tos kuopos susi
rinkimais bus balandžio 14 d., 
10 vai. i’yte, pas drg. Urlakius. 
Visi nariai dalyvauki! ir lai
ku. Sek.

Tikras Nežinėlis
Moteriai parvažiavus 

miesto, pamatęs ją vyras 
persigandęs suriko:

“Mere, kas tau atsitiko, 
kad tavo galva taip suraišio
ta!?”

, Moteris: “Na, ir vyras gi 
iš tavęs! Nei to nesupranti, 
kad tai naujausios mados 
kepuraitė.”

J. Robziw.

iš

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. 3. KASKIAUČIUS 
tn Ūke Street • Newar

> Telephone: Humboldt 2-7964

Šoną Skauda—Baltosios

Drauge gydytojau, malonė
kite ir man patarti per “Lais
vę.” Mane baltosios vargina; 
net skauda, kai vaikščioju. Ry
tais tai da daugiau bėga. Bu
vau pas kelis gydytojus. Jie 
nieko nesuranda, sako—svei
ka. Jau metai su viršum, kaip 
man ėmė šoną skaudėti kai
rį. Daktaras davė kelių rūšių 
miltelių plautis, bet nieko ne
gelbėjo. Kuo toliau, tuo pras
čiau. Ir aš. kai atsikeliu iš ry
to, tai man širdis smarkiai mu
ša. Kas gali būti, tai aš nesu
prantu.

Aš esu moteris 27 metų am
žiaus. Sveriu 146 svarus, 5 pė
dų ir 3 colių aukščio. Aš bu
vau vedusi, o dabar penki me
tai, kaip be vyro gyvenu. Vai
kų neturiu. Labai prastai jau
čiuos, kai mėnesinėmis sergu, 
kai kada kas trys savaitės, o 
kai kada pratraukia ilgiau. O 
gal man reikia vaikų turėti, 
gal man būtų geriau ? Kaip tik 
šoną daugiau skauda, tai dau
giau ir bėga. Bijau, kad ne
reikėtų eiti ant operacijos. .

Atsakymas

Nieko nėra, Drauge, be 
priežasties. Turi būti kokia 
pamatinė priežastis ir toms 
Jūsų baltosioms. Jums ir šoną 
skauda, ir, kai labiau šoną 
skauda, tai labiau ir baltosios 
bėga. Rytais širdis smarkiai

muša. Visa tai, Drauge, duoda 
pamato manyti, kad tos bal
tosios turi ryšių su giliau esa
mais organais. Jums veikiau
siai yra sloga bei apsikrčtimas 
gimtuvės viduje, ir gali būti 
taip gi, kad ir bent viena 
ginydos dūda (kairioji) yra 
infektuota, kataro apimta, j- 
sidegusi.

Nuo ko visa tai įsimetė, 
sunku būtų dabar sumedžioti. • 
Bet tas nepakeičia pačios da
lyko esmės. Manau, kad dalis . 
tų pūlių susigeria Jums ir į 
kraują, ir nuo to Jums širdis 
muša smarkiai. Sveikatos tai i 
netaiso.

Vietos gydytojai Jums davė 
vaistų plautis. Jei baltosios pa
eina nuo slogos paties gimdo
mojo kanalo-makšties arba ir 
gimtuvės kakliuko apačios, tai 
jos lengviau esti prašalinti. 
Bet taip, kaip Jums dabar yra, 
tai keblu. Vien tik plovimai 
mažai ką galės padėti. Man 
rodos, dijatermija peršildjr- 
mai galėtų padaryti gerai. 
Vietos gydytojas tai .galėtų 
J ums daryti: “diathermy 
treatments.” Jei ir toji dijater
mija nepadėtų, tai reikėtų 
operacijos keliu prašalinti ap
krėstos • vietos. Ir, kuo grei
čiau, tuo geriau, .kol da jau
nutė tebesate. Vaikų turėjimas 
nieko čia nepadėtų. Ir da 
klausimas, ar Jūs galėtumėt 
dabar pastoti nėščia, kai vi
daus plėvės nesveikos.
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STUDENTS! STRIKE AGAINST WAR TODAY!
SOVIET UNION DELEGATE TO BE 

ELECTS) BY THE LDS YOUTH 
BRANCHES AND CHORUSES

The .LDS Youth Branches and Choruses will have their say 
in who will be our youth delegate to the Soviet Union!

The much awaited event of sending a Lithuanian youth to 
the U.S.S.R. is being planned out in detail. All the youth or
ganizations will have a say as to who will be the delegate. 
The National Youth Committee is at present preparing ballots,

THOUSANDS OF YOUTH ARE
PECTED TO TURN OUT IN STRIKE 

AGAINST WAR AND FASCISM
Thousands of youth will turn out today in protest against 

war and fascism. It will be the greatest demonstration against 
these two evils of the capitalist system, that was ever witnessed 
in a long time. Students in colleges high schools, and othei* 

___ w______, institutions of learning have endorsed the strike and will 
etc., to send to all the organizaions, "and the" delegate will be throw down their books today at noon.
selected by popular vote. | The swelling ranks of the students, who are expected to

In line with this, it is absolutely necessary to explain a few number 100,000 when they hold their nation-wide demonstra- 
of the very important reasons for sending a delegate. Our tions, are being tightened by the news of Hitler’s insane ef- 
comrade'will go there to visit several countries: France 
Germany, Soviet Uhion and England. A comparative stAdy
will be made of the living con
ditions of the youth in these 
various lands

Delegate will Answer Hearst!
Especially important will be the 

visiting of the youth sports organi
zations, their places of work and 
homes. Various sanataria and many 
collective farms will be visited. The 
Laisve Youth Section recently pub
lished a series of articles on William 
Randolph Hearst, the “King of the ( 
Liars”. Mr. Liar Hearst in his paF | 
pers told most lurid and ridiculous

2 More Weeks Before 
NLY.C. Dance

Only two weeks left before the 
big affair of the Nat’l Youth Com
mittee. What are you doing to make 
this affair a great success? The

fort to plungethe world into the flames of another „war.
Following the lead of the Columbia College Student Board, 

 the Student Councils of the

Scottsboro Decision is
I’M

Great Victory
NEW YORK (YNS)—In a decision 

which sharply scores the barring of 
Negroes from jury service in Ala
bama, the United States Supreme

Main building and N.Y.U. 
Evening Session, collectively repre
senting 20,000 students, have en
dorsed the anti-war strike, as .have 
many clubs and class councils in the 
New York colleges.

purpose for this dance is to raise Court on April 1 handed down a de- 
j cision reversing the death sentences 

each I
. • I Patterson, two of the nine Scotts- uue ui us iu sen as many ‘

piey oi tne "Be- kets as we Possibly can *.nd to ad’ boro b°y8> in Decateur» Alabama, 
fame, echoed the[vert’se tbe among'our friends The decision, based as it is on the

— ----- ) down on' ground that the lily-white composi-

DE PAUW, Indiana (YNS)—An in
ternational Relations Conference at 
De Pauw University, with delegates 
from many Indiana College clubs.

starvation stories about the workers ^U1]^ jfor the organizational fund. | ’.yen darence°Norris and Haywood 1 went on record unanimously for the ‘
Therefore, it is up to 

one of us to sell as many
and peasants in the Soviet Union..

Recently, “Dirty Willie’s” i 
stooge, Robert Ripley, of the “Be
lieve it or Not” •_------ ------ ------ _ į

same stories about not seeing a see that they come 
smile on anyone’s face in the So
viet Union. He also told of not see
ing any dogs or cats there (inferring 
that the workers have no other food, 
so they eat dogs and cats).

The delegate who will go, will vi- sum of 23 cents, 
sit these collective farms. He will i ' ’
come back and report all that heI The floor show will be given by

boro boys, in Decateur, Alabama.
strike.

the 28th.
The tickets are only 25 

you get your admission to
cents and 
the dance 

and a chance to win one of 
ten free prizes from $20 to $1

the 
for

se-

• ground that the lily-white composi
tion of the Jackson County grand 
jury is a violation of constitutional 
rights, has sweeping implications, 
for it renders possible a fight to 
squash the original indictments'* bn 
which the Scottsboro boys were tried, ■ 
The Internationl Labor Defense

NEW BRUNSWICK, N. J. (YNS) 
—The Student Christian Association, ; 
the Liberal Club and the National . 
Student League of Rutgers Univer
sity have voted to strike today.

saw. He will report whether the Ca- L.D.S. Youth branches in the 
tholic 
copies 
lishes,

NORTHAMPTON, Mass. (YNS)— 
. Forty student organizations at Smith 
College, representing practically the 
entire student body, have made plana which has been fighting the Scotts- for a soHd walk.^t today-

New York schools arid colleges are
boro caše for four years, will now 
make every effort to quash the in
dictments, and will fight against any expected to respond to the strike 
attempt of the Alabama officials ca^ *° the tune of at least 50,000 
to re-indict the boys, it was an- students since the majority of the 
nounced. The nature of the decision student councils of the New York

i District, with the exeption of one 
number. Elizabeth LDS Vanguards is 

j the hilarious comedy 
“Oscar Sapp”. Brooklyn BuiLDerS 
are giving a short skit “Red Vaude-

press tells the truth when it ltull x. 
the lies which Hearst pub- presenting 
etc., etc.

Finances Needed
main thing now is to raise J ville” andT also Aldona Klimaitis^ ourThe i

Tinftiiccs* 
$120.00. We need $800.00. What can I 
you do as an individual, or what 
can your organization do to help out 
in tills big campaign.

Already we have some good work 
started in the right direction. The 
South Brooklyn LDS Youth Branch, . 
“Dynamos” have decided to send two 
dollars for this compaign. The Brook-

• • i • x >n . . nuunceu. me nature 01 tne uecision —------ * vW yipro,nislng young sololst’ W1H P*rtJcl- thus effects not onlv Patterson and colleges have officially endorsed thes need $300.00. What can I ------ xt______ i. t „ta- t inus enecus not oniy ratteison ana ° v
• Norris but likewise the other seven, str,ke, while m the high schools, I • • • ........
į whose sentences were previously re
versed by the Supreme Court. These 
seven boys have never been retried, 
but are still held in the Jefferson 
County Jail in Birmingham.

Separate decisions were rendered

pate in the program. Newark LoDe-.! 
Stars have also promised a number ! 
for the program and .last but not ■ 
least Višniauskas, our favorite of 
Baritones, from Bayonne, will also 
participate. . > ' ’ .

Al Roman and his Harmony Aces
(Continued on page 4)

students are rebelling against the 
repressive measures of the

į tration.
Students! Out today! 

war-makers know that you 
much against their plans for another

by the Supreme Court in. the two wholesale slaughter I

adminis-

Let the 
are very

lyn BuiLDerS and the Waterbury 
LDS Youth Branch are each arrang
ing ah affair, the proceeds of which 
will go to the fund.

Thaelmann to Appear for 
Trial Before Nazi Court

TORONTO (YNS)—The National 
Office of the Canadian Labor De
fense League has received word from 
Europe that Ernst Thaelmann, lead
ing anti-fascist fighter who is facing 
death in a Nazi prison, will shortly 
appear . for trial before Hitler’s 
“People’s Court” and that the Na
zis are determined to execute him.

The CLDL has been Instructed by 
the International Red Aid to streng
then its protest activity on behalf of 
Thaelmann and to stand ready to 
mobilize the utmost in mass protest 
when Thaelmann appears for trial.

Paterson Silk Workers Union 
To Take up Youth Question

PATERSON? N. J. (YNS)—At the 
last membership meeting of the silk 

j workers union here, a motion was 
passed that the Union take up the 
question of youth activities in the 
Uriion. The joint Board will act on 
it this week. ' Formerly when the 
Union was under the control of the 
Lovestonite Group (Keller) the mili
tant young workers who wanted to 
start some Youth activities were hin
dered.

I

| Now that the rank and file are 
leading the union, the young work
ers are sure to get all the coopera
tion necessary.

I A committee is going to see the 
Joint Board soon and the matter 
will be thoroughly* discussed.

cases, but with identical conclusions 
as to the constitutional principle in
objection that it had no jurisdiction 
in the Patterson case— the only 
answer the State of Alabama made 
to the briefs of the LL.D, attorneys 
in the case—Chief Justice Hughes in 
his decision on the Patterson case

Workers’ Org. Are Urged to 
Demand Passage of HR 2827

NEW YORK (YNS)—“In order 
that the Labor Committee be forced

said: “We have power to make such to report the Workers Unemployemnt 
and Social Insurance Bill favorably 
to the^ House”, Herbert Benjamin, 
National Unemployed leader said, 
“all workers’ organizations and indi
viduals should telegraph and write 
Congress at once, demanding the 
passage of the bill.” “It is the only 
bill before Congress that offers the 
youth a measure of security”, he 
said. “At the same time Roosevelt’s 
wage cutting work relief program 
should be met with a nation-wide 
demand 
paid on

disposition of the case as justice re
quires.”

In regard to the principle of ex
clusion of Negroes, Justice Hughes 
said, thaat there was no controversy 
as to the constitutipnalprinciple in
volved—that if Negroes are excluded 
from juries, equal protection of the 
laws for all does riot exist. “The 
question here is one of fact, whether 
the right has been denied,” he

The Central Committee of

(Continued qri Page 4)

said, 
the that trade union wages be 

all relief projects?’
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Page Two

Naturę Tourist Says 
“Socialism or Fascism”

IT S ONLY MAKE BELIEVE—NOW

By Johnnie Orman
The growth of Communism is ap

parent everywhere in New York. 
Why just the other Sunday, my wife 
dragged me out to a “nature tour” 
of Forrest Park. This tour was ar
ranged by the New York World Te
legram, I understand, and was sup
posed to be a walk thru’ the woods 
with a person who knows all about 
where the stones come from, and 
where the trees and birds come from, 
and where they go.

There were some 75-100 people 
gathered when we began our “enter
taining” trek last Sunday afternoon. 
We saw locust trees, from which 
poles for mines, and home made 
pickhandles are sometimes made. We 
also were shown what a hickory 
tree looks like. The guide explained 
that hickory is probably the best 
known wood for breaking skulls, and 
that is why police billies are made 
of them.

While turning a corner to get clos
er to the guide, who spoke so low we 
could hardly hear him a few yards 
away, we overheard a woman say 
to hęr friend. “I tell you, it’s either 
Communism or fascism. Which 
would you rather have?”

“I know, I know, but....”, continued 
the haressed woman weakly in search 
for an argument. Then they got 
the friend of the persistent woman, 
“but look at the Harlem riots.”

“Alright look at them. If the 
police would have permitted a peace
ful protest meeting in front of the 
Kress five and ten, then there would 
not have been any riot. They are 
using the riot to whip the vice and 
policy rackets.”

“I know, I know, but...’, weakly 
continued the haressed woman weak
ly in each for an argument. Then 
away so I could not catch any more 
conversation.

We concluded the trip which was 
very exciting for the wife, because 
she had never spent more than two 
days straight in the . country in all 
her life, while I was a veteran for 
country life, having lived a greater 
part of my life in the countryside 
surrpunding the city of Pittsburgh.

The talk of the guide became a lit
tle boring when;

“But why are you so against 
Hearst?” asked a tall heavy set man 
who looked like an insurance agent 
or an undertaker.

“Because he is a yellow journal
ist,” butted back the woman who 
was addressed.

“But he is only a sound business 
man and he is clever. He knows his 
business and where to get his money 
and he is doing it.”

“But he is a crook.” the woman 
in a pink dress argued back.

“What of it? He got rich that 
way.”

“He didn’t! His father left him"a 
big fortune, but his 
crook top.”

“So what! ? There 
crooks. Why should 
out to hate particularly? 
undertaker if he wasn’t an insurance 
man.

“He wants war. His record is one 
of hate and slaughter and murder. 
He wants to whip up a nationalistic 
spirit and war. Would you want to 
go to war?”

“If I was drafted, sure I would. 
The last was not so bad,” he earnest
ly continued. “It helped business.”

“Yes. It helped big business. But 
how about small business men and 
workers?” They were lost again.

One can easily see that the influ
ence of the Communists is growing 
when the masses of American peo
ple are looking for a way out of 
the horrible “depression” which 
makes millions starve while food 
rots.

father was a

are a lot of 
you pick him 

said the

Violet

liar Sb <

E H
ig jg

German aviators had a chance to practice for the new war in- 
to which all Europe seems to be drifting when they dropped 
“bombs” on Berlin, for practice. _Thte upper picture shows the 
hole made by one of them as it smashed into a pre-arranged 
pile of dirt in a Berlin 'street. The lower one shows German 
army officers helping an old woman crawl from an emergency 
cellar into a debris-covered street after the war games were over. 
They may be games, German workers say, but they’re no fun.

LAWRENCE, MASS.
Attention, youngsters of Lawrence 

and elsewhere!! “Spartakas” the 
opperetta given by Liaudės Chorus 
is here at last. It will be staged this 
Saturday nite at Lyra Hall. The 
small fee is but 35c and 5Qc. Come 
early or else you will be lucky if 
you find standing room. Tickets are 
selling like hot cakes. Not only are 
the Lawrence people prepared to 
come but 1 have heard that a bus 
is coming from Haverhill, another 
one from Lowell, 9 cars from Nor
wood, several from Nashua and who 
can yet predict from elsewhere, 
fights, uprisings, eating, drinking, 
dancing—-in fact everything to keep 
up your interest so that when the 
play is ended you do not realize, it.

“Spartakas”4was staged in So. Bos
ton last Saturday. People remark
ed that it was well worth seeing 
and were very glad to have had an 
opportunity to do so.

And are the Chorus members and 
sympathizers in this opperetta wbrk- 
ing hard to put everything into it? 
I should say so! Besides after play
ing in So. Boston, we know where 
our mistakes, are and you can be 
sure that in Lawrence “Spartakas” 
will be played 100 percent perfect.

So on with your lids and step up to< 
Lyra Hall tomorow nite April 18, 
Laugh, cry, sing, and cheer with the 
rest of the mob.

ROCHESTER, N. Y.

March 23. The chorus, 
of 25 members and con- 
Edna Vaivada, sang four 
Other numbers on the pro-

The Ukrainian Dancers,

The Lithuanian Youth Chorus gave 
a concert for the Gedemino Society on 
Saturday, 
composed 
ducted by 
numbers.
gram were:
a violin solo by FreCl Druseikis, three 
numbers by the Sherelis String Quar
tet, a duet by Anna Bachulis and 
Helen Mikitas, a trumpet solo by 
Lillian Braus, and two songs by 
Bruno Brooks. Seems like the youth 
are rapidly taking active part in all 
activities. Keep it up! Let’s have 
more such affairs where the youth 
will have a chance to show themsel
ves.

Victor Guzauskas

ELIZABETH, N. J
April 14th, the A.L.D.L.D. Br. 

will hold its annual dance at
On 

54 
the L.D.P. Club, 408 Court St. All 
are invited to attend this dance 
as a good time is promised to all. 
A door prize will be given to the 
person holding, the lucky number. 
The winner of the raffle will be an
nounced. Dancing for the young as 
well as the old.

AH this will be yours for the 
small sum of 25 cents. Come one 
and all for good time this Sunday.

Committee
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Preparations Made to 
Forge Unity on May 1st

NEW YORK (YNS)—New York 
workers are already winging into ac
tion in preparation for what is sure 
to be the mightiest May Dlay parade 
in the city’s history.

Unity is the watchword for the 
great May lįst rally.

The Communist Party and Young 
Communist League have appealed 
to the Socialise Party and the Young 
Peoples Socialist League to make a 
united May Day demonstration of 
the workers against hunger, war and 
fascism. In an open letter address
ed to the Socialist youth organiza
tion, the Young Communist 
stated: “.....the participation
our organizations would 
strengthen the unity of this
stration. If our organizations also 
work together we believe that at 
least fifty thousand youth could be 
rallied for the parade. Such a uni
ted demonstation will be an answer 
to the growing attacks upon the 
standards of living of the young 
workers. It will be a splendid pro
test against the employers’ attacks 
upon the unions.... it will be a great 
aid to establishing unity in the drive 
to make New York a union town. 
“It will serve as a clarion call to 
the youth of New York City to unite 
in the fight against war and fascism. 
May Day must unite the Negro and 
white youth for common struggle for 
the freedom of the Scottsboro boys, 
Angelo Herndon and Clide Allen, and 
for equal rights for the Negro peo
ple.”

The Exective Committie of the City 
YPSL organizations has replied to 
this appeal by stating that their or
ganization will participate in the pa
rade in which the Socialist Party will 
take part. Although the Socialist 
Party has not yet replied to the let
ter of the Communist Party, it is 
clear that its reactionary “Old 
Guard” leadership will stop at noth
ing in order to break all attempts 
for a united front demostration. 
Thus the “militant” city leadership 
of the Socialist youth organization, 
which is even today under charges 
by the reactionary SP leaders, pledge 
to follow the splitting policy of 
these leaders.

The YCL is going ahead full speed 
with its May 1st preparations. A 
conference of working class and stu
dent youth organizations is being 
called to work out the steps necess
ary to bring tens of thousands of 
youth to the mightiest May 1st de
monstration ever held.

BUILDERS TO HIKE

MJeet at Laisve Hall, 
Eyck St., at 6:00 in the 

Hiking is good for your 
Bring 20 cents for Car

The Brooklyn BuiLDerS are hold
ing a hike to Hempstead Lake State 
Park on Sunday April 14th. Every
one is invited. 
46 Ten 
morning. 
Health. 
Fare.

ATTENTION NEWARK
The Newark “LoDeStars” will hold 

a very important business meeting at 
566 S. Clinton St., Ę. Orange, at 8:00 
P. M. sharp. All members are urg
ed to be present . The National Youth 
Committee dance will be discussed.

F. W. org.

Johnny’s Luck
Little Johnny had been to school 

for the first time.
“Well, darling, and what did you 

learn?” asked his mother on John
ny’s return. • J

“Nothing,” sighed Johnny hope
lessly. I’ve got to go back tomor
row.
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Second Letter From U.S.S.R. Shows Freedom Given to YouthCONN. DISTRICT ALPMS 
HOLDS GAIA AFFAIR

As a fitting climax to a busy win
ter season, the Connecticut district 
of the ALPMS are preparing for a 
gala Banquet, Concert, and Dance. 
The big blow-off is scheduled for the 
28th of April, 1935, at 48 Green St., 
in Waterbury, Conn. The arrange
ments committee has already begun 
to function in high gear.

The news at this writing is that 
there is mass mobilization in each
city. Lizzies, packards, trucks; bus
es will all be heading for the big 
time. Each are of the firm convic
tion that they will have the largest 
representation. That will remain to 
be seen.

A splendid program is in the mak
ing. Apart from the singing of each 
of our choruses, we will be afforded 
another opportunity to hear our ac
claimed artists, for instance the New 
Haven LDS MeLoDerS. Many others 
will be featured. The list will be 
publicized in the immediate future. 
But the thing can be taken for 
granted and a very satisfactory and 
enjoyable treat is in store.

Moscow, Jan. 26, 1934.
I just received your letter and I think it’s about time. I got so anxious 

about not hearing from you that I wrote you a second letter.
Yesterday was a day off, and today, I am back in school again. I’m 

writing this in school. I suppose you can tell by the paper and ink. Yeah, 
we’ve got only six days in a week. Pretty good, eh? And five weeks in 
a mdnth, so if there is an extra day in the month, we don’t go;to schools 
I don’t take all those subjects I mentioned, Į only gb to school to1 study 
Russian, and the quickest way to learn Russian or any language is tdi 
mix right in among the people. What else can I tell you about school, ex
cept what I already told. Ask me some questions, maybe I’ll answer them.

Yesterday, I went down to the “U” for supper and then Walter and I 
went down to the club (Lithuanian). There was a play, and our chorus 
sang and then, dancing. I had a peach of a time. Here, they don’t finish 
dancing at 11:30. I don’t know when they finish, but Wai and I left at 
2:45 A. M. ’cause the trams don’t go later than 3:00 A. M. and; I don’t 
feel like walking two miles or so.

.. .Every night after school, I go over to the U gym and shoot baskets; 
sometimes have a few games of volleyball. Every fifth night they show a 
film in the big hall, and the sixth night, they have a play, concert, or 
something. Then, once in a while, dancing.

"■t • ■

and have 
admission

likes to
a lover of sports.....'Sprites

Page Three

CONCERT AND DANCE IN
- MONTELLO,'MASS
The time is nearing when the con

cert of the ALPMS 2nd district will 
take place. The date is April 19th, 
at the Lithuanian National Hall in 
Montello.

The program is to be one of the 
best yet to be presented at ą con
cert in Mass. An outstanding feature 
of the program Is that bnly ALPMS 
2nd district members will participate. 
That means that the best in Massa
chusetts will be featured.

No doubt many of you have seen 
the Lithuanian advertisements and 
readily can see that the concert is 
worth coming to—but—■

After the concert is over, dancing 
will begin—lasting till the wee hours 
of the morning. The well known

i Have Lithuanian Chorus /. • | Bert Orris Orchestra has been se-
We’ve got a peach of a Lithuanian Chorus. ’Course, Josie’s in it. I cured to furnish the music. This 

guess we’re going to Leningrad soon! That means I’ll have to. take three orchestra has been making quite a 
days off. One to get there, one to sing and one to get back. It takes 12 
hours to get to Leningrad from herd.

Gosh, we’ve got a new mechanical Techno,logy teacher and he just called 
on me. Of course he doesn’t know who I am, so the kids are explaining to 
him that I am an American and only here to learn the language. He says,

*. But me.... I do not pay any.
attention to him. I’m too busy writing to you. If he only knew it! And 
I’m supposed! to be translating Pushkin. But I never did like to work too 
hard, did I? But I’m getting over it. Out here if you are lazy, they, 
don’t like you and make fun of you.

Talking about Winter coats, I had to get a fur coat, it’s so coldl out 
! here. It’s a peach and it’s warm! I do not have to wear anything under 
it, even when it is 30 degrees below. Its dark brown! and) supposed to be 
monkey fur, but I didn’t know monkeys had such nice; fur. Guess how 
much I paid! for it. 42 roubkls, or a little letssi/than' $35.00. Fur coats 
are awfully cheap here, and almost everybody’s got them. Even the men, 
only men prefer fur lined.

It was good to !hear about school. Sometimes I wish I was there, 
but then, I’d hate to leave this place.

Didi Donahue, or any of the other teachers say anything about me? 
Tell me all about it even if it was bad.

How is the youth club? Any chorus this winter?1 If it won’t cost you 
too much will you try to send me some magazines? Ladies Home Journal, 
or Pictorial Review, or something. I’ve taken up art now and I want some 
pictures to copy. Like a nut, I didn’t take a single magazine with me. 
And have you got any old song sheets? June, July, August, September 
or something like that. Ones that I know ’cause I don’t) want to forget 
them. Gee, I think I’m asking too much. You’d better start asking me 
for things.

My head’s full of things I want to write about, but like you, I forget 
it all. I think I’ll translate some Pushkin for a wlhilbi. Later, maybe I” 
remember what I want to say.

Not only will you thrill to the is'he ?oking ,™e °?r‘
performance and dances in 
but be able to meet many 
quaintances and make new 
All in all, the affair shapes up to be 
the best for the evening. So keep 
your engagement calendar open for 
the 27th of April. Date up your best 
beaus and sweethearts and make 
merry. All roads lead to Waterbury, 

" C. 8.

ecstacy, 
old ac- 
friends.

CLEVELAND IDS BR. 201 
PLANS ACTION

Although one-third of the entire 
membership of the LeaDerS branch 
(201) was persent at the regular 
monthly meeting held Tuesday, April 
2, at Lithuanian Workers Hall, 920 
E. 79th St., the meeting was lively 
and discussions animated.

Out* branch has endorsed the Social 
Insurance bill (H.R. 2827) and se
veral members -signed a petition re
garding this bill.

According to John Klima, our “li- 
still in its infant stages 
growing. A few members

have taken advantage of the litera
ture we now posses and have made 
several loans, thereby contributing 
to a fund for riiore books. Mem
bers who wish to make loans, see 
the members of the library commit
tee, John Klima or Eddie Skeivis.

Plans of the Cleveland Youth Coun
cil to form a correspondent’s group 
were approved by the branch and Joe 
Palton was selected as a second cor- 
resįjondent, to cover, sports in our 
branch.

Coming events on our calendar in
clude a general membership of all 
Cleveland youth branches and the 
Lyros Chorus, followed by a social, 
on Saturday, April 20th, at 920 E. 
79th St. Keep June 23rd open to 
attend the youth branches picnic. 
Rumors of a moonlight lake ride 
sometime this summer" were greet
ed with enthusiasm.

Delinquent members, (You know 
who you are) are urged to pay up 
before it is too late, and" members 
who have not been attending meet
ings for the past few months, be
cause Of the inactivity of our branch, 
are asked to attend our next meet
ing (First Tuesday In May) and see 
for. themselves how much more lively 
we are, hpw interesting our discus
sions are--discussions on present-day 
problems, workers’ activities and 
workers’ 
games and refreshments after the

Br« 201 Corespondent

institutions. ire are

Corespondent

She does remember, and writes more, būt we will publish it next week. 
EDITOR

PHILA. LYROS CHORUS change the day of the meeting and 
fool Old Man Weather. i

To the girls:
Do you remember some time ago 

you read about the bazaar which is 
going to be held April 11th, 12th and 
13th at Broad and Columbia Ave. 
Will all the girls who have been 
making novelties bring them to cho
rus today, April 12th? They will,be 
received by one of the girls. I hope 
we can ishow just what our girls 
can do. What do you say, gals ?

Maybe some of the boys made 
something to show their ability. 
Well, if you have, then bring it along 
and it will be welcomed..

Congratulations Tony P. on your 
birthday. We all had an enjoyable 
time. May you have many more.

What happened to Felix 0.? He 
seems to have enough time to go 
places, (as I’ve noticed) but none for 
the chorus.

Well! We’re seeing old faces back 
at the chorus. Glad to see you 
have returned. We hope you have de
cided to remain.

I think something should be done 
about the weather, because every 
2nd Monday of the month (our meet
ing night) itpours. Why don’t we

r

Nellie:- What model iš your car?
Freddie:- It’s no model; it’s a hor

rible example.

Allen:- Hello, old man! What’s 
the trouble?

Kline:- I’ve been to a fortune tell
er.5 ■

Allen:- What did she say?
Klinh:- Nothing. She just gazed 

into the crytal and then gave me my 
money back.

■ į ■■■'.1 i

Zuber:-, Sb you gave my secret 
away?

Al V.:- I didn’t give hway; I 
jusf exchanged it for a better one.

. ri i r

A poor little girl wrote a letter 
to God asking for 25 dollars for her 
parents. The letter went to the 
Dead Letter Office where a sorter, 
a Mason, saw it and took it to his 
lodge. As a result, 15 dollars was 
collected and sent to the child. Some 
months later she wrote a’ similiar 
letter ^nd added ^his, postscript: “And“ 
please, Lord, don’t sepd it through 
the Masons again. Last time they 
kepi back $10”. /

,S x Torig,; I’llseeing you.

tW

meeting'

' . .".A*?'.: t .

name for itself playing over the ra
dio, and to dance to its music will 
be a treat.

Concert, dance, and still that will 
not be all—refreshments and drinks 
of all kinds will be served in the 
lower hall. A good time can be had 
there. Plenty of room to have those 
old time games. Remember? Group 
singing, this, that, and what not— 
the sky is the limit.

Where else can you go 
all this for so shall an 
price as 40 cents?

What say everybody ? 
be down there, one and

Let’s all 
all. The 

ALPMS 2nd district always offers 
its talent to picnics, concerts, lec
tures, etc., so now show your appre
ciation and attend heir concert and 
dance on April 19th, in Montello.

Committee

Meeting Some of Sir 
Out-of-town Corresps.

. It has always been our desire to 
meet some of the Youth Section cor
respondents. Well, our dessire has 
been gratified somewhat at the 
“Laisve” shareholders convention. Al
though we didn’t have a chance to 
meet all of them, that is, to really 
get their opinion about the Youth 
Section, we’ve met a few of our, 
more or less, regular correspondents. 
We list them in the order that they 
were introduced to us and tell how 
they impressed us, what their fu
ture plans were, etc.
( The first one that we were intro
duced to was Viola Stankus*, who 
Conducts the Column, “Here and 
There , in Worcester, Brfass.” As 
might be gathered from her weekly 
contributions, this young comrade is 
a good wisecracker. She Sits up un
till 3 o’clock in the morning writ
ing her articles because she is taken 
up with other work during the day... 
claims she could think better when 
she has peace and quiet.....plays the 
piano...,is pne of the most active com
rades in Massachusetts... mostly re
sponsible for the existence of the 
youth branch in Worcester.Js Presi- 

2;.,,.. member of the Wor
cester Aido Chorus,... has a pleasing
dent of it.

personality..., is quiet..... was surpris
ed to find out that Youth Section 
readers liked her column.

Felix Olekis—We did not have 
much time to discuss many things 
and therefore couldn’t get much in
formation. This hugky young com
rade is an active member of the 
Philadelphia Lyps Chorus 
dance 
good articlesto: the YouthSection.
:<?(( Continue^ oh Page 4) bp
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MEETING SOME OF OUR “HEL10 WORCESTER”SAYS
cess, 
that.

and we
should be a total suc- 
plan to make it just VEE-OLA TO HOME TOWN

dreaming * or just scheming—what 
have you and you to say? Anyway, 
Let’s put Worcester’s youth branch 
on the map!

(Continued from page 3)
Biruta Ramoška—One of the most 

active comrades in Connecticut.... is 
District organizer of the Conn, youth 
branches..... ...... .............. ............
and Hartford Choruses.... plays the ; yet * fHendly” editorial’ rooms "and certainly enjoyed myself pretending 
piano.... is a regular contributor to meeting comrades that are at the t° be a real newspaper reporter.

head of the Lithuanian workers Comrade Mizara was kind in allow- 
movement, and help write the paper. me to use his .desk.

mv aints»uK 1 All this and many other thingsconvention... confided that her amol- ___ a .  * _,r, ___ ®
tion is to be a good singer.... ( to
be?).

As
*

I have
♦ ♦

discovered, New York
Your correspondent is spending the 

week in Brooklyn. Besides sight
has a definite effect on me, especial- seeing—I’ve been a general nuisance 
ly visiting “Laisve”.' Seeing everyone around the “Laisve” office. This ar- 

„ . ,come and go in a hurry, hearing the tide wa* written in the Editor’s
teaches the New Britain [ nojgy prfnting machines, visiting busy 1 office, and, I’m telling you that I,

the Youth Section.... is always on 
to go.... a good speaker.... made a 
big hit singing at the shareholders j 7,." A Į

seem to incite one with a new vi
gor, and a fresh angle on the move
ment. Upon returning home one is 

Clemens Strauss-Has a pleasing m"e wiIlin«- and accomplishes more 
... toonh with zest and enthusiasm. Everyonepersonality....plays the piano... teach- ohnii|r) ,,t oIav£,„ 

es the Waterbury Vilijos Chorus... is 
on the youth District Educational 

’Committee... was a delegate to the 
World Congress of Youth Against 
War and Fascism in Paris.... is a 
good teller of jokes.... makes a big 
hit with the girls. 7

should visit “Laisve” sometimes— it 
is worth it.

B. R

GRAND RAPIDS, MICH.
At a recent rehearsal of the Li

thuanian Art Chprus, one pf the 
members displayed a very uncoopera
tive’ and defiant spirit. Having no 
ill feeling against this comrade, we 
are forced, for the good of the cho- 
rus’ future, to ask her to discontinue NEWS OF GOINGS ON IN her stubborn manner and; to control 

TUI! fAUWCmniT hfCT lher temper’ with these Quests, Į Hį lUNIwvIllU 1 vlvle.I am voicing the opinion of the ma- 
. ' - Į jority of the members. If we want

The Conn. District will have its’ the chorus to grow and live and 
district meeting on Sun. May 5th,1 everybody working for it as a unit, 
at 10:80 in Waterbury. All members such outbursts of temper should not 
are requested to be present espe- be allowed to happen. This young 
daily Bridgeport. The Sport pro-, comrade should respect her elders, 
gram will be discussed' and plans I 
for summer work will be devised. 
The educational program should have 
been sent to all branches by this 
time because the educational commit
tee reported that it was already 
computed. We must begin work 
immediately in educating our youth 
branches and especially new mem
bers who are perhaps new to the 
movement. The work must not be 
left to a few,, instead 
district committee must 
can toward this end. 

« • *
In Hartford on April

18, at the Hartford Womens’ Club 
there is to be shown the Soviet film 
“Chapayev” which rated a tremen
dous ovation in New York and play
ed for 10 weeks. It has been re
commended by all who have had the 
opportunity of seeing it. Everybody 
is urged to see this excellent picture 
and see for yourself the marvelous 
advance of the Soviet^ as far as 1 and old comrades who stood by when 
picture producing is concerned. Don’t 
miss it!

♦ ♦ ♦

“Laisves” Chorus of Hartford is 
again on its feet with an increased 
membership, new songs and plenty 
of enthusiasm. The Girl’s Ensemble 
has been working hard, and the re

Unfortunately, we couldn’t have 
longer talks with these comrades. 
We are sure that more of their ac
tivities could be cited.

THE CONNECTICUT DlST.

Let everybody in this chorus work 
together harmoniously, bp prompt 
for rehearsal, put all we’ve got into 
our coming concert.

Correspondent

A SINCERE THANKS.

all of the! 
do all they

16, 17, and

To the numerous friends for their 
assistance to me in the hour when 
our grief was the greatest: when 
the blow seemed unbearable and 
heartrending. First of all, we wish 
to thank the members of Laisve and 
Lyros Choruses who participated in 
paying the last respects to one of 
our own. 
organizations that sent flowers in 
memorium and recognition of the 
passing from the ranks of a true 
and worthy comrade. We do not fail 
to thank the individuals who sent 
their tokens of love and appreciation. 
We also fully appreciate those young

“Aren’t we girls ever going to 
get that party which you boys owe 
us? ask the patient maidens.

Spring is here but our Drama 
Group has not as yet awakened from 
their long sound slumber.

“My business is looking up”, said 
the astronomer.

“Mine is going up in smoke”, 
complained the cigar-maker.

‘“Mine is all write”, chuckled the 
author.

“Mine is just sew, sew”, remarked 
the tailor.

“Ours is pretty light snapped the 
electric light man.

“Mine is picking up”, smiled the 
cheerful .rag picker.

The optician says his is looking 
better.

Į At the “Laisve” Convention, se
veral youths expressed clearly their 
opinion of the paper—but I followed 
Charlie Kwarren, the editor’s ad
vice: “Open your eyes and shut 
your mouth if you want to achieve 
success, but, to eat grapefruit, re
verse the process.”

A large gathering, from near and 
far, attended the “Laisve” Banquet 
and it seems to me that 
time was had by all.

Tony Sineus presented 
several souvenirs—looks 
wants me to remember 
for a long time.

Biruta Romoska is a 
and friendly person.

Clem Strauss, while visiting the 
Aquarium with me, wanted to remind 
the keep 
got a dii

Charlie took me to a YCL unit 
meeting 
for the 
schools, 
lecture dnd discussion on Huey Long. 

I Frank 
the beaity and splendor of Radio 
City.

Aldonn Klimaite (Klimkookie) was 
the peppiest girl in town. _ __

I could go on raving but there is 1 southern lynchers have been stayed 
always an end so-last but not least I by the masa efforta of mi|lions of 
want to thank Mary Sineus (“Laisve” i workers> farmers and intellectaula. 
bookkeeper) and her family for their ( Thiš same maaa pressure has finally 
hospitality. forecd a decision from the Supreme

Johnmp Orman informed me that Court of the United Stateg> wWch 
the membership drive of the LDS J not only savea the once more 
youth branches of Massachusetts has from the electric chair, but which is 
been extended to July 1st by thejat the sime time a tremendous vic

tory in the struggle for Negro rights.
But there must be no illusions.

a grand

me with 
like he 
Brooklyn

charming

er that it was time the, fish 
ink.

where the youth prepared 
student strike in various 
The meeting ended with a

Witkus and I marveled at

youth br

National
Each p 

to get 
and tha

A romantic idyll often inspires idle 
talk.

Your missing-link..... ; Vee-ola

Scottsboro Decision is 
Great Victory

(Continued from Page One)

Communist Party has issued an ap
peal to build a fighting fund to save 
the lives of the Negro boys, 
appeal follows:
Comrades! -Fellow Workers!

The Scottsboro bbys must be freed ! 
Anglo Herndon must be saved1' from 
a living death on the chain gangs 

iof the south.
. For four years the hands of the

The

Į workers, farmers and intellectauls.
i a ms same mass pressure nas iinany 
Į forecd a decision from the Supreme

Executive Board of LDS. tory jn the strU<grle for Negro rights, 
rėsent member should strive BUt there must be no illusions, 
at least one new member jjefore Scottsboro boys are free,

last respects to one ot to enyat another new member—and 
We next thank the four | just 8upposin, that went on continu.

member should endeavor

ally for a period of time—we’d have 
a large branch in no time. Am I

our spirits were at a low ebb—heroi
cally stuck to their posts sleepless 
hour after hour.

After five days in the St. Mary’s 
Hospital, unmerciful death took the 
life of Anne M. Jacobson (Putrius) 
on March 26th. The burial took place 
Sat., March 80. It was attended up-

NOTICE
All out-of-town Dance tick

ets must be returned to the 
Nat’l Youth Committee office 
before Friday, April 26th. In 
order to be elegible in whi
ning one of the free prizes, 
every stul? must be returned 
before the above mentioned 
date.

suits of their efforts 'will be pre- warda of 400 peoplė.
sented in Waterbury. We Hartfor
dites plan to be on top again; so 
watch oūr dust! '

* ♦ *

The play “Dimitroff” is progress
ing rapidly and within three more 
weeks, it should be a polished play 
fit for presentation. Taking the 
leading parts are: Dimitroff, Frank1 
Ramaltis; Adolph Hitler, Peter Mlt-XT“""/ “3 
.h.11. IW '«anizatio"’ whKh I pledge you, mychell; Dr. Goebbles, Frank Kaytis; 
Prime Minister Goering, B. Ramos-

A Come Down

“At last, my angel,” said the 
happy man, after he had settled with 
theJ.P., “we are really and truly 
one.”

“Theoretically, yes,” rejoined the 
modem bride; “but from a practical 
atiędpolht it will be advisable to or
der dinner for two.”

2 MORE WEEKS BEFORE 
N.LYC. DANCE

•; ■ I . j. • ( . ‘ . -1' .■ • įįp I įU ‘ Ini j 1 , t

Although she was only twenty 
years of age, she belonged to and 
participated in workers organizations, 
both cultural and mutual aid, for 
some time past.

United efforts and the splendid as- , ___________  _____  i__o_ ___ z
si stance given us pulled me through sic for dancing. We aU know how

from Elizabeth will render the mu-
(Continued from page one)

į before Angelo Herndon can once 
more freely take his place in the 
ranks of the working class; a long 
and bitter battle lies ahead. "This 
battle must be fought on two fronts. 
The best possible legal defense must 
be provided. The mass pressure 
which has won so many victories in 
these historic cases must be multi* 
plied many fold.

The Central Committee of the.Com- 
munist Party, which has front the 
beginning given its fullest support 
to the campaign conducted by the 
International Labor .Defense in the 
Scottsboro and Herndon cases, now 
calls upon the American working 
class, and upon all who wish to put 
an end to “lynch justice” to rally in 
one mighty effort to carry these 
cases on to final victory.

A fighting fund of $20,000 Is need
ed to enable the International La
bor Defense to carry on its defense 
of these cases.

This money must be raised with
in the next two months.

this ordeal and is an inspiration to well the Harmony Aces play and i The Central Committee itself con- 
carry on the work of building or- what rhythm! < .'tributes $500 to this fund and calls

Refreshments vyill be served and*, upon all members of the Communist 
dear comrades. Come, let us pool there will be plenty of home made Party, upon all workers in the trade 
our forces for even greater tasks be- cakes anc cookies. I unions and the mass organizations,
fore us. Liet us do them well so į ’ Elizabe ;h Vanguards are coming upon the intellectuals and liberals, 
that we may kindle the flame of a down in bus loads. What about to raise this fund within the next 
burning desire within the hearts of Newark, Cliffside, Linden and Pater* I sixty days. Take up collections in 
those beyond the pall of understand- < son ? Be down early and meet all your shops, in the neighborhoods 

time. . your out of town friends. Dancing and in the countryside;
starts at 6:80 P. M. # I Send in your donations at once!

Remember Sunday, April 28th, at CENTRAL COMM., COMMUNIST 
Citizens’Club, 80 Union Avę., Brook r>A»rnv rr c. * '

ing at the present time.
The direct cause of the death of 

my companion, is the present eco
nomic system which we must learn 
to overthrow.

Jake Jacobsen
<;'* '■ i'’1/

lyn, N. Y.
Kaunuk

Send in your donations at once!

/ PARTY, U. S. A. ' 
Earl Browder, Gen. Secrt’y C. P.

U. S. A.

awo
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Wilkes Barre, Pa Lowell, Mass
^ALDLD 43 Kp. ir LDS 7 Kp. 

Susirinkimai
Šį sekmadienį, balandžio 14 

„d., 10 vai. ryte įvyks Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 43 kuopos mėne
sinis susirinkimas, Darbininkų 
upentre, 325 E. Market St. Visi 
nariai ir narės yra raginami 
dalyvauti susirinkime ir atsi
vesti naujų narių prirašymui 

\jrie mūsų draugijos. Turime 
eilę neužbaigtų ir naujų drau
gijos klausimu reikalų, kuriuos 
turėsime apsvarstyti.

Kuopos Sekr. J. V. S.

Visokios Žinios ir įvykiai
Miesto valdžia aimanuoja, 

kad labai daug bedarbių ir vi
sokių našlių su vaikais ateina 
reikalauti į “Welfare” įstaigą 
pašalpos, o pinigų, girdi, iš j 
kur paimti? Iš federalės val-> 
džios ir mažai tegauna. Kaip j 
paduoda valdžios buletinas, 
tai šiemet per sausį ir vasarį 
pakilo “Welfare” išlaidos se
kamai: šiemet išleista $60,758 
daugiau, negu pernai ir viso 
išleista per du mėnesiu $224,-j 
479. šeimynų pernai buvo į 
1,700, pavienių 800; šiemeti 
yra 1,800 šeimynų ir 900 pa-| 
vienių. Ant visų darbų užsi-. 
registravę yra 7,000 bedarbių ; | 
iš to skaičiaus gauna dirbti 
tiktai 3,00. Taigi, tas parodo, 
kad bedarbė Lowellyje vis ei-j 
na gilyn.

Lowellyje seniausia

gumą tokių įstaigų ir pratint 
juos prie skaitymo knygų ir 
lankymo knygynų.

Čia Buvo Atvažiavus 
“Motina”

Balandžio 2 d. čia buvo ro
domas Gorkio rašytas veika- 
las-judis “Motina.” Judis per
statų Rusijos darbininkų suki
limus prieš carizmą. Veikalas 
labai gražus. Buvo prisirinkę 
apie 200 visokių tautų darbi
ninkų pamatyti. Visi gėrėjosi 
veikalo puikumu.

Koncertas ir Šokiai

ką praleist.

‘ Tą pačią dieną, bęt 2 vai. 
po pietų, taip pat Darbininkų 
Centre, įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 7 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite. Lowellyje seniausia bedar-
Gaukite naujų narių. Aš pri-'bė. čia jau 1921 metais užre- 
žadu vieną naują narį atsives-1 korduota bedarbe. Mat, laike 
ti ir mano prižadas nebus vėl- karo čia išsipiltus amunicijos 
tu i.

Taip pat tie, kurie skaitysite] ninku ir visokios mašinšapės,

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 110 kuopa rengia 
koncertą ir šokius balandžio 

j 27 d., 7 vai. vakare, po num.
• j 361 Bridge'St. šis koncertas 

i bus vienas iš puikiausių dailės 
žvilgsniu. Dainuos seserys Kaš- 
kiaučaitės ir linksmins publiką 

I savo gražiais balsais. O įžangja 
tiktai 25 centai ypatai. Taigi, 
visi ruoškitės dalyvauti.

industrija su apie 5,000 darbi-

kuopos susirinki- 
balandžio 7 d. ir 
pavyzdingas. Vie- 
narys prisirašė.

šį pranešimą, o dar nesate 
LDS nariais, bet norėtumėte 
priklausyti, ateikite į šį kuo
pos susirinkimą ir galėsite į- 
stoti.

Kuopos Organizatorius,

Philadelph. Žinios

liejyklos su apie 6,000 darbi
ninkų. Ir 
pasibaigė, 
d ust rijos 
dirbtuvės 
namai riogso, 
medvilnės dirbtuvių, 
su apie 10,000 darbininkų, iš
sikėlė į pietų valstijas. Taigi, 
Lowellio bedarbė jau apie 13 
metų senumo.

Karčiama ir Jos Vaisiai

kaip greitai karas 
taip greitai |ios in- 

sprogo, užsidarė 
ir dabar milžiniški 

O beveik pusė 
tai yra,

už $1
negrų

turėjome žymiai sutrumpinti, dalyvaut, nes yra labai daug svar- 
J , i • i i biii reikalų apsvarstymui, taipgi nelies Vietomis labai sunku SU-. užmirškite užsiinokėt duokles, nes 

’ ’ ( kaip ilgai užsivelka tai paskui būna
didelė bila vėliaus.

Fin. Sekr., D. Lukienė.
(87-88)

SHENANDOAH, PA.
Svarbus pranešimas vietos ir apie- 

linkės lietuviams! LDS 34 kp. ren
gia svarbias ir nepaprastas prakal
bas, 17 d. balandžio, 7 vai. vakare, 

d, Mainierių svetainėje. Kalbės visiems 
gerai žinomas Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Mes daug esame skaitė jo patarimų

“Laisvę,” bet ne visi esam gir
dėję jį kalbant. Tad dabar visi gau-

d.'mą apie darbininkų sveikatą. Kurie 
skaitysite šį pranešimą, tai pasaky
kite ir savo draugams, kad visi skait-

VCAWVIA Ik kkkkkk^ y kkk OVC.r- ------------------ ------------- ----------------* 7

bių prakalbų, nes jis dar pirmą kar- do Choras su pagelba kitų darbinin- 
i tą šioj apitelinkėj kalbės. Įžanga
veltui. Rengėjai.

(87-88)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadieni, 15 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, Sabenko svetainėj, 91 Steam
boat Rd. Visi nariai privalo dalyvau
ti, nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti, atsiveskite ir naujų narių.

Sekr.,V. A.
(87-88)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp., ir LDS 225 kp. rengia 

“penny sale,” 14 d. balandžio, 7 v. 
vakare, 376 Broadway. Bus visokių 
daiktų, kuriuos galėsite pirkt tik už 
vieną centą. Pelnas yra skiriamas 
jaunuolių kuopai, kur randasi daug 
jaunuolių, kurie neišgali užsimokėt 
duokles, tai tie pinigai bus padėti į 
speciali fondą ir bus naudojami šel
pimui jaunuolių, kurie nori prigulėt 
prie darbininkiškos organizacijos, bet 

; . del stokos finansų, negali duoklių už
simokėt. Prašom visų skaitlingai da
lyvauti ir paremti šį gerą jaunuolių 
darbą. Komisija.

prasti pavardes bei draugo 
mintis. Atleisite.

Scranton, Pa

Komisija.

Frankfordo įvykiai
“Laisvės“ No. 79-tam tilpo 

4tulo Jack korespondencija a- 
■ ‘ pie Frankforde kovo 24 dieną 

įvykį. Tas aprašymas kitokis, 
negu dalykas buvo:

♦ Dalykas buvo taip. Pagelbi- 
nė Draugystė Lietuva turėjo 
surengus paminėjimą 35 metų 
draugystės sukaktuvių ir nau
da nuo “parės” buvo kliubui. 
Tad Jack pasakymas, kad bu
vo pavienių “pare” neteisin
gas.

Kas liečia muštynes, irgi ne-
* pasakyta, kaip buvo. Dalykas 

s buvo taip. Buvo dvi poros sve
timtaučių ir jie nuėję į gaspa- 
doriaus kambarį turėjo savo 
argumentą. Ir vėliaus prieita 
iki muštynių. Bet tas neturi

*nieko bendro su pačiu paren- 
girnų, nes tas įvyko visai skir
tingam kambaryje. Nekurie 
kliubo nariai kaltina “Laisvę”, 
kam ji talpino tokį dalyką. 
Šioj vietoj turiu pasakyti, kad 
jie “Laisvės“ kaltė, bet to, ku
ris parašė. Jis rašė neturėda-

Čia žmonės taip įsimylėjo al
koholio velniuką, kad net gy
vastį jam paaukoja. Pavyzdin, 
balandžio 6 d. rado negyvą ai
rių tautos vyrą nuo persigėri- 
mo. Viena moteriškė, girta, 
pargriuvo ant šalygatvio ir 
mirtinai susižeidė. Balandžio 
3 d. vienas girtas troko kera- 
votojas suvažinėjo 7 metų 
mergaitę, ir kožną savaitę taip 
mirga tragiškos žinios, vis del 
girtumo.

Man labai keistai atrodo, 
kuomet matau, kaip tėvai, mo
tinos su mažais vaikais eina į 
karčiamas. Kokį gi įspūdį jie 
išsineša iš tokių vietų ? Juk ten 
nešvarus elgėsis, riebiausios 
šnektos, dvokianti atmosfera. 
Darbininkai tėvai turėtų aiš
kinti savo vaikams pragaištin-

mas pilnų ir tikrų informaci
jų.

Pilnai pasitikiu, kad šis pa
reiškimas pataisys tą , klaidą, 
tą negerą aprašymą.

M. Žaldokas.

MM

LDS 110 
mas įvyko 
buvo tikrai 
nas naujas
Taigi, kožną susirinkimą mū
sų narių skaičius auga. Kuopa 
prisidėjo su auka prie naudin
gų reikalų : papirko 
štampų del apgynimo
berniukų, taipgi už $1 LDS 
jaunuolių skyriaus rengiamos 
pramogos New Yorko valsti
joje. Smagu, kad mūsų kuopo
je viešpatauja susiklausymas, 
draugiškumas ir tvarkingu
mas. Už tai ir susirinkimai esti 
trumpi. Taip ir reikia. Tas pa
rodo narių kultūringumą.

Griaustinis. „

Nashua, N. H.
Dalyvaukite Vakarienėj

Čionai gyvuoja Tarptautiš- 
kas Darbininkų Kliubas, kuris 
užlaiko Workers’ Centrą. Prie 
kliubo priklauso visų tautų 
žmonės.

Šis kliubas rengia didelę ir 
skanią vakarienę, kuri įvyks 
balandžio 21 d. įžanga tiktai 
50 centų ypatai. Vakarienėje 
bus graži programa. Dainuos 
pagarsėjęs So. Bostono radio 
dainininkas draugas Kubiliū
nas. Tikietus nusipirkite iš- 
anksto, nes laike vakarienės 
nebus pardavinėjami. Mums 
reikia žinoti, kiek bus publi
kos, idant tiek prirengus ir 
maisto. Tikietų galite gauti 
pas kliubo narius.

Nuo Red. Korespondenciją t
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LAWRENCE’O LIETUVIAI PAMATYS 
OPERETĘ “SPARTAKAS”

RENGIA LIAUDIES CHORAS

Subatoj, 13 Balandžio (April), 1935
L. U. KLIUBO SVETAINĖJE

41 Berkley Street Lawrence, Mass.

lošimas prasidės 7:45 valandą vakaro 

Svetainės durys atsidaro 6:30 valandą vakaro;

įžanga Suaugusiems 35c ir 50c;
V aikams—10c.

M. PETRUŠKEVIČIUS

Vaidins Lawrence’o lietuvių darbininkų Liaudies Choras, vadovystėje B. Petrukevičio
Dar pirmą sykį Naujojoj Anglijoj ši garbioji ir puikioji operetė Spartakas 

bus suvaidinta. Taipgi šios apielinkės lietuviai pamatys dar niekada nematytą 
operetę, bet daugybei žinoma kaipo viena puikiausių, didžiausių, kurioj vaiz
duojama gladijatorių gyvenimas ir mirtys scenų arenose: valdininkų ir poni
jos puotos, paleistuvystės, o iš kitos pusės vergų skurdus gyvenimas ir paga- 
liaus gladijatorių ir vergų sukilimas-kovos. Tai tikri gyvenimo nuotikiai, įvy
kę virš du tūkstančiu metų atgal.

s !S S 
I s
RfMWtfW VW IA*IAIWW VWIAiJAI ini tini WWW WtniiW miWWWWliniiiAii/WiAiiiiniiiAiliniiWwirtiihiirtiAiWVHAI

• “Laisvėje“ balandžio 
buvo garsinta kokio tai “Be
darbio,” kad įvyks viso Lacka-'pęr 
w,anna pavieto komunistų d e; gįįe progą išgirst jo svarbų praneši- 
monstracija balandžio 6 c!. — ........:-
“Bedarbis“ turėtų daugiau ži
noti ir neapsilenkti su teisybe, lingai dalyvautų ir išklausytų syar 
rašydamas “Laisvėn.” čia bu
vo ne komunistų rengta de
monstracija, bet bedarbių. 
Kad taip skirtingai garsina
ma, tai miesto valdžia nedavė 
leidimo maršavimui iš tų vie
tų, kurios buvo skelbta. Ir su- 
demoralizavo maršavimą gat
vėmis. žmonės visgi grupėmis 
traukė į Scrantono miesto teis- 
mabutį, kad apgynus nuo ka
pitalistų teisėjų mūsų bedar
bių teisingus vadus: Helen 
Doris ir Spencerį. Svieto buvo 
apgulę aplink “kortauzę,” nes 
visų neleido vidun eiti: tik po
licija viena turėjo teisę eiti į 
vidų su apgynėjais ir liudinin
kais. Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo teisių 
Soul C. Waldbaum 
delphijos prirodžius 
teisingumą teisėjas 
abudu kaltinamuosius išteisi
no. Kapitalistinė valdžia patė- 
mijus didelį darbininkų piktu
mą ir vienybę, neišdrįso nu
teisti nekaltus darbininkų va
dus.

Nanticoke, Pa.
ALDLD 135 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 6 d. gegužės-May, pas 
Martuzus, kampas Espy St. ir Middle 
Road Hanover. Pradžia 7 vai. vakare.

Visi draugai būtinai dalyvaukite 
šiame susimkime, nes jis yra labai 
svarbus ir dar pirmas susirinkimas 
į du metus, todėl visi pribūkite lai
ku,

■ -1.7TTĮS7J..... w... mTTuTffĮT?

Bankietas prasidės 2 vai. po pietų, 
vakarienė 4-tą vai. po pietų. Bus la
bai skani vištienos vakarienė su į- 
vairiais prieskoniais ir gėrimais. A- 
part skanios vakarienės bus ir graži 
programa. Po tam bus šokiai prie 
geros Blue Harmonia orkestros. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvaut, ne 
vien tik iš 
iš toliaus. 
įžanga tik

ir atsiveskite naujų narių.
Sekr. E. C. 

(86-87)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp., LDS 21 kp. ir Ai-

kiškų organizacijų rengia didelį ba- 
zarą nedėlioj, 14 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų. Apart gražių dalykų baza- 
re, turėsim ir gerą orkestrą šokiams 
ir skanių užkandžių. Bus ir laimėji
mai įvairių dalykų.

Komitetas.
(86-87)

HAVERHILL, MASS.
,. U. Gedemino kliubas rengia sa-
25 metų sukaktuvių bankietą, 14 

d. balandžio-April, 324 River St.
VO

gynėjui 
iš Phila- 
arešto ne- 

McCann

s. P. s.

Bedford, Pa. — 
nej Pennsylvanijoj 
se snieguose tarp kalnų bu
vo užstrigę 350 automobilių. 
Paskui, papylus žvyrių, au
tomobiliai išsikapstė.

Vakari- 
naujuo-

(87-88) 
PHILADELPHIA, Pa.

TDA distriktas rengia didelį ba- 
zarą, 12 ir 13 dd. balandžio, Ambas
sador svetainėje, 1704 N. Broad St. 
Parengimo pelnas bus skiriamas gy
nimui politinių kalinių ir streikie- 

: rių. Svarbu žinoti visiems, kad šį me
tą lietuvių stalai bus gražesni negu 

i pernai buvo. Yra daug visokių gražių 
j dalykų paaukauta ir bus laimėjimai 
ant daug brangių dalykų. Apart lai- | 

'mėjimų ir kitų pardavimų bus ir 
koncertinė programa ir gera orkes
trą šokiams. Galėsite gaut ir ska- ' 
nių užkandžių ir gėrimų. Kviečiam 

(visus skaitlinga dalyvaut. Paremsite 
ne vien tik organizaciją bet ir poli- 

I tinius kalinius ir patys praleisti lai
ką linksmai.linksmai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 57 kuopa rengia Bin
go Partę šeštadienio vak., ba
landžio 13, Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St. Rengėjai kvie
čia visus atsilankyti, susipažin
ti su šiuo nauju gėmiu ir pra
leisti linksmai laiką.

Komsija.
(87-88)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskričio moterų komi

tetas rengia “Card Party” ir šokius, 
subatoj, 13 d. balandžio, 623 E. 140 
St., 7 vai. vakare. Visi malonėkite 1 
dalyvauti, linksmai laiką praleist. 1 
Pasšokt galėsite prie geros orkos- j 
tros, ir tuom pat sykiu paremsite 
motei’ darbuotę. Bus duodamos do
vanos kazirninkams. Įžanga tik 15c. 
ypatai.

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, 15 d. balandžio, 8 vai. vaka
re, Lietuvių Darbininkų svetainėje, 
920 E. 79th St. Visi nariai maloner 
kite dalyvaut, nes turim daug labai 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi 
bus išduotas raportas iš centro apie 
organizacijos veikimą.

Sekr., A. Dočkus.
(87-88)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo draugove ' 

I rengia bankietą ir balių subatoj, 6 
I vai. vakare, savo name. Įžanga va
karienei ir šokiams su gėrimais $1; 
vien tik vakarienei ir šokiams 50c; 
tik šokiams 30c. Kviečiam vjsus skai- i 
tlingai atsilankyti ir paremti šį pa-1 
rengimą, kartu galėsite ir linksmai 
pavalgyti, ir pašokti prie geros or
kestros.

Rengimo Komisija.
(87-88)

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Amalgąmeitų Lokalas 203 

rengia prakalbas antradienio vakare, 
16 d. balandžio, Gedemino .svetainėj, 
575 Joseph Ave. K. Jankaitis, dele- 

1 gatas nuo lietuvių siuvėjų, iš Brook- ;
lyn, N. Y., sakys trumpą prakalbą. ■ 

. Po lokalo susirinkimo visi galės pa- • 
1 siklausyt prakalbų. Kviečiam visus j 
skaitlingai atsilankyti, nes bus kai- i 
bama ir apsvarstyta daug svarbių ; 
klausimų. <

Kriaučius. '
(87-88)

ROCHESTER, N. Y. '
I Bus rodomi garsiakalbiai judžiai 
Sovietų Sąjungoj gaminti. “Tholom i

■ Aleichem’s,” komedija iš žydų gyve-. ’ 
nimo ir “Laughter Thru Tears.” Bus ( 
rodoma balandžio 18, 19 ir 20, 1935; 
Gedemino svetainėje, 575 Joseph ( 
Avė., vakarais, šeštadienį bus po pie
tų ir vakare. (

- Šie paveikslai yra labai žingeidys ♦ 
kiekvienam pamatyt, ir visi gali juos 
pamatyt, nes įžanga visai maža—tik 

vaikams 10c. (
Rengėjai. .» 

(87-88) (

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas 'įvyks 14 d 

d. balandžio (April), 10:30 vai. ryto, r 
29 Endicott St. Visi nariai privalo Į

25c

Komisija.
(86-87)

ELIZABETH N. J.
ALDLD 54 kp. rengia šokių vaka- ! 

rėli, kuris įvyks 14 d. balandžio, 
LDP Kliųbe, 408 Court St., 7:30 vai. 
vakare, įžanga tik 25c. Prie įžangos 
bus ir laimėjimai. Kviečiam -yisus 
skaitlingai atsilankyt ir paremt kuo- 
PQ> taipgi praleisite linksmai laiką.

Komisija.
(86-87)

HARTFORD, CONN.
LDS kuopa rengia pirmutinį savo 

balių subatoj, 13 d. balandžio, 57 
Park St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiam, visus ateit, nes turėsim ge
rą orkestrą šokiams, ir bus gardžių 
užkandžių. Visi galėsite linksmai lai-

S Telefonas: Evergreen 7-7770
I PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS
$ Sena) dirbąs graborystes pro- 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 
g balsamavimu ir palaidojimu 
o mirusių.

B Veltui Chapel Šermenim 
g Parsaindo automobilius šerme- 
g nims, vestuvėms, krikštynoms 
g ir kitokioms parems 
8 Šaukite die iii} ar naktį

g 423 Metropolitan Avė.
g {Brooklyn, N. Y.

W W W W

PRANEŠIMAS j
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS i
ir investigatorius .

C. W. BENSON I 
persikėlę raštinę į sekančią | 

vietą: ’
Building

Broad ir Chesnut, į
1324-30 Lincoln-Liberty I

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100. j

Haverhill draugus, bet ir 
Už visą pasilinksminimą 
$1.00.

Kviečia Komisija.
(86-87)

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

■ Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 20th

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais žuvų '

Valgiais (Sea Foods)
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
harry SLOBODIAN 

Savininkas > \
Bell Phone Poplar 9257

“MAČIO-KEKŠTO EILĖS”
ir J. Baltrušaičio 

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

I vyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 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.
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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.

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

Dėtuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

tru-eMber coal company
(LIETUVIŲ ANGLIŲ ,KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. ;Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661
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o License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Viską

o

o"

1OC
1OC

kreip- 
galite
Ralph

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pusi Bloko ni|o “Laisvės” Svetainės

Geriausios Degtinės Amerikos išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KA’S ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą1 eidami pirkt.

šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda fomičius, 2 lova su 
som kaldrom, r paduškom. Taipgi yra
kamodū, stalas re pora kėdžių. Viskas 
už $10. Greitai atsišaukite sekamai: 
Barber Shop, 7424—88th Rd., Wood
haven, L. I., N. Y.

Pajieškau savo brolio Boleslovo 
Milkiaus, iš Lietuvos, Šiaulėnų para
pijos, Šiaulių Apskričio, Stalmokų 
kaimo. Girdėjau, kad vėlesniu laiku 
gyveno West Virginia valstijoj. Pra
šau paties atsiliepti arba jei

i apie jį žinote, malonėkite man pra- 
! nešti, už ką būsiu dėkinga.

Sofija Milkiutė (Kubiliene),
281—10th Ave. New York City

(87-88)

r EAISVfi

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Iš Publikos. 36
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:lą akį.” bet nie- 
atsakyti. Vėliau

ant 
jog 
gė-

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 gerkles erzinimo, iš 

priežasties šalčio •
Tabletai 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
viena, po augščiau paduotu antra-1 

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu 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.

Tel. Evergreen 7-9851

Restaurant
BAR & GRILL

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus, 
degtinę ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš :‘"Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.

Konferencija bus “Laisvės” 
svetainėj; prasidės 10 vai. ry
to.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas )
PASIDABINKITj/

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.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M.. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAI MANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svaru Dėžė 70
6 Skirtingy Rūšiy • B C

Persiuntimas Apmokėtas

šeštas Puslapis Penktadienis, Bal. 12, 193^

DIENINIAI
SPECIALAI

BALANDŽIO 12

Sekmadiehį ALDLD 1 Kuopos Visoms Didžiojo New Yorko Scottsboro Naudai Filmos 
Liet. Organizacijoms

Šį sekmadienį šaukiama visų 
lietuvių draugijų, kuopų, kliu
bų, chorų, dramos, sporto gru
pių delegatu bei valdybų pa
siųstų atstovų pasitarimas-kon- 
ferencija del Pirmos Gegužės. 
Konferenciją šaukia Didžiojo 
New Yorko Lietuvių Organiza
cijų Sąryšis. Sąryšio delegatai 
taipgi privalo susirinkti, ka
dangi nuo Sąryšio veiklos 
daug priklausys prisirengimas 
prie Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimo; be to, užbaigus gegu
žinės reikalus bus svarstomi 
bendri sąryšio reikalai. Tad 
visų priklausančių Sąryšiui 
draugijų pareiga prižiūrėti, 
kad jūsų atstovas dalyvautų

Margumyną Vakaras
Kam norisi linksmai laiką 

praleisti ir juokų turėti, tas, 
sulaukęs sekmadienio vakaro, 
skubins į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kuopos vakarėlį. Ypa
tingiausią tas, kad jie užvadi- 
no “Margumynų Vakaru.” o 
nesako, kas ten bus marga. 
Mano nustebinti visus, bet ar 
jiem pavyks išlaikyti tą “sek
retą” iki sekmadienio? Pa
žiūrėsim. Galimas daiktas, kad 
publika komisijai gali šposą 
iškirsti. Juk buvo sakyta pir
mam pranešime, kad pati pu
blika tvarkys programą, kad 
visi kviečiami pildyti progra
mą, tad tik sekmadienio su
laukę pamatysim, katriem 
daugiau stebėtis prisieis.

Komisija tačiau buvo 
tiek atvira, kad pranešė, 
parūpins skanių valgių ir 
rimų, taipgi, kad įžanga vel
tai. Atrodo, kad turės būti1 
?magus vakaras. ] 
baL vakare, “Laisvės” svotai-1 
nė j.

jvyk, u-tos'Ligonis Ištvojo Dantistą 
JvW’ ovnfni.

New Yorko Darbininkų 
Mokykla

Registracija New Yorko 
Darbininkų Mokyklon, 35 East 
12th St., eina gerai. Jau už
siregistravo virš 1/000 studen
tų. Įvairios klasės baigiamos 
užpildyti. Pamokos prasidės 
pirmadienį, 15 balandžio. No
rintieji mokytis privalo tuojau 
užsiregistruoti. Nelaukite pa
skutinės minutės, nes nebega
lėsite pasirinkti klases. Dabar 
dar yra iš ko pasirinkti.

Yra ypatingai svarbi klasė 
rašymui ir spausdinimui šapos 
laikraščių, lapelių, buletinų. 
Draugas James Ford duos pa
mokas apie negrų problemas 
ir paliuosavimo judėjimą. 
Kiekvienam šapos darbininkui 
bei organizacijų veikėjui rei
kalinga susipažinti su lapelių Tors 
ir laikraščių leidimo metodom.

Pirmos Gegužės Žinios
Sulyg paskutiniu dienų davi

nių New Yorko Bendro Fron
to Gegužinės Rengimo Komi
tetas sprendžia, kad ši gegu
žinė turės būti galingiausia vi
soj New Yorko istorijoj, šiuo 
tarpu gausiai plaukia konfe
rencijos delegatų mandatai 
nuo įvairiausių draugijų, dar
bo unijų, šapų, kliubų ir tt. 
Vienu iš vėliausių mandatų 
yra Celluloid. Catalin ir Coli- 
lith Darbininkų Unijos, kuri 
yra AF of L unija. Po manda
tu pasirašo unijos organizato
rius Amicus Most, žymus so
cialistas. Konferencija bus 13 
balandžio, Oddfellows 
pie, New Yorke.

D a r b įninku 
dis- 

apvaikščiojant daliną 
byloje, 

Val- 
pa- 

ren- 
šeš-

Tarptautinio 
Apsigynimo New Yorko 

1 triktas, 
‘ laimėjimą Scottsboro 
1 būtent, privertus Jungt. 

stijų Augščiausį Teismą 
keisti mirties nuosprendį, 
gia didelį apvaikščiojimą 
tadienį, bal. 13 d., 5th Avė. 
Teatre, prie 28th St. ir Broad
way, New Yorke.

Filmos yra sekamos: 
lem Sketches, 
News Reel” : 
klausias judis

Rodoma bus tik 
na, šeštadienį, 13 
Prasidės 9 :30 vai. 
sis 11 vai. vakaro, 
visą dieną. Įžanga 
po piet 25c., nuo 1 iki 6 po 
piet 35 c., ir nuo 6 iki 11 va
karo įžanga 40c.

Visiems reiktu pamatyti 
tuos istorinius paveikslus ir 

Sąryšio Komitetas'. | paremti kovą už galutiną 
Scottsboro bylos laimėjimą. 
Visas pelnas eis Scottsboro by
los vedimui.

• tomobiliumi buvo panėręs nuo 
Metropolitan Avė., Brooklyne, 
anksti antradienio rytą. Matęs 
nelaimę pienininkas tikrino 
girdėjęs moterį spiegiant, bet 
moters nerasta. Sakoma, kad 
jo šeimynos žmonos ir trijų 
metų dukters nerasta namie, 
tas dar labiau sukelia spėlioji
mus, būk nelaimės metu buvus 
ir moteris kartu su juom.

II ar- 
“ Scottsboro 

ir Franci j os pui- 
i “Le Million.” 

vieną die- 
balandžio. 
ryto, baig- 
Rodys per 
iki 1 vai.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

PENKTA D.,

Gryni Saldainiai
Jersey Cream Wrapped
Caramels „„„. 19C

;>0c Vertes—pilnas svaras ’
Brazil Nut Butter Crunch —_r 

60c Vertės—pilnas svarascL y “
Aukštos Rūšies Skirtingi
Šokoladai 

70c vertes—pilnas svaras
Namų Darbo Shady Lanepgn
Layer Keksas 50c Vertes

PRIE FONTANŲ
Tuna Fish Senvičius ir
Kava
Chocolate
Sundae
Chocolate

regular! a i 25c

Marshmallow » 
reguliariai 20c 

Ice Cream Soda 1 
reguliariai 15c 

S P EC IA LIS S EN VI č H J S: _ 
Deviled Ham and Swiss Cheese 
—Tomato—Lettuce
—-Mayonnaise reguliariai 30e^-G)t 

DYKAI puodukas kavos su bile 
25c pirkiniu

186 Krautuvės--Viena arti jus

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, 
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Gaminami Lietuvišku
Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft t-6901
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Pro Langą
Albert Callahan, subvės sar

gas, nuėjo su skaudamu d an
čių pas dantistą, Dr. Alvin B. 

| Leavitt, 144 Audubon Ave. 
Dantistas apžiūrėjo ligonį, 
drūtą, stambų 30 metų am
žiaus vyrą, ir, prisirengęs kas 
reikia, kaip paprastai tokiuo
se atsitikimuose, uždavė gaso 
ir jau rengėsi dantį traukti. 
Tačiau ligonis nuo gaso neap- 
snudo, bet .nepaprastai pas
markėjo ir pagriebęs dantistą- 
išmetė pro langą. Laimei, raš
tinė buvo pirmam nuo žemės 
bute, tad dantistas išliko gy
vas ir sveikas.

Negana to, ligonis paskui 
daktarą ištrenkė gaso tanką ir 
kitus dalykus, o tada pats iš
šoko ir ėmė daktarą kočioti. 
Būt buvę riestai menko subu- 
davoiimo dantistui, bet jis vis
gi laimingai išliko, nes kas 
------- į pastebėjo ir pašaukė po
liciją, ’kuri atvedė abu atgal 
į daktaro raštinę. Atsipeikėjęs 
ligonis nedrąs/ai klausė, kur 
jis gavęs “ju 

i kas nenorojč
dantį išlupo, bet jau be gaso. 
Tačiau daktaras padavė bilą 
$3 už dantį, o $50 nuostolių. 
Brangiai atsiėjo žmogeliui 
moderniškas danties trauki
mas be skausmo.

Iškėlė Iš Upės Lavoną
Trečiadienio vakarą, po 

valandų jieškojimo tapo iškel
tas iš East River automobilius 
su lavonu Sidney Austin, 28 
metų, telefono operatoriaus, 
gyvenusio 29 Leggitt Road, 
Valley Stream, L. I. Jis su au-

DIDELIS NUP1G1N1MAS
Dviejų dolerių vertes knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

Tem-

IDS 3-čio Apskričio Valdybai
Šiuomi pranešama, kad LDS 

III Apskr. valdybos posėdis į- 
vyksta šį sekmadienį, balan
džio 14, š. m., lygiai 11 vai. 
dieną, “Laisvės” name, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Stengkitės visi valdybos na
riai dalyvauti.

Sekr. P. Baranauskas.

Peršovė Jauną Plėšiką
Du plėšikai užpuolė 

dential Life Insurance kompa
nijos kolektorių, Marvin Jes
sie, namo koridoriuje, 253 E. 
110th St. Kolektorius, parei
kalautas iškelti rankas, nepa
klausė, bet paleido šūvį į vie
ną užpuolikų tiesiog iš kiše- 
niaus, kur jis turėjo revolve
rį. Peršautas Louis Milone nu
gabentas 5th Avė. ligonbutin, 
o antras plėšikas pabėgo.

Pru-

NBC Streikierių Kova
National Biscuit Co. darbi

ninkų streikas kasdien kovin- 
gėja. Pereitą trečiadienį strei- 
kieriai sudarė apie tūkstanti
nę minią pikietų prie 245 W. 
14th St. ir maršavo iki 9th 
Avė. Ten juos pasitiko visa 
virtinė policijos ir kazokų, ku
rie bandė neprileisti prie dirb
tuvės, sudarydami kordoną net 
už bloko nuo dirbtuvės. Išblaš
kyti darbininkai kartkartėmis 
iš naujo susiformavo savo ei
les. Daug komunistų ir šiaip 
simpatikų padėjo pikietuoti.

Devynis pikietus areštavo ir 
daugelį sudaugė buožėmis po
licija. Pribuvo ir Norman Tho
mas, socialistų vadas, bet jis 
atmetė streikierių sumanymą 
tuojau šaukti masinį mitingą 
prieš policijos puolimą: “Aš 
pašauksiu majorą ir paprašy
siu leidimo.” sako kunigužis, 
socialistų vadas. Jį pakvietę į 
uikietą unijos viršininkai. Bet 
Komunistų Partija sušaukė

PARDAVIMAI
Parsiduoda farmą, turi apie 114 

akrų žemės, apie G0 akrų dirbamos, 
o kitas, likęs laukas, tai ganyklos. 
Yra didelis sodas, yra virš 100 vai
singų medžių. Stuba turi 10 kamba
rių, visi dideli ir šviesūs; 2 barnės, 
garadžius, vištininkai, ir yra gyvu
lių: 2 arkliai ir daug karvių. Taipgi 
yra visi laukų įrankiai, kokių tik 
reikalinga del farmos. Farma neto
li nuo miesto apie dvi mailės, Utica 
tik 18 mailių nuo farmos. 
parduosiu pigiai.

Del tolimesnių informacijų 
kitės laiškais arba ypatiškai 
matyt mane po šiuo antrašu: 
Lamaitis, 87 Madison St., New York.

(81-87)

HYMAN BERGER
SAVININKAS
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Tel. Stags 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVAN DA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
i

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.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų . patirimo 
prie išdirbimu 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.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabelius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestj. Galite mokėti pašto 

stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET

Brooklyn, N. Y.

protesto mitingą ketvirtadie- 3* 
nio vakarą, Irving Plaza sve- 
tainėj, ir pakvietė IBWF Uni- 4* 
jos pirmininką Galvin kalbėti 
tam susirinkime. Mitingo i- ž 
plaukes skirta streikierių šel- 
pimui.

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir .naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau nutomobiliuB vestuvėm, 

part m, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

| Sergančiy Vyry ir Motery » 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Sk«a>- ’ 
dūliai. Skilvio Ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokf 4 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti. /
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai Iš
bandymai, * X-spinduliai, Serumų ir . .

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS

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

įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Ave. ir Irvine PL 

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

MES KALBAME L1ETUVUKAI




