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Ką teismas pripažįsta kaltu, 
paprastai ir bausmę paskiria. _ 
Bet Hitleris paliktas be baus-| 
mes, nors Tautų Lygos Taryba No. 93 
atrado jį kaltu kaipo Versalės' 
sutarties laužytoją ir karo kur- | 
stytoją. Mat, Hitleris turėjo sa-t 
vo pusėj Angliją, tą palankų 
naziam teisėją ir galingą ‘advo
katą.
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Bedarbių šelpimo įstaigų ty
rinėjimas New Yorke parodė ne 
tik valdininkų suktybes, bet ir 
begėdišką ji] “globą.” Pavyz
džiui, tie poneliai ėmė į pašal- 
pinius darbus tam tikras mer
ginas ir pristatė jąsias mokin
tis šokt. Tatai skaitėsi jų dar
bu. Priedan prie to, daugelis 
tokių “darbininkių” turėjo nuo
šaliai ) asmeniškai “pasimatyti” 
su savo globotojais.

Patersoniečiai Šilko 
Darbininkai S u s t os 
Dirbę nuo Geg. 1 d.

PATERSON, N. J. — Šil
ko Darbininkų Unijos gene- 
ralis vedėjas Alex Williams 
pranešė miesto majoro “su-

Įkalintas Komunis
tas Išrinktas į Taylor

Springs Valdybą
| TAYLOR SPRINGS, Ilk 
Žymia balsų didžiuma vėl 
išrinktas į šio miestelio iž
dininkus Komunistų Parti
jos kandidatas Drank Pan-1 taikymo” komisijai, kad nuo 
siek, nors jis dabar randasi 
valstijiniame kalėjime. Drg. 
Pansick ir kitas buvęs mie
stelio valdininkas komunis-

, tas Prickett yta įkalinti už 
tai, kad jie protestavo teisė
jui, siuntusiam kalėjiman 
darbininkus už kovą prieš

DEL SCOTTSBORO JAUNUOLIŲ

Visuomeniškų Moksli] Akade
mijos susirinkime Philadelphi- 
joj pripažinta, jog Amerikoj iš- 
tikrųjų stiprėja fašistinis judė- bedarbių mėtymą iš namų.

■ Šiuose rinkimuose nepa-
.vyko išnaujo išrinkt drg.

j imas. Bet fašizmo pavojų ga-i
ii nukovoti darbininkai, susitelk
dami į vieną frontą.

Lietuvių organizacijos, rinki- . _
te delegatus į Visuotiną Lietu- uiokratai^ padare klastą, 

vai prieš fašizmą ir karą! ‘ i kito miestelio; o ir tai drg.
-------  įPrickettui trūko tik 5 balsų 

Daugelis unijistų darbininkų iki išrinkimo. Užtat tapo 
vis dar apsigaudinėja, būk NRA išrinktas kitas komunistas, 
7-tas punktas užtikrina jiems Į?rank Mucci kaipo vyriau- 
teises kaipo organizuotiems dar-' siag miestelio valdybos raš- 
bininkams. Bet Francis Biddle, įjnin|ęas
Roose velto paskirtas pirminin- I f___________

SSTS.’S; , Balsavimas Kongrese 
kad ją negalima įvykdyti” "ir del Bedarbių Apdraudos 
kad darbininkai turėtų visai i WASHINGTON. — Va- 
apie ją užmiršti. |]ęar turėjo įvykti bandoma-

O Biddle žino, ką šnekąs. Jis saj balsavimas Jungtinių
S,°,Z‘ Valstijų kongrese—kas sto- 

ja už Darbininkų Bedarbių 
Socialės Apdraudos Bilių H.

gegužes 1 d. yra šaukiami 
sustot dirbę visi Patersono 
šilko dirbtuvių darbininkai. 
Tuo “stapičium” norima pri
verst samdytojus pildyt są
lygas sutarties su unija.

Jau nuo pirmiau streikuo
ja 250 darbininkų 19-j e 
dirbtuvių prieš algų . nuka- 
po j imtis. Streikierių komi
tetas privertė pašalpų biurąI V J V 101 U ViJ. ^5 • U V vCIO A JI V V A V V/ KJ A A

Prickettą tik todėl, kad de- prisižadėt šelpti streikierius 
lygiai, kaip paprastus be-

vių Darbininkų Suvažiavimą ko- parsinešdami balsą iš visai | darbius.
Šį šeštadienį Patersono 

šilko darbininkai balsuos re
ferendumui paleistą klausi
mą apie visuotiną tos pra
monės darbininkų streiką. 
Balsavimų sus ir i n kimas 
ivyks Turn Hall, 10 v. dieną. 
Eaštono. Allentowno šilko 
darbininkai jau nubalsavo 
už visuotiną streiką. Taip 
nubalsuosią ir patersonie- 
čiai, iš kurių juk ir kilo šis 
sumanymas.

Staiga kilo labai greitas reikalas ryšyje su kova 
už paliuosavimą nekaltų Scottsboro jaunuolių. Ape- - 
liacijopis ir prisirengimui prie naujo teismo Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas turi gauti bėgyje 
trumpo laiko apie $20,000! Komunistų Partija nuta
rė mestis darban, kad padėjus Apsigynimui sukelti 
laiku šią sumą pinigų. Lietuvių Komunistų Frakci
jų Centro Biuras pasižadėjo bėgyje poros savaičių 
surinkti tam tikslui $100. Tai palyginamai maža su
ma ir mes tikimės, kad kvotą galėsime išpildyti. Biu
ras kreipėsi į mūsų nacionales organizacijas, kad jos 
iš savo iždų paaukotų po $10.

Agitacijos Fondas ir Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija jau paaukojo po $10. Mano
me, kad prisidės su auka Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas ir Meno Sąjunga. Bet ir tai tik būtu apie 
$40. Brooklyn© komunistų frakcija ir TDA kuopa 
imasi už darbo sukėlimui1 kelių dolerių.

Raginame kitų kolonijų Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopas,'taip pat kitų organizacijų kuo
pas ir šiaip draugijas prisidėti prie šio svarbaus dar
bo ir paaukoti pagal savo išgalę. Nesuvilkime nekal
tų Scottsboro jaunuolių. Jie laukia mūsų paramos!

Kom. Partijos Liet. Frakcijų Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Lietuva Stiprina ir » 
Didina Armiją prieš '

Hitleriečių Pavojų?
K A U N A S. — LietuvosUnijistai Protestuoja valdžia dviem mėnesiam 

n . v ii . | prailgina tarnybą armijtfjū-1 neŠ HearStO-LangO tiems kareiviams, kurių lai
kas išsibaigs gegužės 31 d.

Lietuvos k o m a n d ierius 
Klaipėdos krašte įsakė visur

prailgina tarnybą armijoj į

Šmeižimus Sovietų.
NEW YORK. — Moteris- .. t ... , . , .. v™

ku Drabužių Unijos lokalas !sstat\tl ,skabas.’ kad G v | m o f- r\ it ii 1 Irn v^nixne l/iin
22-ras išleido atsišaukimą,' 
kad visi darbininkai pa- i 
smerktų Harry Langą, i 
socialistinio žydų “' 
wardo” 
dabar

į jo ateitų į kareiviškus kvo-
- | timus, egzaminavimus visi 

fiziniai tinkami vyrai, kurtė
For 1 Pernai tarnavo armijoj,H||| 

redaktorių, kuris Itie’ kuvrie ‘’X° 
rašo šlykščiausius ?auJokai. 7- % 

šmeižtus Hearsto laikraš- į Ubet b^°J?ahuPsu_otLP? 
įčiuose prieš Sovietų Sąjun-

riausias tos taisyklės “vykdyto
jas.”

Daugiau darbininkų turėtų j 2827, O kas uz apgavm- 
rašyti krislus-pastabas. Kiek ; WaP*nerio-L«ewiso - Dou- 
jie išreiškia gerų minčių susi- (ghton bilių. Apie pasekmes 
rinkimuose bei konferencijose, dar negauta žinių.
ir gana gabiai! Trumpai tas | Darbininkų biliaus įnešė- 
mintis nurašyk,—ir krislai. O( jas kongresmanas Lundeen 
kur dar idėjos, kylančios be- jr j0 pritarėjas V. Marcan- 
skaitant, betėmijant darbininkų tonio savo kalbose kongrese

Iš Cal. į Hawaii Nulėkė 
19 Tony Orlaivis

HONOLULU.—Pan Am
erican Airways kompanijos 
didžiokas lėktuvas, 19 tonų 
svorio, atlėkė iš Californi- 
jos į Hawaii salas per 17 
valandų ir 45 minutes, pada-

NAZIAI PRIEVARTA 
VIENOJE APGROBIA

KRAUTUVININKUS
VIENA. — Hitlerininkai 

per savo partijos agentus 
grūmojimais priverčia krau
tuvininkus mokėti duokles į 
nazių partijos iždą.-* Versti
nas duokles turi jiems mo
kėti ir daugelis valdininkų. 
Tai valdininkai, kurie pir
miau patys slapta buvo na
ziai, bet nepastebėti išsilai
kė savo vietose po hitleri
ninkų sukilimo pernai vasa
ra. Jeigu jie dabar nemo
kėtų hitlerininkams duok
lių, tai pastarieji juos val
džiai išduotų.

JAPONIJA EISIANTI 
TALKON PRIEŠ CHINU

RAUDONARMIEČIUS
SHANGHAI.—Chinų So

vietų Raudonoji armija žy
giuoja linkui Chengtu, Sze
chwan ' provincijos centro. 
Fašistinis Chinijos diktato
rius Chiang Kai-shek jau 
paliepė iš ten išsinešdinti 
amerikonams, anglams ir 
kitiems s v e t i m t aučiams. 
Yra spėjama, kad jeigu 
Chiang Kai-shekui nepa
vyks sustabdyti pergalingo 
raudonarmiečių maršavimo, 
tai gal Japonija pasiųs jam 
savo pulkus talkon.

2,000 National Biscuit 
Kompanijos streikierių pi- 
kiete buvo klausinėjama, 
kaip jie supranta Lango ra-į 
šymus apie “badą” ir LL.._. 
paibelius Sovietuose. ‘Strei-1 
kieriai keikdami atsakė, kad ™ 
tai yra “parsidavėlis,” “šun
snukis” ir panašiai.

gyvenimą ir bemąstant?
Bet krisluose 

liečiama keletas 
simų. Kitaip 
straipsniai.

turėtų būt pa
skirti ngų klau- 
gi išeina tik

Besigrūdžiant Almužny 
. Gauti, Žuvo 75 Žmonės

Bahrein Saloje, netoli 
Persijos, vienas biznierius 
pasiskelbė duosiąs gerų al- 
mūžnų. 2,000 miniai besi
grūdžiant jų gauti, 
mirtinai sumindžiota 
žmonės, daugiausia moterys 
ir vaikai.

Naziai Negrąžins Pagrobtą 
Iš Šveicarijos Žurnalistą
BERLYNAS.—Šveicarija 

griežtai pareikalavo, kad 
Vokietija sugrąžintų atgal į 
Šveicariją prieš-fašistinį lai
kraštininką Jakob-Salomo- 
ną. Jis buvo pabėgęs nuo 
Hitlerio persekiojimų į 
Šveicariją; bet iš ten Hitle
rio agentai J.-Salomoną pa
grobė ir slapta sugrąžino į 
Vokietiją, kur jis dabar įka
lintas. Hitlerio valdžia da- 
leidžia, kad jis galėjo būt 
pagrobtas, bet sako “be mū
sų ž i n i o s.” Todėl, gir
di, mes jo negrąžinsime 
Šveicarijai, bet nuteisime jį 
kaipo “aršiausią šalies iš
daviką.”

smerkė Wagnerio - Lewis© 
įnešima kaino prigaudinėii- 
ma dirbančiųjų ir bedarbiu. 
Jiedu nurodė, jog roosevel- 
b’niai Wagnerio biliaus ša
lininkai visai nieko nedali 
nasakyti. kodėl bilius 2827 
būtu netinkamas arba ne
praktiškas. Kongresmanai 
Lundeen ir M a r c a n tonio 
kreipė dome ynač i tai. kad 
Wagnerio-Lewiso kilius vi
sai apleidžia 15.000.000 da
bartiniu bedarbiu, kad iis 

tapo reikalauja mokesčių iš dir- 
75 | bančiuių darbininkų ir ge

riausiame atsitikime težada 
pašalpą tik keliolikai savai
čių per metus naujiems, bū
si m i e™ s bedarbiams. Bilius 
gi 2827 reikalauja regulia- 
rės pašalpos visiems bedar
biams visu nedarbo metu ir 
vien tik lėšomis turčių ir jų 
valdžios.

Nušovė Pikietininką
TORONTO. Ohio. — Polj- 

ei ja ir specialiai šerifai už
puolė 300 streiko pikietų 
prie Kaul Clav kompaniios 
dirbtuvės: pikietininką An
ri v Lateska nušovė ir kelis 
kitus sužeidė. Lateska buvo 
38 metu amžiaus, dviejų 
vaikų tėvas.

Streikas paskelbtas kelios 
savaitės atgal, kuomet kom- 
naniia atsisakė pakelti dar
bininkams algą nuo 32 iki 
40 centų valandai.

VctldllUU JLX UiniUlLS, lAlUd- , ...

rydamas 2,400 mylių kelio-I . Hitlerininkų partijos na-
Džiaugiasi Amerikos n.ai Austrijoj turi pa_svęstines.

'imperialistai, jog karo atsi
tikime galima būsią sėkmin

pirma kiekvieno mėnesio 
šeštadienį ir sekmadienį ko-

gai naudot Jungtinių Valsti- Į^ktavirnui duoklių iš krau-
jų orlaivius apgynimui Ha
waii salų, v

Šmugelninko D. Schult- 
zo Milžiniški Pelnai
SYRACUSE, N. Y.—Tę- 

siasi teismas prieš Bronx, 
N.Y., alaus šmugelninka, 
gengsterį “Dutch Schultza” 
(kuris vadinosi ir keliais ki
tais vardais). Jis kaltina
mas, jog nusuko valdžiai 
priklausomų $92,000 mokes
čiu nuo- savo pelnų tarp 
1929 ir 1931 metų. Įrodyta, 
jog tuo tarpu jis iš alkoho
lio šmugelio ir kitokio “re
keto” turėjo bent $1,600,000 
pelno. Jis teisiamas ne už 
k r i m i n a Ii us darbus bei 
žmogžudystes, kurias nada-

tuvininku. Tomis dienomis 
jie turi atsisakyti ir nuo 
pasilinksminimų ir pasnin
kauti; o ką tuom sutaupo, 
atiduoti nazių partijai.

Kurie krautuvninkai atsi
sako nuo pinigų davimo na- 
ziams, tie būna užpuldinėja
mi ir boikotuojami.

Afrikiečiai Statomi į 
Tvirtumas prieš Narius

PARYŽIUS. — Francija 
vis daugiau kareivių stato į 
savo tvirtoves pagal Vokie
tijos sieną. Partraukė ir 
pulką tamsiaspalvių moro- 
kiečių iš Afrikos ir sustatė 
į pasienio fortus.

rė per savo agentus, beka- HohlldŲ Fašistai GsVC 
niaudamas su kitais reketie- . *
riais; jis tieson patrauktas 
tik už nemokėjimą valdžiai 
mokesčių nuo savo įplaukų. 
Valdžiai, mat, nedvokia ir 
piktadariškai pelnytas dole
ris.

Denver, Colo. — Žemiu 
dulkių tiršti debesiai užgulė 
ir pietinę dalį Colorado val
stijos; tas pakenks pasė
liams. I

10% Balsy Rinkimuose
AMSTERDAM. — Pirmą, 

kartą dalyvavo Holandijos 
fašistai dabartiniuose rinki
muose provincijų tarybų. 
Jie gavo 10 nuošimčių visų 
balsų.

Šiuose rinkimuose paaugo 
skaičius balsų, paduotų už 
Komunistų Partijos kandi
datus.

Iš LIETUVOS

dviejų mėnesių tarnybos? 
Skelbia, kad armijon bus 

! imami ir liuosnoriai.
Lietuva dabar turi 22,000 

vyrų armija, kurią, tačiaušj- 
Smetona didina ir stiprina, * 

VitnJesą, bijodamas kokių Hitlę- 
s 1 rio žygių j Klaipėdos kras-

Kaip jau minėta, Hitleris 
nesenai pasakė, kad jis su
tiktų daryti nepuolimo su
tartis su visais Vokietijos 
kaimynais, bet tik ne su Lie
tuva. Jis užreiškė, jog de-> 
rybos su Lietuva turės pa 
laukti, iki bus “išspręstas’ 
Klaipėdos klausimas, 
reikia suprast “išsprendi
mą” ginklais.

IŠDIRBTA SUTARTIS 
TARP FRANCUOS IR

SOVIETU SĄJUNGOS
GENEVA. — Pranešima, 

kad per pasitarimus tarp 
Sovietų užsienių reikalų 
komisaro M. Litvinovo ir 
Franci jos užsieninio minis- 
terio P. Lavalio tapo išdirb
ta svarbiausi dėsniai tų 
dviejų šalių sutarties del 
tarpsavinės pagelbos, jeigu 
kas kariškai užpultų Fran- 
ciją arba Sovietų Sąjungą. 
Sutarties smulkmenos bus 
užbaigtos Maskvoje, kuo
met ten atvyks Francijos 
pasiuntinys Lavai.

Litvinovas kalbėjosi ir su 
Rumunijos užsienių reikalų

Čechoslovakijos užsieniniu 
ministeriu apie darymą pa
našios tarpsavinio apsigy
nimo sutarties tarp tų kraš
tų ir Sovietų Sąjungos.

4

J. Valatui Apel. Rūmai 
rašė Naują Kaltinamąjį 

Aktą
KAUNAS. — Klaipėdos na

zių byloj nuteistam visą amžių 
kalėti Johanui Valatui apel. ra- j minjsteriu N. Titulescu 
mai surašė naują kaltinamąjį I 
aktą. Valatas kaltinamas tuo, 
kad atostogaujantį Klaipėdos 
krašto ulonų pulko kareivį nu
girdė, paskui prie kareiviškos 
uniformos prisegė kreivą Hit
lerio kryžių ir taip nufotografa
vo. Paskui tą atvaizdą platino 
tvirtindamas, kad ir kareiviai 
nazių kryžius nešioja.

Su-

Labūnavos Apylinkėje Rado 
Senus Karo Kapus

Labūnavos apylinkėje, Grau
žų vienkiemyje ūkininko L. Ži
linsko laukuose rasti Lietuvos— 
Lenkijos karaliaus Zigmanto- 
Augusto laikų kapai. Ten atras
ti keli durtuvai, kirviai ir kar- 

’ dai, padaryti iš žalvario ir ge- | 
I ležies. Be to, rasta nemaža pa- 
Ipuošalų ir žiedų. Rasti pinigai 
tvariniai su aiškiai matoma data 
I“1570 ir raidės “A” ir “S.” Vie
liniai žmonės kalba, kad toje 
vietoje prieš kelis šimtus metų 
buvę dideli mūšiai tarp Lietuvos 
—Lenkijos ir Švedijos kariuo
menių. švedai čia buvę sumušti.

Atkelia Augštyn Algas 
New Yorko Policijai

ALBANY, N. Y. — Vals
tijos seimas nutarė vėl pa
kelt algas New Yorko mies
to policininkams, mokyto
jams ir kt. tiek, kiek jos 
buvo nukirstos 1932 m. Tik 
jau nereikėjo sugrąžint se
nąsias algas policman^ms, 
kurie normaliai gauna virš 
$50 per savaitę, arba antra 
tiek daugiau negu jų 
tarnavimai” yra verti.

“pa-

Vo-

Bucharest. — Nežinia kas 
ant vieškelio perdūrė val
džios mokesčių išrinkėją ir 
nupjovė jam liežuvį.

WASHINGTON.
kietija neatmoka Jungti
nėms Valstijoms Dawes pa
skolos užsieniniais pinigais, 
kaip kad buvo prižadėjus, o 
siūlo atsiteist savo markė
mis. Washington© valdžia 
rengiasi del to protestuoti 
Hitleriui.

PRIE TAUTU LYGOS 
PAPEIKIMO NAZIAM

PRISIDĖJO LENKIJA f
GENEVA. — Tautų Ly- J 

gos Taryba vienbalsiai išne
šė papeikimą Vokietijai,
kaipo sulaužiusiai Versalės 
sutartį, Hitleriui įvedant vi
suotiną armijos tarnybą. 
Nuo balsavimo susilaikė 
Danijos atstovas. Papeikį- 
mas nubalsuotas sulig Fran
cijos įteikto protesto. Už jį 
balsavo ir Lenkijos atstovas 
J. Beck, užsienių reikalų 
ministeris. Yra supranta
ma, kad kruvini hitlerinin-• 
kų susikirtimai su lenkais. 
Danzigo krašte ir nazių pa>- 
reiškimai, kad jis turės pri
klausyt Vokietijai, prisideda 
prie šaldymo draugiškumo 
tarp Pilsudskio ir Hitlerio.
Sovietų atstovas M. Lityį-^ 

no v savo kalboje kritikąvo 
Hitlerio politiką, kaipo ašt
riai gręsiančią karu.

ORLAIVYNŲ SUTART 
ČECHOSLAVŲ IR SSR

Ji

Praga. — Orlaivynų 
puolimo, sutartis tarp Sovie
tų Sąjungos ir čechoslova
kijos bus pasirašyta Mask
voj balandžio 26 d.

Taipgi susitarta, kas lie
čia keleivinius ir prekinius 
lėktuvus tarp Sovietų Są-. 
jungos ir čechoslovakijos. 
Kadangi Lenkija nesutiko 
perleisti Čechoslovakijos ir 
Sovietų lėktuvų virš Lenki
jos, tai jie lėks virš Rumu
nijos į Sovietų šalį ir atgal.
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Kas Toliau?
Stresos konferencijoj, kur dalyvavo 

Anglija, Francija ir Italija, buvo priimta 
rezoliucija, smerkianti Vokietiją del pa
starosios sulaužymo Versailės sutarties 
ir ginklavimosi.

GenevqO, Tautų Sąjungos Taryba, savo 
posedyj pereitą trečiadienį taipgi pa
smerkė Vokietijos fašizmą del to paties. 
Trylika kraštų—Argentina, Chile, Mek
sika, Ispanija, Italija, Francija, Didžioji. 
Britanija,. Sovietų Sąjunga, Lenkija, 
Turkija, Čechoslovąkija, Austrija ir 
Portugalija—vienbalsiai—varde 47 kraš
tų—pasisakė prieš Hitlerio pasimojimą 
ir pasakė, kad, jei kuri kita šalis kitą 
kartą panašiai pasielgs, tai bus imtasi 
prieš ją griežtų priemonių nubaudimui.

Svarbu, kad Lenkija įsitraukė į šitą 
pasmerkimą. Reikia žinoti,, jog Lenkija 
turi sudariusi sutartį su Vokietija ir iki 
šio laiko buVo skaitoma artima Hitlerio 
bičiule. Pastarieji įvykiai Danzige ir jo 
Koridoriuj, matomai, paveikė į Varšavą.

Gerai. Priimtos rezoliucijos, srner-* 
kiančios Vokietijos fašizmo akyplėšiškus 
žygius, vedančius prie naujo kąp. Bet 
kas bus .toliau? Jokių bausmių fašisti
nei. Vokietijai neuždėta. Priešingai, Tau
tų.Sąjungos Taryba padrąsino talkinin
kes daryti sutartis su Vokietija. Vokie
tija gi ginkluosis toliau, kaip ginklavosi.

Iš kitos pusės, tūlos Balkanų šalys gin
kluojasi slapta, laužydamos įvairias su
tartis, padarytas prieš kelioliką metų, 
kuriomis buvo apribota tų šalių kariuo
menė. Sakoma, kad Turkija greitu lai
ku reikalausianti laisvės apginkluoti Dar- 
danelių sąsmaugą. Kitais žodžiais, tiek 
Sįyesos, tiek Tautų Sąjungos Tarybos 

, tarimai tiktai tarimais ir pasilieka. Vi
sos kapitalistinės valstybės šiuo tarpu 
dar smarkiau sukruto ginkluotis. Toly
džio, beje, nusitarta turėti eile naujų 
konferencijų “nusiginklavimo” klausimu. 
Kiekviena konferencija akstins prie di
desnio ginklavimosi. Taip buvo iki šiol, 
panašiai bus toliau.

Karo pavojus, vadinasi, vis didėja. 
Darbininkų pareiga juo smarkiau prieš 
jį kovoti, šių metų Pirmoji Gegužės turi 
būti pašvęsta kovai variausiai prieš karą 
ir fašizmą!

Šių. Metų Pirmoji Gegužės
Iš įvairių Europos kraštų ateinančios 

žinios skelbia, kad ten komunistinės par
tijos deda dideliausių pastangų sudaryti 
bendrą frontą visų darbininkiškų orga
nizacijų, i r suruošti didžiausias Pirmosios 
Gegužės demonstracijas tų kraštų istori
joje Panašius pasiūlymus padarė Fran- 
eijOs, Ispanijos, Čechoslovakijos ir kt. ša
lių kompartijos.

Jungtinėse Valstijose eina panašus 
prdces'as. USA Komunistų Partija deda 
daug triūso, kad įtraukus į Pirmosios 
Gegužės minėjimus įvairias darbininkų 
organizacijas. Socialistų Partijai buvo 
taipjau siųsta net keli pakvietimai, bet 
viskas veltui. Norman Thomas, socialis
tų lyderis, pareiškė, kad jis sutinkąs su 
pasiūlymu principe, bet negalės to pra
vesti gyveniman. Jo nuomone, socialistų 
Ičkalai gali daryti bendrą frontą su ko
munistais ir kitais darbininkais. To pa
sekmėje, matome, kiekviename mieste ei
na savotiški pasiruošimai. Kai kur jie 
bus bendro fronto pagrindais, o kai kur 
Pirmosios Gegužės minėjimas bus daro
mas dviejų arba net keletos grupių at
skirai. Žinoma, iš tokio pasidalinimo te
gali džiaugtis tiktai kapitalistai, išnau
dotojai. Darbininkams tenka dėlto tik
tai nusivilti.

Tačiaus, daugelyj vietų, kaip minėta, 
ir Jungtinėse Valstijose socialistų lokalai

sutiko įeiti į bendrą frontą su komunis
tais. Vadinasi, tokiuose miestuose Pir
mosios Gegužės minėjimas (gatvių de
monstracijose ar svetainėse) bus daro
mas tik vienoj vietoj. Amerikos Darbo 
Federacijos lokalų nemažai įtraukta į 
tuos bendrus frontus.

Didžiausiam mieste, New Yorke, kur, 
be abejo, bus didesnės demonstracijos, 
negu kuriuos kituos šitos šalies miestuos, 
bus du apvaikščiojimai. Socialistai ir jų 
kontroliuojamos organizacijos čionai at
sisakė nuo bendro fronto. Matomai, 
kaip pernai, taip ir šiemet bus dvi de
monstracijos, arti viena kitos. Tai bus 
pasėka socialistų lyderių reakcingos po
litikos, tarnaujančios darbininkų prie
šams.

Lietuviai darbininkai Brooklyne šie
met sudarė platesniais pagrindais bend
rą frontą negu kada nors. Jie solidariai 
maršuos su revoliuciniais darbininkais. .

Visų kitų miestų lietuviai darbininkai 
raginami daryti tą patį: burti savo, pa
jėgas vienon krūvon ir įsilieti į gatvių 
arba svetainių demonstracijas Pirmąją 
Gegužės.

Juo didesnės masės darbininkų daly
vaus Pirmosios Gegužės demonstracijose, 
juo vieningesnės bus mūsų eilės, tuo bus 
galima lengviau užduoti didesnis smūgiu 
fašizmo ir karo pavojui!

‘'Kareivių Tiesa” Apie Esamą 
Padėtį Lietuvoj

Liet. Komunistų Partijos Centro Ko
miteto palėpiniai leidžiamas laikraštis 
“Kareivių Tiesa” sekamai gvildena esa
mą padėtį Lietuvoj:

Vokietija įvedė privalomą visuotiną ka
rinę tarnybą. Pagal karinių specialistų tvir
tinimus, Vokietija dabartiniu metu gali pa
statyt karo fronte apie 80 divizijas parink
tų karių.. Vokietija įvedė privalomą karinę 
tarnybą, laužydama pasaulines sutartis. Jei 
Vokietija nesiruoštų pradėt karą, ji būtų 
derėjusis su kitomis valstybėmis apie savo 
kariuomenės padidinimą, o nelaužytų sutar
čių. Vokietija aiškiai ruošias karui prieš 
Sovietų Sąjungą, apie tai Hitleris atvirai 
kalba. Bet kad pradėjus karą prieš SSRS, 
Hitleris visų pirma galvoja apie Pabaltės 
kraštų (tame skaičiuj ir Lietuvos) pagro
bimą, o pirmoj eilėj užgrobt Klaipėdą, to 
Hitleris visai neslepia. Jei Vokietija išdrįso 
sulaužyt Versalės sutartį, tai ji dar leng
viau išdrįs sulaužyt Klaipėdos konvenciją 
(sutartį) ir užgrobt Klaipėdą. Iš to ma
tom, kad karas prieš SSRS yra surištas su 
Lietuvos nepriklausomybės palaidojimu. Už
tat kas nenori Lietuvos nepriklausomybės 
panaikipimo, tas turi kovot prieš bent ko
kius pienus, nukreipus prieš SSRS, turi 
kovot prieš Hitlerio pienus.

Lietuvos fašistų valdžia nuduoda, kad ko
voja prieš Hitlerio grobimo pienus, o ištik- 
rųjų jam tik padeda. Hitleris siekia pa
trauki savo pusėn Klaipėdos krašto gyvento
jus, o Lietuvos fašistų valdžia veda Klai
pėdos krašte tokią šovinistinę politiką, tiek 
naikina Klaipėdos autonomiją, kad stumia 
Klaipėdos krašto gyventojus į Hitlerio glė
bį ir tuo dirba Hitlerio maudai. Toliau faši
stų valdžia, persekiodama revoliucinius dar
bininkus, valstiečius ir kareivius tuom pat 
silpnina tikruosius Hitlerio priešus Lietuvoj, 
tuo pat dirba Hitlerio naudai. Ir negana 
to. Fašistų valdžia uostosi dabar su fašis
tine Lenkija, o kas stovi už sutartį su Len
kija, tas stovi ir už sutartį su Vokietija, 
nes Lenkija susitarusi su Vokietija. Ar 
Vokietija pagrobs Lietuvą, ar Lenkija pa
grobs, tai panaudos Lietuvos darbo žmones 
karui prieš SSRS ir dar labiau pavergs juos.. 
Todėl Lietuvos darbo žmonės tūri būt ir 
prieš Hitlerį ir prieš Pilsudskį ir prieš vi
sus tuos, kas remia Lenkiją ar Vokietiją. 
O remia Smetona ir Voldemaras ir visos 
buržuazinės partijos. Užtat kovą prieš Hit
lerį ir Pilsudskį būtinai turim rišt su ko
va prieš Lietuvos fašistų valdžią. Kareiviai 
turi reikalaut sau ir visiems Lietuvos darbo 
žmonėms pilnos laisvės organizuotis stipri
nimui tų jėgų, kurios eina prieš Hitlerį ir 
Pilsudskį ir prieš lietuviškus išdavikiškus 
fašistus. Reikia budėt, reikia kovot, priešin
gai, turėsim ant savęs vilkt dvigubą Smeto
nos ir Hitlerio, arba Smetonos ir Pilsudskio 
jungą ir dėt savo galvas imperialistų nau
dai kare prieš Sovietų Sąjungą.

Visuotinas Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimas, įvykstantis Cleve- 
lande, birželio mėn., tars savo žodį del 
kovos už Lietuvos darbo žmonių laisvę 

organizuotis ir veikti.

Dviejų Pasaulių
Vaikai

nežino apie Sovietų Sąjun
gą. Našlaitis, kuris nori 
tapti spaustuvės darbinin
ku, atsakė:

—Sovietų Sąjunga—dide
lė šalis, kur gyvena žmonės, 
kurie protingai mąsto.

Raštinės darbininko sū
nus apie Sovietus užreiškė:

—Jie yra teisingi.
Sūnus knygvedžio pareiš

kė:
—Tai didelis miestas, kur 

yra daug mašinų. Ir atrodo, 
kad jie nepripažįstą dievo.

Šie Francijos vaikų at
sakymai apie Sovietų Są
jungą parodo, kaip jie nie
ko nežino. Ir tas aišku, nes 
buržuaziniai mokytojai nu
tyli mokyklose apie Sovietų 
Sąjungą, bijo apie ją kalbė
ti. Žiopla politika strauso, 
kuris pavojaus metu galvą 
kiša į smėlį. Vis tiek galų 
gale tie vaikai sužinos apie 
Sovietų Sąjungą visą tiesą.

Sovietų Sąjungos vaikų 
atsakymai apie Franciją 
buvo pilnai tvarkūs. Ypatin
gai gerai atsake daktaro 
Chaimovičio duktė. Kiti vai
kai sakė:

—Francija yra buržuazi
nė šalis, bet dabar ji drau
ginga su Sovietų Sąjunga. 
Aš skaičiau knygelėje apie 
Paryžiaus Komuną.

—Francija yra tarpe Vo
kietijos ir Ispanijos. Nese
nai ten užmušė Francijos 
užsienio reikalų ministerį ir 
atvykusį į svečius Jugosla
vijos karalių Aleksandrą.

—Apie Franciją žinau ga
na daug, nes geografijoje ir 
istorijoje apie ją mokino
mės.

Jeigu mes sulyginsime 
vaikų atsakymus vienos ir 
kitos šalies į 10 klausimų, 
tai galima pareikšti: prieš 
mus iš vienos pusės—(Fran
cijos) laukiniai maži žmo
giukai, o iš kitos pusės— 
maži piliečiai kultūringos 
šalies.

I n t e r e s ingi atsakymai 
apie pereitą ir naujai ruo
šiamą karą. Tūli iš vaikų 
yra mažiukai pacifistai. Jie 
nenori jokio karo. Didžiu
ma kariniai nusistatę prieš 
vokiečius. Generolo sūnus 
sakė: “Vokiečiai užmušė 
Dollfussą, jie nori pavergti 
Austriją. Bet mes tokius 
juokus nemylime, ir jeigu 
vokiečiai spirsis, tai bus ka
ras! Jie jau užsikrėtę karo 
nuodais.” Berniukas, dirban
tis spaustuvėje pareiškė 
apie pereitą karą: “Tai bu-l 
vo klaida iš spekuliantų ir 
bankierių pusės.” Apie ruo
šiamą karą jis sakė: “Jis 
bus baisus, bet vėliau bus 
galima lengviau atsikvėp
ti.” u

Sovietų Sąjungos vaikų 
atsakymai į šį klausimą pro
tingi ir teisingi. Dalis jų 
dar turi vaikiškumo, bet ste-

sentimentalinės: “J u ozeli, 
mano lėle”—išreiškė apie 
geriausius atsimini mus. 
“Mano vyras turi būti labai 
augštas ir gražus su rusvais 
plaukais ir mėlynomis aki
mis.”

Iš Sovietų pusės nei vie
nas berniukas nesikoliojo, 
nei viena mergaitė nepasi
davė kokiems sentimentališ- 
kumams, bet visi tvarkiai, 
sąmoningai atsakinėjo į 
klausimus. Apie vedybas, 
spaustuvės darbininko sū- 
nukas atsakė: “Apie tai nė
ra reikalo man dar galvoti. 
Man reikia galvoti apie gy
venimą.” F r a n c ū z u k as, 
knygvedžio berniukas atsa
kė: “Apsivesiu, kaip ir vi
si. Mano žmona turės gerai 
mokėti maistą gaminti.” 
Francūzaitė, advokato dūk- 

Itė, galvoja apie tai, kaip 
; prigimdyti daug vaikų, o ki
ta jų mergaitė nori būti mi- 
nykė.

Penktadienis, Bal. 19,

ŠYPSENOS

“K o m s o molskaja Prav
da,” Sovietų Sąjungoje Jau
nųjų Komunistų Susivieni
jimo organas, surengė su 
Francijos buržuazinių laik
raščiu “Mariana” “susitiki
mą” 11 vaikų iš Sovietų 
Sąjungos ir 11 vaikų Fran
cijos tų laikraščių špaltose. 
Vaikai buvo parinkti nuo 
12į iki 15 metų amžiaus. 
Jiems buvo pastatyta po 15 
klausimų,, apie tai: kokios 
profesijos jie. geidžia, apie 
dievą, Tautų i Lygą, karą, 
skaitymą, sportą ir tt.

“K d. ni s omolskaja Prav
da” prieš kiekvieną Franci
jos vaiką pristatė tokio pat 
amžiaus Sovietų Sąjungos 
vaiką ■ ir daug maž tų pat 
visuomenes šluogsnių. Fran- 
euzaitė, vaistininko duktė, 
prieš Sovietų vaistines dar
bininko dukterį. Sūnus dai- 
lydės prieš Sovietų šalies 
dailydėš sūnų. Sūnus knyg
vedžio, prieš knygvedžio sū
nų ir tt. c

Francūzukas, sūnus pirk
lio, pareiškė, kad jo gyveni
me idealas—dviratis, kad 
vokiečiai yra “žiaurūs, la-. 
bai tvirti, su didelėmis gal
vomis.” Apie mergaites jis 
išsireiškė, kad “jos kvailos.” 
Profesiją sau pasirinko in
žinieriaus. •

Prieš jį pastatytas Sovie
tų šalies kooperacijos darbi
ninko sūnus užreiškė, kad 
jis nori būt “lakūnu, jūrei
viu ir raudonarmiečiu, ko- 
mandierium Raudono Lai
vyno.” ^Jo idealas: “nuvers
ti kapitalistinę priespaudą 
tam, kad nebūtų pavergimo 
visame pasaulyj, kad išbu- 
davojus komunizmą.” Klau
sime apie vokiečius, jis atsa
kė: “Vokietijoje dabar vieš
patauja fašistai. Vokietijos 
darbininkai be revoliucijos 
negalės atsiekti pasiliuosa- 
vimo.” Apie mergaites ir ve
dybas užreiškė griežtai: 
“Kariniam žmogui neverta 
vestis.”

Prieš Francijos generolo 
sūnų 13 metų, buvo pastaty
tas V. Rydin, sūnus buvu
sio štabo vado Pietų fronte. 
Pasirodė, kad Francijos ge
nerolo sūnus labiausiai ne
apkenčia mokytojų. Apie 
dievą francūzukas pareiškė: 
“Tai—senis su ilga barzda. 
Jis man jau įkirėjo.”Sovietų 
šalies berniukas užreiškė: 
“Seni žmonės tiki į dievą. 
Jie neturi ką daugiau dary
ti, o aš tame nieko svar
baus nematau.”

Ir taip toliau vieno am
žiaus ir t(? pat užsiėmimo 
vaikai susėdo vieni prieš ki
tus. Reikia atžymėti dar tą, 
kad Francijos laikraštis į 
tarpą vaikų parinko tiktai 
3 vaikus iš darbininkų tar
po, o kitus taikė iš augštų 
klasių arba vidutinės buržu
azijos tarpo.

Dešimtas klausimas buvo ’ bina politiniu teisingumu, 
s u f o r m uluotas Francijos Svarbiausia, kad jie visi su- 
vaikams taip: “Artu girdė- pranta iš kur gręsia karo 
jai ką apie Sovietų Sąjun- pavojus Sovietų Sąjungai ir čiau patarti, tai gal būtų kar- pared chalk, . 1 pound,

kaip reikia tvirtinti apsigy- tais ne pro šalį Jums ir apsi- trečdalį šaukštelio, 
nimą. Visi myli Raudonąją vesti, su pritinkama drauge, nugerdami. Kartais galima it

Ir čia “Velnias” Kaltas ,
Škotijoj yra pasakojama 

sekama istorijukė. Tūlas 
kunigas pakabinęs savo ge-r 
riausias kelines, kurias tik 
sekmadieniais dėvėjo, to
kioje vietoje, kur į jas įsi- '' 
metė vapsos. Atėjus sek
madieniui, kunigėlis pasku
bom užsimovė kelines ir nu
siskubino pamaldas laikyti? 
Pradėjus jam įsismaginti su 
pamokslu, vapsos taipgi ėmė 
įsismaginti. Pasekmės buvO‘V 
tokios, jog parapijonys pa- 
tėmyjo, kad jų “piemuo” 

ikaip tai keistai elgiasi. Ku-
Sovietų vaikai apie vedy-1 nigužis ėmė šokinėti ir ran- 

bas atsakinėjo kaip ir ne-.komis daužyti sau per keli- 
noromis: “Apie tai dar ank- nes. farapijonys ėmė neri- 
sti kalbėti,” “dar nieko apie maut, o nekurie ir kvatoti, 
tai nemastau,” “dabar ma-’ “Apsiraminkit, vaikučiai, 
nau, kad nevesiu, bet visi apsiraminkit!” kunigas su- 
taip taip mano, o vėliau ap- suko. “Dievo žodis yra ma- 
siveda.” Inžinieriaus duktė no burnoje, bet velnias įsisu- 

• užreiškė: “Su vyru noriu ko į mano kelines!” 
gražiai, draugiškai sugy
venti.”

Štai, dviejų pasaulių vai
kų atsakymai į tuos pat i 
klausimus, kurie ]

Juodvarnis.
i

Jau Nepavojinga
Kaimynas: “Ei, Tafiliau, 

parodo kur tu taip skubiai bėgi? Ir 
skirtumą jų auklėjimo, mo-| da.su tokiu dideliu glėbiu 
kinimo, apsišvietimo. • gelių.”kinimo, apsišvietimo.

D. M. š. i Tafilius: “Bėgu, susiėdė- L 
iii, aplankyti savo moterį; ’ 

Antigonish, N.S. — Iššo-• serga ligoninėje.” <
kant iš bėgių ekspresiniam j Kaimynas: “Pavojinga?” 
traukiniui, važiavusiam iš ! Tafilius: “Ale kas tau, su- 
Sydney į Halifaxa, užmuš- siedėli; jau persilpna, kad t 
ta jo mašinistas, pečkurys ir būti pavojinga, 
keturi pasažyriai.

M
J. J. Butkus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KA4KIAUČIUS 
271 Lake Street Newar

Telephone: Humboldt 2-7964

. . v 
taip gi jei perdaug rūkščiai ar 
perdaug saldžiai valgai bei P 
geri, perdaug, karštus ar per
daug šaltus daiktus vartoji; 
perdaug riebiai primarmaliji, 
prispirgini; jei geri alkoholi
nius svaigus ir rūkai. Vadina1 
si, tokių netikslumų nereikia 
daryti bet kam, nes ilgainiui 
nuo to viduriai apgenda. Įsi- , 
tėmykite apie rūkymą. Tūlais 
žvilgsniais rūkymas da bloges
nis paprotis ir už girkšnoji-* 
mą: sujaudina viduje plėves, 
ir iš jų tada perdaug išsisun
kia nereikalingų rūkščių.

Visa ką gerai kramtykite. 
Kas nesusikramto, vely nery- > 
kite, o tik syvus, tik sunką.

Gerkite dažniau vandens, o 
d a geriau—naminio limonado. 
Tiesa; ; tai yra citrinų rūkšti- 
mas,; bet jis gražiai vandeny 
:aitskieštks, ir da saldumas sa
vaime permuša rūkštumą, jei 
limonadą kuo užsaldai.

Kad sumažinus viduriuose 
rūgimą, kad chemiškai neitra- 
lizavus dalį tų netikusių rūk-

gą?” Sovietų Sąjungos vai
kams buvo pastatytas klau
simas: “Ką tu žinai apie
Franciją?”

Francūzukas, sūnus pirk
lio, pareiškė apie Sovietų 
Sąjungą:

—Girdėjau. Atrodo, 
tai valstiečių šalis, 
nuolatos yra alkani.

Vaistininko duktė, 
inžinieriaus ir sūnus 
dės, atsakė, kad jie

kad 
kurie

dukte 
daily- 
nieko

Armiją, matę veikalą “Ča- 
pajevą,” paradus ir gerai 
atsiliepia apie Vorošilovą ir 
Budennį.

Francijos vaikų charak
teringi pareiškimai, kal-

PERDAUG RŪKŠČIŲ 
IR DUJŲ

Drauge gydytojau, meldžiu 
pranešti man per “Laisvę” 
apie mano vidurių skaudėji
mą. Jau man viduriuos skau
da kokie 3 metai. Ar negalė
tumėt man duoti kokio patari
mo. Taip aš kankinuos per 
3 metus, o kai užvalgau mė
sos ant nakties, tai neturiu kur 
dėtis, kaip man skauda. Ar
ba kai atsigulu tik į lovą, tai 
skauda. Ir baisiai daug gazo.

Esu vyras nevedęs, 25 metų 
amžiaus.

ATSAKYMAS

Veikiausiai ir Jums, Drau
ge, kaip ir labai-labai daug 
kam, vidurius . pagadino tų 
šaunių .. restoracijų, valgyklų 
maistas. Mat, Jūs nevedęs, o 
da toks jaunas yaikinas, be 
atatinkamo patyrimo. Bandy
kite, jei tik . galima, apsigy
venti kur pas žmones, šeimy
noje, ant “burdo”. Arba, jei 
ne, tai pats sau visą ką parsi
neškite iš krautuvės,* pasiga-1 ščių, tai po kiekvieno valgio 
minkite ir šveiskite. Jei drįs- imkite kreidos miltelių: “Pre- 

pb 
vandeniu

bant.apie Tautų Lygų. Jie Netikęs maistas tai
užreiškė:

Būtų ir viduriams ant sveika- sodės miltelių (“baking soda”, 
tos, netik kam.

Kaip ten nebuvę, Drauge,
Jums dabar yra perdidelis vi- nių mišinių, galite vartoti “Bi-_ 
dūriuose rūgimas, ‘ ‘hyperaci-1 So-Dol 
dity”, su dujomis, su gazais, po valgio, 
su raižymais, su skausmais, sais mėnesiais.

i padaro,

“ bicarbonate of sodium”). 
Arba, jei norite kokių Švelnes-

miltelių, po šaukštelį
Darykite taip išti-

Eikite gerokai pasivaikščio- p 
Pasimankštykite. . Kūliu,Nuspjauti, man arba netikęs kad ir gero mais- ti. _________ _____ _

kalbant apie VO- sto vartojimas, jei perdaug pi- ragočium pasivartaliokite. Gi- 
kiečius ir vėl: “Na, po velnių pirų dedi, druskos, acto-uksu- liai pakvėpuokite, pilvu, i 
juos!” Francūzų mergaitės so ir kitokių aštrių prieskonių; šiaip higijenos prisilaikykite.

pilvu, ir %

9

da.su
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an even greater walkout.

We Accept die Challenge

Jea?ue in their respective district.

or

the

the
we

publishes an appeal 
of the two revol u- 
Dimitrov, the man 
miners of Asturias 
of the October up-

membership meeting at the earliest 
opportunity that presents itself.

The teams which will participate

of this question cannot be overem-
i district should

district sport conferences at which a 
I member of the Sports Comm, will

I Into the Streets
I The call of the YCL follows: 
“Into the streets on May Day against 
the Wall Street N.R.A. Program of

ahead of us. Our life is dull 
empty. Our life’s ambitions 
youthful dreams are shattered

Continued on Page 3)

strikers. The students, nevertheless 
mustered their forces and one way

(Continued on page 4)

ės. The executioners will

t

SPORTS-NEWS-HUMOR
ENGLISH SECTION FOR THE 

LITHUANIAN YOUTH
About Working Class Youth 

And Their Organizations

No. 93

175,000 STUDENTS THROUGHOUT THE 
COUNTRY STRUCK ON APRIL 12th

Anti war sentiment spread like a wild prairie fire all over 
the schools of the country last Friday, as 175,000 students 
threw down their books at 11 A. M. and marched out into de
monstrations

i ^I\many. New York High Schools, barricades were put on 
the doors, in some, doors and fire escapes were locked endan
gering the lives of students, and still in others, mid-term exams 

• were given on that day to prevent a strike.
The teachers had strict instructions to suspend or expell any 

students who walked out. T he bad cold rainy weather in 
New York, no doubt prevented

An incomplete tabulation of 
student participation in the 
New York City area, is as 
follows:

Columbia, 3,500; C.C.N.Y., 
main day session, 3,000; C.C. 
N.Y., 23rd St. Center, 1,200; 
N.Y.U., Heights, 400; N.Y.U., Wash
ington Square, 1,200; Hunter College, 
Bronx, 1,000; Hunter College, Sixty- 
Ninth Street, 1,000; Brooklyn College, 
3,000; New York School of Social 
Work, 700.

A similiar tabulation for New York 
City high schools showed the fol
lowing:

Townsend Harris Hall, 400; Evan- 
der Childs, 1,000; Morris, 200; Jef
ferson, 800; James Monroe, 200; 
Stuyvesant, 200; Washington Irving, 
200. Hundreds of students also took 
pert in demonstrations at Tilden, 
Textile and New Utrecht High 
Schools.

The recent issue of the “Tiesa” 
Youth News has challenged the 
Laisve Youth Section to raise 
$75.00 for sending a delegate to 
the Soviet Union. _We certainly 
do accept the challenge.

The importance of raising money 
for such ian important undertak- 

. ing as this cannot be emphasized 
too strongly. 'Therefore, every 
youth branch and adult organi
zation is urged to send in dona
tions to the Laisve Youth Section. 
Flach individual should make it his 
duty to send in as much as he 
can. -Let’s go, comrades! -Make 
it possible to send a Lithuanian 
delegate to the workers’ father- 
land ! —

THE YCL CALLS ON ALL YOUTH TO 
DEMONSTRATE ON MAY FIRST

All over the world, work
ers are preparing to celebate 
the mightest labor day of all: 
May First, 1935!

Below, we publish the call 
of the Young Communist Lea- tory« 
gue to forming the greatest 
unity of young workers for 
their own demands on May 1. 
LDS Youth Branches and Cho
ruses are urged to participate 
en masse with their own ban
ners and their own signs, form
ing sections of the parade 
which will be held all over 
the United States. ,

In every city, there will be 
a demonstration and the Lith. 
youth should make their own floats, 
banners, etc. There are artists and 
those capable of helping the youth 
branches out. We must get these 
young workers and students to help 
us prepare and to participate in the 

i demonstrations.

Hunger, Fascist reaction and War!” 
With this its watchword the Na

tional Committee of the Young Com
munist League has issued a ringing 
appeal to the working and student 
youth of the country to make this 
May Day the mightest, most militant 
demonstration in the country’s his-

■ The First of May is part of the 
great revolutionary traditions of the 
American working class. The First 
of May as a day of struggle for 
working class rights started in Ame
rica in connection with the historic 
struggle for the eight hour day in 
1884-86. Ever since the great gener
al strike for the eight hour day on 
May 1, 1886, the workers of the 
world have observed this day as 
their day of struggle for the right 
to live and for a new order or life.

Present petition to Roosevelt
Representatives of the American 

Youth Congress, National Council of 
Methodist Youth, Student League for 
Industrial Democracy, National Stu
dent League, American League 
Against War and Fascism, and the 
Inter-Seminary movement (Middle 
Atlantic division) presented a resolu
tion to the secretary of the President 
in the white house. The resolution 
was a sharp denunciation of all war 
preparations and a pledge of all the 
strikers that “we will not support 
the United States in any war which 
it may conduct”.

Nat. IDS Softball Tournament To Be For 
med This Summer; Prepare To Enter it!

Hitller Drives For War
“May Day 1935 finds the world at 

the brink of war, with the lives of 
tens of millions of youth in the 
balance. Hitler is marching toward 
war upon the only country in the 
world ruled by the workers, the So
viet Union. He is receiving the 
support of the capitalists of the lead
ing imperialist countries who hope to 
save their tottering system by means 
of an attack upon the Soviet Union.

“Instead of supporting the peace 
policies of the Soviet Union, the Roo
sevelt government has given Hitler 
encouragement by abruptly breaking 
off trade negotiations with the U.S. 

j S.R. at the same time that it secret-
, j ly arms fascist Germany. While 

| Roosevelt utters sweet words about 
peace, he is building the biggest war 
machine in the world.

The call goes on to point out how, 
in contrast to the unheard of sums 
of money b0ing spent for war pur
poses, the Roosevelt administration 
disregards the most elementary needs 
of the youth. Wage-cuts, discrimini- 
nation in the codes, strikebreaking, 
support of company unions, discri
mination in relief, military camps at 
slave wages,, high prices, attacks up
on workers’ ** organizations, increase 
in Lynching and terror against the 
Negro people—these are the fruits 
of the N.R.A.

By Charlie Kwarren
(Member of Nat’l Sports' Comm.)

Hurray! Hurrah! ’ These and other similiar exclamations 
will emanate from the throats of. the Lithuanian youth when 
they read the good news that follows. The LDS National 
Sports Committee has made plans to have the largest sports 

| movement this summer that we ever had! A SOFTBALL LEA- 
In many places the students struck GUE WILL BE FORMED IN EVERY DISTRICT!

dispite police terrorization, who were Every youth branch is urged to form a team and enter the
The team in each district

students and to stem the tide of i will play a decided number of games amongst themselves and 
the one that will win the most games will play the champions 
of another district and so forth until the end of the tourna
ment. The winners of the tournament will be the LDS NA
TIONAL SOFTBALL CHAM
PIONS! . ________  ____„........................

This great sport enterprise explain more thoroughly about the 
will not be restricted to LDS intended formation of a National 
youth branches alone. Any Softball Tournament. The importance 
other youth organization can eVh”"" ? "
participate upon payment of Lke it its duty to Si" a spėriai 
the entry fee, which will be an- ’ ”
nounced in the near future. There 
will be a certain number of require
ments of the participants in the tour- in the tournament will have many 

opportunities to travel from one 
city to another when the tournament 
is under way. Besides having possi
bilities of winning the National J DS 
Softball Trophy, the teams will have 
an enjoyable excursion going from 
one town to another.

District organizers are urged to let 
the National Sports Committee know 
when a Sports Comm, meeting can be 
called in their section. Here is 
address:

National Sports Committee 
419 Lorimer Str.
Brooklyn, N. Y. 

Time ’ flies very fast, and 
sooner we get started, the mor?

SPANISH COURT TO TRY 
COMMUNIST LEADERS

MADRID, SPAIN, — During the 
next few days the two commu
nist leaders Manso and Diaz are to 
be brought for trail. The bourgeoisie 
demand the heads of these two brave 
fighters, as they did in the case of 
Gonzales Pena and Menedez.

The “Young Guard”, the illegal or-- 
gan of the Young Communist Lea
gue of Spain, 
for the rescue 
tionists. “Our 
needed by the 
and the leader 
rising, has not yet been saved from 
the clutches of “justice”. This man, 
to whom his revolutionary faith and 
his hatred of the executioners are 
more than anything else in the world, 
wiIl not appear before the court as 
a defendant, but as the representa
tive of the heroic fighters, the ac
cuser of the bourgeois murderers. 
The authorities are determined to 
pass sentence on Manso, the hero of 
Trubia, and Diaz, the leader of the 
Communist Party of Asturias.

Before the judges, as in the up
rising itself* they will show that 
the Communist Party is the real re
presentative of the exploited mass

endeavor

‘nament which will also be announ
ced in the near future.

j Every youth branch should take 
up this question as soon as possible. 
The next meeting should ba the 
starting point in forming teams. 
Don’t wait until the last moment to 
get into this great tournament. It 

jwill be LDS sports history in the 
making and the name of the winning 
team will stand out and be remem-

, bered for a long time. That is not 
fall. The eyes of- many youth from 
'other mass organizs will be turned 
| towards the LDS when they will 
, witness this spoils projects sponso
red by the latter organization. ownd wv ovaxvcu, me vw

Districts are urged by the National will accomplish. Don’t waste it! Let’s 
Lithuanian Youth Committee to call accomplish the most!

National Youth Committee Dance Postponed to May 19th

to quench their hate with the blood w-*:. 
of the revolutionists. We must not * . , 
allow this! • Club

BROOKLYN, N. Y.—The L.D.S. National Youth Committee 
announces that due to circumstances beyond its control, the 
National dance scheduled for Apr. 28th at the Lith. Citizens

► is postponed tp MAY 19th.

Empty Promises
“The golden promises of the New 

Deal have turned into bitter disap
pointments. We, the youth of the 
world’s richest country, have no fu- . 
ture 
and 
and

NAZIS CHARGE HUNDREDS 
WITH HIGH TREASON

Hamburg, Germany. — The Ger
man newspapers report with laconic 
briefness that during the next few 
days the Hansa High Court will deal 
with “several hundred persons 
charged with high treason.” The 
first group of defendants have al
ready been brought up for trial, and 
have been sentenced to terms of im- 

jprisonment and hard labor up to 3 
years. Neither the total number of 
years imposed nor the number of 
sentenced persons is mentioned.

Mannheim. — The Baden Special 
Court has sentenced a worker to 5 
months imprisonment for “deraga- 
tory observations” about Hitler, and 
four other defendants, proved to 
have been in possession of a copy of 
the illegal “Rote Fahne,” which was 
passed about from hand to hand”, 
to terms of imprisonment from one 
year and two months to one year and 
nine months. Another defendant, who 
had written a letter from Alsace to 
an acquantaince in Mannheim, giving 
information about Germany, was sen
tenced to ten months imprisonment. 
The letter had been confiscated in 
the past, and the_writer was arrested 
on returning to Germany

t
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BELGIUM YCL PROPOSES 
UNITED ACTION TO YPSL

PLANES HELP SOVIETS WITH SPRING SOWING LDS BRANCH 1 WILL HOLD 
DANCE THIS SUNDAY

100 “Y.W.”ERS FOR $1.00

Machinery is being widely used on 
the huge collective farms of the US
SR to insure another record-breaking 
crop this year. The lower picture 
shows a plane dropping the seed 
while farm workers guide it with 

flag signals.

Brussels, Belgium. — The newspa
per of the Young Communist League 
of Belgium publishes two resolutions 
passed by the National Committee of 
the Young Socialists of Belgium 
(Jeune Garde Socialiste). The first 
resolution states: “The National 
Committee places on record that the 
General Council of the Party does 
not possess the power to set aside the 
decisions of the previous Congresses. 
Only a fresh Congress can make 
fresh decisions on the question of the 
viewpoint of the Party with regard 
to participation in the Government. 
The National Committee demands 
the convention of such a Congress, 
and calls upon the members to en
sure that the following slogans are 1 
enforced: 1. No cooperation with the 
bourgeoisie, or with any groups 
which do not declare themselves in 
favor of the Plan of Work. 2. In
tensified propaganda for the dissolu
tion of the Chamber and the develop
ment of a broad movement among 
the people making it possible for the 
Party, when it seizes power, to break 
the power of the monopolies and 
trusts. 3. Intense preparation of the 
working class and its trade union 
organizations, so that the general 
strike of the masses, or if need be, 
an armed uprising, may frustrate any 
armed attempts by the bourgeoisie 
to violate the laws and to set up a 
dictatorial government as in other I 
countries.” |

In the second resolution the Young 
Socialists express their regret on the 
cooperation with the bourgeois par
ties, contrary to the former deci
sions of the Labor Party, and based 
besides on a program not containing ■ the° s"e™rv taMoTeow the demands of the Plan. At the close the Scenery m Mo^ow. ..........

thpLiitmiAf1-Today the city is decorated with 
Red flags and slogans because today 
opens the 17 Party Congress in the 
Kremlin. Did I tell you about the 
Kremlin? The high white wall sur
rounding it, the white buildings, white 
and gold domes, the ravelins and 
moats? You’ve probably heard of 
the Kremlin as the “White Citadel”. 
Gee, Nel, it’s beautiful. Every nite 
when I have time I go down on 
Red Square near the Kremlin Wall 
and wait ’till midnite and then from 
the Central tower on the Kremlin 
Wall the clock chimes at Midnite and 
plays the “Internationale” Gee, it’s 
swell to listen. Before the revolu
tion it always chimed “God Save the 
Tsar.”

of this resolution, f‘ 
cialists declared that the attitude of 
the Party in this matter will com
promise it in the eyes of the indig
nant masses as utterly as the Ger
man Social Democratic have been 
compromised, for there is no solution 
to the crisis outside of socialism.

The Young Communists, after 
these resolutions had been published, 
addressed an open letter to the Na
tional Committee of the Young So
cialist League and to all young so
cialist workers, proposing a joint 
campaign against cooperation with 
the bankers, against the National 
Unity Government, for the immediate 
withdrawal of the emergency orders, 
against the inflation, for the intensi
fication of the struggle for the disso
lution of the Chamber, for a broad 
movement among the people, enabling 
the power of the monopolies and 
trusts to be broken and fundamental 
measures taken for seizing power out 
of the hands of big capital and re
action. The Young Communists wel
come these resolutions from the 
Young Socialist, and propose further 
that the two youth parties should 
carry on jointly the struggle— 
point 3 of the first Young Socialist 
resolution—for the preparations for 
the general strike, for the prevention 
of a fascist dictatorship government 
and for the taking over of power by 
the working class.

LODESTARS PLAN SURP
RISE FOR NLYC DANCE
At last from a long peaceful sleep 

the Newark “LoDeStars” are slow
ly, yet surely awaking. Last Friday, 
April 12th, the “LoDeStars” had 
their first successful meeting in 
months.

After reading in the Youth Section 
about the plans for the L.D.S. af
fair, we Newarkers are not going 
to let this opportunity go by without 
doing our share. So don’t forget and 
“come up’n see us April 28.” (Dance 
postponed—See page 1—Editor).

“Oh mamma (or papa) gimme a 
quarter?” That’s the question-many 
youth in Newark are going to ask 
their parents for on April 26 Ne
wark is going to turn the time back 
to their good ole “When I was a 
kid” days and have some merry fun 
at the Lodestars’ “Kiddy Party”. 
We’re going to disregard our present 
ages and assumed actions and just 
act natural. And to top it all we are 
going to follow the baby’s diet for 
refreshments.

The upper picture shows the plane 
being loaded with seed. Crop destruc
tion, AAA style, would be considered 

mad here.

The L.D.S. adult branch No. 1 is 
giving an entertainment and dance 
at “Laisve” Hall, 46 Ten Eyck Str., 
on Sunday, April 21, 1935.

Come on, ye youth, and show us 
how lively you can dance to the tune 
how lovely you can dance to the tune 
of Charlie Kwarren’s orchestra.

The dance will start at 6 o’cock. 
Besides dancing our two lively and 
melodious young solists will render 
duets—“Al” Klimas and Lila Kava
liauskaitė.

The L.D.S. youth is always asking 
and getting cooperation from us 
adults so, what about the youth com
ing to our affair and showing us 
some cooperation. Show us the olid 
spirit of them who takes must give.

Till we meet at the L.D.S. 1st 
branch dance on Sunday,

Adios
Committee.

Facts ana
By CHAI

Hiya, foksies. We’re glad to be 
back after the intermission that we 

| had. Looks like some of our read
ers like this column and want it to 
be featured more often. Well, that’s 
nice. We’ll try to take shorter in
termissions in the future.

sta

c 
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Letter From USSR Tells About Scenery in Moscow
I Dear Nell: Moscow, Jan., 1935
i Well, we just had our supper and I feel good. Here’s "what we h,ad—two 
dishes of soup, mashed potatoes with meat and gravy, tea, white and black 
bread and two pieces of candy. Not so much but am I full! It’s quite a 

, novelty to get candy in the Soviet Union but we got it every day for 
• supper even if it’s only a piece or two. Anyway, what do you want for 
nothing ?

1 Still I haven’t thought of-what to write. I s’pose I’ve told you about 
. I don’t remember half the things I write so don’t

mind if I write them over again tons ? ? ?
I think I’ve blabbed too much. 

Guess I’ll quit.
By the way, I get an English 

newspaper everyday and once in a 
while it has an American Sport 
Page in it. Not bad!

JOSIE

The YOUNG WORKER issued 
a special offer to all organiza
tions, clubs and choruses for the 
May Day Edition of the Young 
Worker. A hundred copies may 
be purchased for one dollar.

The May First edition will con
tain 16 pages, and there will be 
a hundred and fifty thousand 
copies printed. All LDS Youth 
Branches, choruses and youth 
clubs are urged to order a hun
dred copies for selling to their 
members and to their friends. The 
selling price of the Young Work
er is two cents per copy. There 
will be special features and spe
cial writers for this edition. The 
issue will have a special historic 
value which will also spread far 
and wide the propaganda for the 
workingclass movement especially 
on the history and significance of 
May Day.

Order today from the YOUNG 
WORKER P. O. Box 28, Station 
D, New York City.

Pamphlet Review

Once we told you about the emo
tional pain we we suffered while wit
nessing a play. Now, we are forced 
to recite a similar, only more vio
lent feeling that overwhelmed us 
while seeing another one. “Ha! Ha! 
Ha! “ranted Hi Tradgedy on and on, 
in the dungeon scene. It seems that 
someone couldn’t stand it any longer 

I because the next minute a voice rang 
out from the gallery, “I bet, you 
ain’t near as mad as us fellows who 
paid to get in”. ~ Can you imagine 
the expression on the actor?!
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WORCESTER, MASS. CHESTER YOUTH CLUB
The 13th Aniverary of the Young- 

Communist League will be celebra
ted in Worcester on April 26, at 
the Workers Center 126 Green St., 
at 7:30 P. M. Many youth organi- 

' zations will participate, such as the 
Aido Chorus, Worcecter lions, Ame- 

“Above the ravelins and the moats rican Youth Club, American Workers 
Of the white citadel it floats Club Drama Group.
And men in dungeons far beneath an added attraction of movies show-

Chester is back in print after a 
few weeks of sleeping. We will try 
to keep an appointment every week 
with the “Laisve” Youth Section.

Here’s a pamphlet to answer 
Hearst’s lies about “famine” in the 
Soviet Union: FOOD FOR ALL; 
THE ABOLITION OF THE BREAD 
CARD SYSTEM, By V. M. Molotov.

“Starvation”, shrieks Hearst about 
Russia. “Abolish the bread cards,” 
announce the statesmen of the “star
ving.” Molotov’s pamphlet, the com
plete text of his report to the re
cent Soviet Congress, shows how So
cialist triumphs enable the govern
ment to drop the bread card regu
lations first necessitated by the in
tense drive for completion of the 
first five year plan.

The report is full of information 
on the state of the grain crops, the 
progress of the collective farm move
ment, industrialization of rural areas, 
with the call for ever-higher stan
dards in the quality of bread and of 
all foodstuffs of the Soviet masses.

You can get this pamphlet from 
the Laisve Youth Sectidn or di
rectly from the International Pu
blishers, 381 Fourth Ave., N. Y.

Topic of a magazine article...
Reformers Protesting Against 

Lists Painting in the Nude.
Į It’s a wonder they don’t catch 
cold, especially painting landsrapes 
in the cold weather that we’ve had!* * *

It is entirely true that in a battle 
of tongues a woman can hold her 
own—but she never does!* * ♦

A young fellow writes 
that although he tries his 
active in his branch, he
ways meets up with some situation 
that tends to discourage him from 
further attempts at trying to be a 
leader in his organization.

Don’t let anything discourage you., 
my friend. Remember, a worm is
about the only thing that can’t fall j Th 
down. I learn

Ar

in saying 
best to be 
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Here is another communication ' W< 
that we have received: preac

! Dear Charlie: frenz

THE KIND OF SCHOOL C01

There will be

All who attended the “Thieves” 
from Chester enjoyed it veryBall” 

much and are especially pleased to 
know they liked us. LETTER BOX

By Ben Med
At the present time, more than ever b 

needs youth who. can lead the ever growin 
Now more than ever before, we need a w

Listen and pray and gnash then- 
teeth.

“God Save the Tsar”.
There’s more but I 

reciting poetry. The clock’s awful 
big. It takes up the 9th and 10th 
floors of the tower.

Here’s something that thrills me a 
lot: Sometimes when I’m walking 
around Moscow at nite I hear sing
ing, awfully good singing. When I 
round a corner I bump into ą large 
group of Red Army men going home 
from school or wherever they were. 
Gee, the voices they’ve got! And 
can they harmonize. Gosh! I feel 
like following them and sometimes 
I do. Just to listen to their sing
ing.

In just an hour I’ll be putting on 
my hat, and coat and running across 

Ito the gym, I haven’t anything to do 
' so I guess I’ll go over—shoot bas
kets. Walter has exams to-day but 

i if he gets through. There’s an Ame- 
| rican picture going on and we want 
to see it. I hope it doesn’t disappoint 

' me.
I The kids are having Russian his
tory now and I’ve been listening. 
’Course I don’t understand all but I 
bet I’ve learned more Russian in one 
month than you have French in 3 
years, 
stand 
sort of bashful about talking in Rus

sian! Guess I’ll get over it.

don’t feel like

I can read, write and under- 
almost everything but I’m

____  _______ ___ ... Just 
!like I got over everything else over 
here.

1 Gee this letter’s terrible"! I want 
to write so much but the brains 
don’t work. If you ask me questions 
on what you want to know I’ll try 
to answer.

We’ve got two rabbits in Biology 
class. The other day the teacher 

(brought in a dead one and split him 
And milk for the starving babies” ■ in the middle and showed us all 

’ ‘ |the insides one by one. Ugh! We’ve
'got snakes, fishes, skeletons, plants 
and almost anything you can think 
of in Biology class: It’s a nightmare 
to go in there. .

quoting Ollie. (Remember “Chari 
ty”?) So we’ll give the final warn 
ing—no guest or baby 
mitted who will not be 
the occasion.

will be ad
dressed for

ing the present day conditions of the 
workers also a Felix the Cat car
toon will be shown. There will be 
dancing after the program. Both 
adult and youth workers are invited 
to attend.

Admission to the affair is 25c.

NOTICE BUILDERS
Due to certain misunderstanding, 

several comrades appeared for the 
intended hike. Apologies are extend
ed for not making earlier • announce
ments.

Sunday was our first most impor
tant meeting. Two very capable 
comrades, Aldona Kazokyte, mem-' 
her of the National Youth Com
mittee, and Frances Gedvilas, frdm 
Philadelphia, attended it ami gave 
very interesting talks on sports, the 
aim of our club, etc. They brought 
with them three interesting plays 
from which one was to be selected 
and used. “The Inquiring Reporter” 
was the selection chosen by the club.

LIKES LIGHT FEATURES

Dear Editor: >
I have been ą reader of the Laisve 

Youth Section ever since it was put 
out and must confess that as it ap-

Committee

Attention all sport members! 
Softball practice this Saturday April 
20. Meet at 
P. M. Don’t forget, 
gloves along.

Laisve Hall at 1:00
Bring your

Sports Director

POLICE SEARCH
HOUSES OF POLITICAL

Amsterdam, Holland—The police in 
Groningen, whilst seeking for anti
fascist refugees, have searched a 
number of houses in the working
quarters. These searches were car
ried out in the middle of the night 
The police simply Broke the win
dow panes and gained entry into the 
houses. Nothing was found however.

Couldn’t Stay Put
Driving through the mountainous 

part of Arkansas, a tourist noticed a 
i man with a plow and team lying in 
.the road.
| “What happened?” asked the tour
ist.

I The old farmer jerked a thumb up-
1 ward and ejaculated: “Doggone it, 
I’m going to quit plowin’ in that co’n 

o_____  field up thar. That’s thė third time
Do you like skele- . I’ve fell out of it today.

cater to the youth who are entering our mo1 
of the proletarian movement and how it a 
will interest and hold them closer to us, er
vanguard of our movement. This is the m< 
at the present time, and we ‘must begin ac 
hindering obstacle. We have not given the 
our youth” enough consideration in our pas 
it must have been done so taclessy that we

Our Youth Club is about to make ' 
its first attempt at a concert and 
dance, which we hope will be a 
success and be the means of encour
aging us to make many more elabor*- 
ate programs.

The Philadelphia Lyros chorus is 
expected to help make our program 
a success. We sincerely hope they 
all attend.

Rehearsals for the play, “The In
quiring Reporter”, began Sunday, 
April 14th. We are going to pre
sent this play at our concert and 
supper on May 5th. So, you Ches- 
terites better be prepared for some 

I hard work—and no loafing or fooling.
Nellie Gizeski, Secr’y

pears now, it is very greatly im
proved. It is true that I very seldom 
sent in contributions, but in the fu
ture you will hear from me.

Why don’t you feature the Col
umn, “Facts and Cracks” more of- 
often. After reading all the serious 
articles, it feels like dessert after a 
hearty meal when I start reading it. 
A youth paper cannot be too dry. 
We young people, although being po
litically incllined do not want to be 
serious always.

Expect to hear from me soon.
Comradely yours, 

A. Wisconsinite
We’re glad you think it’s improv

ed, “Wisconsinite”. Help us inprove 
still further by writing about youth 
activities in your state.—Ed.

WANTS GIRLS’ SECTION

Castration of Anti-Fascist 
Prisoners In Germany

Castration as well as sterilization* 
of anti-fascist prisoners in Nazi Ger
many is now“ being performed. The 
director of the State Hospital attach
ed to the Moabit Prison in Berlin 
recently reported that in this Hos
pital alone 111 castrations were per
formed and that 20 more prisoners 
are being prepared for the same 
operation, according to the journal

1 of the American Medical Association.

Dear Comrade Editor:
I? for one, am glad that you have 

decided to feature the Girls’ Section. 
I have always wanted something like 
it to appear in the Youth Section. 
The activities of the girls have been 
sorely neglected. Now we can draw 
more attention to girls sports, cul
tural, and other activities. That is 
what we want: Attention. We 
don’t wairfr to be in the background 
while oulU he-men sock the ball 
around. We want to do the same 
thing!

Comradely yours,
Philly’s Tomboy.

If there is anything girls don’t 
lack, it’s attention. But. anyway, we 
appreciate the fact that you like the 
Girls’ Section. Don’t fail to write 
up your activities and send them in. 
—Ed.

comrades from the rest of our youth. 
It is quite evident that we have been 
stagnant in this phase of work and... 
we’re minus speakers... organizers.... 
leaders, and this is hampering our 
advancement as a powerful youth 
movement. Something must be done. 
The youth school will help tremen
dously. . _ /
At a fraction meeting in New Haven 

a few weeks hence, the question of a 
youth school was again discussed as 
is every year. Two different schools 
have been proposed. One by the 
adults, and one by the youth. The 
youth wyuld have the better of the 
schools. Theirs would do more in 
solving the above situation than any 
other method, yet the adults “over
ruled” us because they could not 
understand or see why we should 
train a minimum body of students 
into capable leaders. The adults are 
obstinate in their contentions. A 
youth school based on the principles 
of the last two should be only a 
repetition of what was witnessed in 
New Haven last season. Somehow it 
seems that the adults have not learn
ed a lesson from the two schools 
already held and again they want to 
venture into another that looks very 
much more disasterous unless they 
change their plans and adopt the 
methods the yoouth proposed at the 
fraction meeting.

A youth school would not be a 
youth school unless the youth had 
some say in the type of school 
they’d prefer. And the type they 
prefer at the present time is one 
where material results would be the 
ultimate gain and not the hope that 
something might come of students 
returned from a course of political 
economy. Because, what could pos

sibly < 
school 
their 
them i 
and tl. 
absorb 
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WITH SPRING SOWING

The upper picture shows the plane 
being loaded with seed. Crop destruc
tion, AAA style, would be considered 

mad here.

LDS BRANCH 1 WILL HOLD 
DANCE THIS SUNDAY

The L.D.S. adult branch No. 1 is 
giving an entertainment and dance 
at “Laisve” Hall, 46 Ten Eyck Str., 
on Sunday, April 21, 1935.

Come on, ye youth, and show us 
how lively you can dance to the tune 
how lovely you can dance to the tune 
of Charlie Kwarren’s orchestra,

The dance will start at 6 o’cock. 
Besides dancing our two lively and 
melodious young solists will render 
duets—’“Al” Klimas and Lila Kava
liauskaitė.

The L.D.S. youth is always asking 
and getting cooperation from us 
adults so, what about the youth com
ing to our affair and showing us 
some cooperation. Show us the olid 
spirit of them who takes must give.

Till we meet at the L.D.S. 1st 
branch dance on Sunday,

Adios
Committee.

in Moscow
Moscow, Jan., 1935 
what we had—two ;

t it every day for 
t do vou want for

I’ve told you about 
gs 1 write so don’t

labbed too much
get an English 

y and once in a
American Sport

JOSIE

100 “Y.W.”ERS FOR $1.00
The YOUNG WORKER issued 

a special offer to all organiza
tions, clubs and choruses for the 
May Day Edition of the Young 
Worker. A hundred copies may 
be purchased for one dollar.

The May First edition will con
tain 16 pages, and there will be 
a hundred and fifty thousand 
copies printed. All LDS Youth 
Branches, choruses and youth 
clubs are urged to order a hun
dred copies for selling to their 
members and to their friends. The 
selling price of the Young Work
er is two cents 
will be special 
cial writers for 
issue will have 
value which will also spread far 
and wide the propaganda for the 
workingclass movement especially 
on the history and significance of 
.May Day.

Order today from the YOUNG 
WORKER P. O. Box 28, Station 
I), New York City.

Pamphlet Review

per copy. There 
features and spe- 
this edition. The 
a special historic

MASS. CHESTER YOUTH CLUB
rary of the Young 
te will be celebra-

on April 26, at 
k>r 126 Green St., 
any youth organi- 
ipate, such as the 
rector lions, Ame- 
American Workers 
p. There will be 
ri of movies show- 
k- conditions of the

Chester is back in print after a 
few weeks of sleeping. We will try 
to keep an appointment every week 
with the “Laisve” Youth Section.

Here’s a pamphlet to answer 
Hearst’s lies about “famine” in the 
Soviet Union: FOOD FOR ALL; 
THE ABOLITION OF THE BREAD 
CARD SYSTEM, By V. M. Molotov.

“Starvation”, shrieks Hearst about 
Russia. “Abolish the bread cards,” 
announce the statesmen of the “star
ving.” Molotov’s pamphlet, the com
plete text of his report to the re
cent Soviet Congress, shows how so
cialist triumphs enable the govern
ment to drop the bread card regu
lations first necessitated by the in
tense drive for completion of the 
first five year plan.

The report is full of information 
on the state of the grain crops, the 
progress of the. collective farm move
ment, industrialization of rural areas, 
with the call for ever-higher stan
dards in the quality of bread' and., of 
all foodstuffs of the Soviet masses.

You can get this pamphlet from 
the Laisve Youth Section or di
rectly from the International Pu
blishers, 381 Fourth Ave., N. Y.

n. There will be 
i program. Roth 
orkers are invited

UILDERS
misunderstanding, 
appeared for the 
dogies are extend- 
earlier announce-

All who attended the “Thieves” 
1 Ball” from Chester enjoyed ’it very 
1 much and are especially pleased to 
know they liked us.

I Sunday was our first most impor
tant meeting. Two- very capable 
comrades Aldona Kazokyte, mem
ber of the National Youth Com
mittee, and Frances Gedvilas, from 

į Philadelphia, attended it ami gave 
very interesting talks on sports, the 
aim of our club, etc. They brought 

I with them three interesting plays 
'from which one was to be selected 
and used. “The Inquiring Reporter” 
was the selection chosen by the club.

LETTER BOX
LIKES LIGHT FEATURES

Committee

sport members! 
is Saturday April 
:ve Hall at 1:00 
et. Bring your

Our Youth Club is about to make 
its first attempt at a concert and 
dance, which we hope will be a 
success and be the means of encour
aging us to make many more elabor**’ 
ate programs.

Director

The Philadelphia Lyros chorus is 
expected to help make our program 

• a success. We sincerely hope they 
all attend.

Dear Editor:
I have been a reader of the Laisve 

Youth Section ever since it was put 
out and must confess that as it ap
pears now, it is very greatly im
proved. It is true that I very seldom 
sent in contributions, but in the fu
ture you will hear from me.

Why don’t you feature the Col
umn, “Facts and Cracks” more of- 
often. After reading all the serious 
articles, it feels like dessert after a 
hearty meal when I start reading it. 
A youth paper cannot be too dry. 
We young people, although being po
litically incllined 
serious always.

Expect to hear

do not want to be

iRCH 
POLITICAL I Rehearsals for the play, “The In

quiring Reporter”, began Sunday, 
April 14th. We are going to pre
sent this play at our concert and 
supper on May 5th. So, you Ches- 
terites better be prepared for some 
hard work—and no loafing or fooling.

Nellie Gizeski, Secr’y
I ------------- -—f----------

from me soon.
Comradely yours,

A. Wisconsinite
We’re glad you think it’s improv

ed, “Wisconsinite”. Help us inprove 
still further by writing about youth 
activities in your state.—Ed.

WANTS GIRLS’ SECTION

Facts and Cracks
THE YCL CALLS ON YOUTH 
TO DEMONSTRATE MAY 1

= By CHARLIE

Hiya, foksies. We’re glad to be 
back after the intermission that we 
had. Looks like some of our read
ers like this column and want it to 
be featured more often. Well, that’s 
nice. We’ll try to take shorter in
termissions in the future.

What ; does George Washington 
stand for on the dollar bill?

Yours truly, 
Lillian

Our contention is that the dollar 
bill has shrunk so much 
he hasn’t room to sit 
—WO!

these days, 
down! WU

(Continued from Page One)
j to bits by the growing crisis of capi
talism.

Į “There is only one way out. And 
i that is the way of united struggle 
for security from unemployment, for 
higher wages and shorter hours, for 
the right to strike and organize, for 
equal rights for Negroes, against 
fascism and war and for the defense 
of the Soviet Union.

ind—The police in
seeking for anti-
have searched a

in the working .
u>orenighi I Castration of Anti-Fascist

broke the win-
led entry into the 
as found however.

Prisoners In Germany
Castration as well as sterilization 

, of anti-fascist prisoners in Nazi Ger- 
tourist noticed a many is now being performed, 
id team lying in

lay Put 
the mountainou

asked the tour

rked a thumb up- 
id: “Doggone it, 
owin’ in that co’n 
,’s the third time 
day.”

The 
director of the State Hospital attach- 

: ed to the Moabit Prison in Berlin 
recently reported that in this Hos- 

I pital alone 111 castrations were per- 
1 formed and that 20 more prisoners 
are being prepared for the same 
operation, according to the journal 

Į of the American Medical Association.

Once we told you about the emo
tional pain we we suffered while wit
nessing a play. Now, we are forced 
to recite a similar, only more vio
lent feeling that overwhelmed us 
while seeing another one. “Ha! Ha! 
Ha! “ranted Hi Tradgedy on and on, 
in the dungeon scene. It seems that 
someone couldn’t stand it any longer 
because the next minute a voice rang 
out from the gallery, “I bet, you 
ain’t near as mad as us fellows who 
paid to get in”. Can you imagine 
the expression on the actor?!

* * *
Topic of a magazine article...
Reformers Protesting Against 

tists Painting in the Nude.
It’s a wonder they .don’t catch 

'cold, especially painting landsrapes 
in the cold weather that we’ve had!* * *

It is entirely true that in a battle 
of tongues, a woman can hold her 
own—but she never does!

* * *
A young fellow writes 

that although he tries his 
active in his, branch, he
ways meets up with some situation 
that tends to discourage him from 
further attempts at trying to be a 
leader in his organization.

Don’t let anything discourage you., 
'my friend. Remember, a worm is 
about the only thing- that can’t fall 
down.

Here’s some more:
Dear Charlie:

Do you think blue is 
color for Roosevelt’s NRA eagle? 
Why ?

Ar-

in saying 
best to be 
almost al-

Here is another communication 
that we have received:
Dear Charlie:

Unite on May Day
“On the First of May, the work

ers’ day, let us join hands with the 
adult workers in mighty united de

monstrations! Down Tools on May 
Day!

I “Fight for the passage of the 
Workers Unemployment Insurance 
Bill, H;R. 2827.

“Unite for the right to organize, 
strike, picket, for the negotiation of 
workers’ unions against company 
unions.

\j
“Fight against war and fascism, 

for the defense of the Soviet Union, 
for higher wages, 30-hour week 
without reduction in pay.

“Fight against all forms of discri
minations and Jim crowism of Ne- 

; gro youth in relief, jobs, and in 
Viola Stankus, who was also schools. For Negro rights, against 

asked lynching and segregation. FOR THE 
‘Can’t FREEDOM OF THE SCOTTSBORO 

v.w .v, ‘ says he “without demonstra- ,BOYS AND ANGELO HERNDON! 
ting”. “All you radicals think of is I “Against militarization of C.C.C. 
demonstrating”, she replies! A-wr-k! camps, for the improvement of camp

* * * - *--■ ' ---- -- * ...
TAKE IT FROM ME-----

It takes more than vaselined hair I 
and a barber shop manicure to make 
one a polished gentleman.

the proper

1 
the 
the

Comradely yours, 
Pete M.

It is symbolic of
NRA has cast over

certainly do. 
feeling the 
workers! *

This reminds 
who, when told 
manager that he couldn’t put her on, 
asked him peevishly whether she 
were a girl or a pair of trousers!

*
me 
by

*
about the girl 
an employment

Oh! I almost forgot. While de
vouring a bannana split in one of 
Brooklyn’s ice cream parlors, Clem 
Strauss complained that all of a 
sudden he contracted a funny feel
ing. ‘ ‘ ,
busy with a bannana split 
him to explain how he felt, 
do it,” F

Hold your temper and you 
hold your friends.

The less 
learn.

Well, I 
preaching, 
frenz.

will

conditions, for trade union rates, for 
■ the right to organize in the camps.
I “For the abolition of child labor 
under 16 years of age ONLY on 
the basis of state maintenance of 
needy children under that age”.

you listen, the less

guess we bettter
Ouchamagaucha,

you

stop
me

THE KIND OF SCHOOL CONN. YOUTH WANT

Dear Comrade Editor:
for one, am glad that you have 

decided to feature the Girls’ Section. 
I have always wanted something like 
it to appear in the Youth Section, i seems that the adults have npt learn- 
The activities of the girls have been 
sorely neglected. Now we can draw 
more 
turai, 
what 
don’t 
while 
around, 
thing!

attention to girls sports, cul- 
and 
we 

want 
our

We want to do the same

FLASHES FROM HARTFORD

• By Ben Medley
At the present time, more than ever before, our Connecticut District 

needs youth who can lead the ever growing Lithuanian Youth Movement. 
Now more than ever before, we need a well organized district that can 
cater to the youth who are entering our movement, with fundamental ideas 
of the proletarian movement and how it affects them; and activity that 
will interest and hold them closer to us, encouraging them to become the 
vanguard of our movement. This is the most serious of all our problems 
at the present time, and we miįst begin actual work in solving this most 
hindering obstacle. We have not given the thought of “making leaders of 
our youth” enough consideration in our past activity. Maybe we did, but 
it must have been done so taclessy that we can’t distinguish the advancing 
comrades from the rest of our youth. 
It is quite evident that we have been 
stagnant in this phase of work and... 
we’re minus speakers... organizers.... 
leaders, and this is hampering our 
advancement as a, powerful youth 
movement. Something must be done. 
The youth school will help treniien- 
dously.
At a fraction meeting\in New Haven 

a few weeks hence, the question of^ 
youth school was again discussed as 
is every year. Two different schools 
have been proposed. One by the 
adults, and one by the youth. The 
youth would have the better of the 
schools. Theirs would do more in 
solving the above situation than any 
other method, yet the adults “over
ruled” us because they could not 
understand or see why we should 
train a minimum body of students 
into capable leaders. The adults arė 
obstinate in their contentions. A 
youth school based on the principles 
of the last two should be only a 
repetition of what was witnessed in 
New Haven last season. Somehow it

ed a lesson from the two schools 
already held and again they want to 
venture into another that looks very 
much more disasterous unless they 
change their plans and adopt the 
methods the yoouth proposed at the 

sock the ball fraction meeting'.
A youth school would not be a 

youth 
some 
they’d

other activities. That is 
want: Attention. We 
to be in the background 
he-men

Comradely yours, 
Philly’s Tomboy-

school unless the 
say in the type 
prefer. And the type they 
at the present time is one 

material results would be the

youth had
of school

If there is anything girls don’t prefer 
lack, it’s attentiop. But, anyway, we where 
appreciate the f&ct that you like the 1 ultimate gain and not the hope that 
Girls’ Section. Don’t fail to write something might come of students 
up your activities and send them in. returned from a course of political 
—Ed. economy. Because, what could nos

A dance held by the L.D.S. at the 
Laisves Choras hall Sat., April 13, 
turned but to be a gala affair. Few 

.'Chorus members were present, but 
those who were present surely en
joyed themselves, just as did the 
rest of the crowd. Refreshments 
were also served. They consisted 
of sanwiches and coffee.

The big ebneert to be held in Wa
terbury on Saturday the 24th, has 
got the chorus members on the edges 
of their, seats—it being the first big 
event of the year. The male mem- . 
bers of the chorus rather like the 
idea of the ride up to and from 
Waterbury being made in the even
ing. Better be careful girls, there 
is fire in the eyes of those boys.

DO YOU KNOW THAT---------
Birt seems to enjoy herself play

ing the piano at dances, more than 
any couple does on the dance floor.sibly come of students who went to 

school with the idea of a vacation in |Well anyway you have to do sortie- 
their heads and have pumped into f thing to chase away the monotony, 
them a course of political economy, eh Birt ?
and this only to be reluctantly ab- I ------------
absorbed. I _11 Eddie Romoska and Agnes Ro

man gaye some swell exhibitions of 
a few rare dances at Saturday’s .hop, • 
Yessir, if Eddie dances, you can bet 
your life that the step is rare. Some 
of those exhibited were: the high- 
water skid, the Czechoslavakian jay 
walkI 
crawl.

What kind of a school have we been 
having in the past few yeans?

i The adult district committee de- 
\cides that a youth school will be
yield this year. A committee is elect
ed. Then the discussion on where...
after the place is decided, the com
position is contested... some want 
the party and other language organi
zations, others want it solely a Lith- ' 
uanian youth school, some want no 
youth under 16, others want a high- 
er age limit.... all this discussion 
goes on and not the slightest indi
cation that they are concerned with 
the results of the school... after tjie 
composition of the proposed school is 
settled, plans for the financial succses 
of the school are drafted and the 
committee is sent to work. Then 
comes the school. Last minute rushes 
of the committee finds that we have 
a school composed of youth decidedly | 
under the age limit.... advanced stu- 1
dents and those just begining... the 
number is not of the quota... trouble 
in acquiring teachers.... assigning
courses becomes a difficulty due to 
'the fact that advanced and beginners 
make up the school.... badly distor
ted schedules.... etc. When the
school disbands, the students return 
with no definite task SET in their ( 
minds for work in their respective 
city. The broadest view possible of , . 
the just finished school would indi- fidct ic a uznDVCDCcate that it was decidedly a failure. | MAY FIRST IS A WOKKEKb 

((Continued on Page 4)

and the Egyptian mummy

sorry I have nothing about 
K. this time, but girls, try

I’m
Eddie 
your best to quell your pounding 
hearts. I might have something 
about him next time. Adios.

SNOOPY

IRISH COMMUNIST 
HEADQUARTERS 
RAIDED .

London, England—The Irish Free 
State Police have raided Conolly 
House, the headquarters of the C.P.I., 
for the third time within a fort
night. The last raid coincided with 
the rejection of terms of settlement 
by „the Dublin train strikers. The 
raiding police arrested? Jim Larkin 
junior, one of the leaders of the 
C. P. I.

HOLIDAY! CELEBRATE IT I

fetish

I
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NAVY RUSHES NEW CAN NOM MACHINE GUNS

The navy is getting ready to sink more ships,- kill more men. One ace up the admirals’ sleeves 
are these new 5-inch machine guns, capable of shooting several shots a minute. The work is being 
done at the Washington navy yard. The big boys think they’re great—BUT, they don’t have to 

man the biattleships.

175,000 Students Throughout The Country
Struck Against War-Fascism on April 12

THE KIND OF SCHOOL 
CONN. YOUTH WANT...

(Continued from page 3)

The kind of ^a youth school the youth 
proposed

Realizing from actual experience 
that the greatest drawback in our 
movement is the lack of responsible

STUDY CORNER
Question: Who elects the secretary 

of the Communist Party of the So
viet Union? For how long? Sup- 

i posing a worker wanted to bring 
’ about his recall, what steps could he 
take ?

Answer: Congresses of the Com
munist Party of the Soviet Union 
are held every two to three years. 
Freceeding the election of delegates 
to the Congress by the Party’s 
two and a half million members, 
there is thorough and widespread 
discussion in all Party units, as well 
as in the press of the main politi
cal issues which face the Party and 
Congress and the whole country as 
well. For example, the perspectives 
and' fundamental policies of the Se
cond Five Year Plan were the main 
subject for discussion both before 
and during the last Party Congress, 
held last year.

Each Congress elects a Central 
Committee, which is instructed to 
carry out the line agreed upon by
the Congress. This Committee which
serves until the next Congress is con
vened, chooses from among its mem
bership a smaller leading body known 
as the Political Bureau, one of whose 
members is designated as the Secre
tary. This is the position which
Joseph Stalin .holds. The Central 
Committee may at any time change 
the personnel of the Political Bu
reau, including the Secretary, should 
the need arise, by replacement of one 
or more of ts Committee members

the students staged a huge rally. 
More than 2,000 students crammed 
the auditorium and many had to 
stand to hear Norman Thomas, So
cialist speaker.

Large rallies were also staged in leaders, they proposed that a mini- 
some of the high schools. At Central mum amount of students, who show !

- ’ - - " some signs of interest and eager- . by another. Ordinarily, however, the
ness for the LDS’s growth, be sent question does not come up, and the 
to some worker’s camp (UNITY, .Political Bureau and' Party Secre- 
TINGEDAIGET or some similiar . „camp) where they will be given a ■ ‘ary setve, like the Central- Commit- 
course on mass work, and thorough- j tee, until the next congress is con- 
ly taught the meaning of discipline so ■ vened. 
that they can return fitted for the I rp^e 
task of leading our youth masses, - 
These students will go to this camp would 
with the thought in mind that they much 
are going there to be educated for 
work they will do when they come 
back. This will eliminate the “sur
prise” the students in the past school 
showed when they found they had to 
learn and not merely spend a de- 

r | This gigantic student demonstra- hghtfujl vacation They will earn 
Fj tion against war culminated at the methods and how to apply them tact- 

.w. I Reyburn Plaza where 1,000 boys and fully in building up our LDS and
Johns Hopkina, Coucher, M organ Col- giris assembled after school to hear ,choraI movement, rod llnllirMAXA Mzl _ ‘J <14441 I

(Continued from Page One) 
another got out and held their anti
war meeting on the scheduled time.

A partial tabulation from reports re
ceived by the National Student Strike Com
mittee headquarters at 8 W. 40th St., 
and from the United Press, follows: 

University of Michigan, 
Mich.—1,200. 

■ Carnegie Tech., Pittsbugh,
Rutgers University, New Brunswick, N. 1 

J.—1,000.
University, of Jllonois, Champaign, Ill.— 

500.
Western Reserve University, Cleveland, 

Ohio—2,000.
. Syracuse University, Syracuse, N. Y.,— 

1,000.
University of Pennsylvania, Philadelphia, 

Pa.—3,500. j
Temple College, Philadelphia, Pa.—2,500 
St. Lawrence University, Canton, N. Y. 

—400.
• Mercer Univercity, Macon, Ga.—100.

Howard University, Wash., D. C.—250. 
Vassar College, Poughkeepsie, N. Y.—- 

900.
Marietta College, Marietta, Ohio—175. 
George Washington University, Wash., 

D. C.—500. 
American University, Wash., D. C . 

Wilson University, Wash., D. C., jointly—• 
4,500. 
IcffM R If * Md—‘7 (ino’ — —aasviiiuicu anci scnuui uu near ■

University of Colorado, Denver, Colo.— Speakers.denounce war and rapi Judge , Jį wjH prove more frofitable from Iiicniuex xa uciiieiiuuuo.
coo. McDevitt. The mention of Me- more than one amrle Exnpnqpq will 1 They love him and trust his leader-

University Of California. Berkeley-2,000 Devitt’s name drew lusty boos from £Jreatlv cut unneces^rv exert^n .................... ■
Arizona Teachers College, General As- assemblage De greatly cuv...unnecessary exertion amp.

In reply to the charge that the tee “*an^ the’TwaiSS^riiroffeet'anvl • /.monstrations were inspired by S/™2adiXn V11
----- -------- | wny ne is re-eiectea to ms post.

tio^mZ^th^anTm^’a^ 1 But- ’T'"8
I participation in the coming youth some worker or group of workers 
school discussions. It should be the wanted his removal, the means for 

such a procedeure of course exist. The 
most logical step to take, between 
Congresses, would be to present the 
question before the Central Commit
tee, stating the issues of disagree
ment with his policies, or with his 
poor carrying out of policies which 
otherwise are correct. If the Cen
tal Committee was not convinced of 
their case and therefore refused to 
act, then the worker or workers 
would raise the political issues in-

Ann Arbor, two assemblies were held. In other 
’ i high schools police interference was 

Pa.—500 rampant, despite the fact that the
runswick, N. Boar(j of Education had ordered the

suspension of classes so that the 
students could hold indoor rallies.

In Overbrook High the students 
could not leave the auditorium as 
the doors were locked.

Frankford High was a virtual po
lice station as plainclothesmen 
strolled through the halls forbid
ding students to leave class rooms. 

'After the close of school, two stu
dents were arrested on charges of 
disorderly conduct and disturbance of 
peace.

latter part of your question 
strike a Russian worker very 
as the following query would 
you: “Supposing you wantedstrike

to get rid of your most tried and 
best friend, how would you set about 
doing so?” Your answer would 
probably be a simple, “But you see, 
I don’t.”

Stalin’s 
masses of 
non-Party

popularity among the 
workers, both Party and 
member is ' tremendous:

semblly (no figures).
Milwaukee State Teachers and University 

of Wisconsin Extention Div.—2,500.
Butler University Indianapolis, Ind.— 

150.
Yale University, New Haven, Conn.—500. _

—°oolbRny Bu8iness College' Albany, n. Y. ed at the size of our peace move-
Minneaota University.—2,000.
Washington University, St. Louis—50.
Brown University, Providence, R. I.— 

1,300.
Dartmouth University, Hanover, N. H.— 

500.
Mount Holyoke, College (women), South 

Hadley, Mass.—150.
Smith College (women)—500.
Amherst College—125.
Union College, Schenectady, N. Y.—75.
Colgate University, Hamiton, N. Y.— 

1,000.
University of Chicago—2.000.
Ohio State University, Columbus—1,200.
Wayne, College, Detroit, Mich.—700.
Akron College, Akron, Ohio—260,
Illonois Weslyan—400.
Pittsburgh University—800

Pennsylvania College for women—300. 
Hamline College. St. Paul—500.

Nassau Colegiate Center, Hempstead, L.I. 
(no figures). , '

Below, we give our own corres
pondent’s version of the strikes in 
their own cities. Next week, we 
shall publish a more detailed account 
of the strike in Philadelphia in which 
our own correspondent participated.

demonstrations
Communists, Saul Harris declared, 
“Judge McDevitt says he is amaz-

ment. But we intend to make the 
1 movement grow to such proportions 
that next year it will give McDe
vitt apoplexy”.

ELIZ. STUDENTS RAISE 
QUITE A RUMPUS

By A Student
Special to Laisve Youth Section
Elizabeth, N. J. — The following 

is a brief summary of what took 
i place in the Thomas Jefferson High 
School in this city on April 12th.

Į Students wanted to go on strike, 
but the principal sent word that 
everyone must remain in their rooms 
and that the teachers should stand 
at the door and not allow anyone to 
leave.

| Policemen with patrol wagons ar 
waited “trouble” if there was to be 
any. Students fearing this remained 
in their classrooms, but were noisy, 
showing that all their sentiments 

■ were against war nevertheless.
j Two fellows got out by some 

oaaaa 1 1 U- VI means or another and were given 
_j high four weeks of detention.

I At the Roselle Jr. College, we had 
a meeting at which our Sociology 
prof, gave a speech. A Negro youth 
(not of the school) spoke of the Na-

30,000 STRIKE IN PHILA
By M. M, Sholomskas, Jr.

(Special to Laisve Youth Section)
Phila. ■ “*

school and college students manifes
ted their opposition against war last 
Friday, April 12th. Thousands gave 
vent to their opinions by leaving their
class rooms. Two thouj 
debts struck at Temple U 
U. of P. classes were susp<

At the 
led and

tionai btudent League and one of 
our students also spoke. This Tues
day (?—Editor) we are going to

The politicies he has advoca- 
on the part of members ,on^ commit- ted and fought for, they have found . 

in practice, to work out. This is 
’ why he is re-elected to his post.

school discussions.
task of every youth to get behind 

j a movement for a more substantial 
'school than we’ve been having. The 
youth at the fraction meeting were 
outnumbered and their inability to 
speak in Lithuanian to the adults 
led to the discussion being one sided 
and the three youth could not ex
press fully, conveying to the adults 
the importance of such a youth school 
decision. Let’s have more youth par
ticipate and we can surely carry out 
such a proposal. The adults still con
tend that the youth are not serious 
enough. Probably that is why our —- --------  ------- —
proposals were regarded not so seri- | volved in the Party units in the 

and on the farms, with a 
i view to making his re-election to 
the Congress and Central Committee 
impossible. A non-Party worker 
could do this as well as a Party 
member.

But the relation between leaders 
and the mass of workers in the US 
SR is so close and vital, that it is 
very hard to imagine any such ex
treme situation developing. There 
are too many give-and-takes, and 
too many years of testing out lead
ers in the hard fire of every day 
work for socialism before a man or

get together with the adults and put 
across a school decision that will en
able us to deyelop leaders.
elect our executive for the Student 
Council.

i We wish to thank our correspon-* 
dents who gathered this information 

I and sent it to us. We would like our 
correspondents of other cities too, 
give us brief reports like these 
any national event.—EDITOR.

t6 
on

YOUTH BRANCHES!
Form teams and join the larg-
est sports movement ever 
sponsored by the LDSL& woman is entrusted with such a re

sponsible post. >
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CIevelando Žinios
Prakalbos Prieš Karą ir Fašiz
mą ir Lyros Choro Programa 

Per Radio WJAY
Subatoj, bal. 20 d. nuo 3:30 

iki 4 :()0 po pietų iš radio sto
ties 610k-WJAY 491m. bus 
kalbama prieš karą ir fašiz- ; 
mą. Kalbės nuo Komunistų < 
Partijos prof. A. Landi, dabar
tinis direktorius Workers^ 
School. Taipgi kalbės socia
listų, demokratų ir re publ iko
nų atstovai, ši radio valanda 
yra surengta pastangomis mū
sų lietuvių Lyros Choro vedė
jo Staftiey Altschuler, kuris 
yra direktorium-vedėju WJAY 
stoties.

Detroitas ir Chicaga gali 
girdėt šią programą.
Lyros Choras Dainuos—Duos 

Programą Nedėlioję
Iš tos pačios WJAY stoties 

mūsų didžiulis Lyros Choras 
duos pusę valandos dainų pro
gramą 
11 :30 
žinote, kaip 
Lyros Choro dainos 
meliodijos. Todėl, jei norite, 
kad Lyra CIevelando lietu
viams darbininkams skambėtu 
iš šios stoties, tai turėtumėt 
vieną dalyką įsitėmyti, parašy
ti WJAY stotin: kaip patin
ka toji programa ir ar norite 
josxlaugiaus ? Kuo daugiau 
lyfgeidavimo, tuo mūsų jau

nuoliams bus daugiaus energi
jos darbuotis darbininkų kla
sės menui. Taipgi neužmirš
kite, kad Lyros Choras nedė
lioję, velykų dienoje, rengia 
didžiulį koncertą su keletu 
scenų iš operos “Carmen”.

Koncertas yra rengiamas 
Lietuvių svetainėje, 6835 Su
perior Ave., lygiai 5:30 vai. 
vakaro. Visi būkite laiku, nes 
žinote, kad visuomet mūsų 
Lyra pradeda ant pažymėto 
laiko. Pasivėlavę turi gailė
tis. Todėl nesivėluokite, kad 
nereikėtų skųstis.

ateinantį nedėldienį 
iki 12:00 dieną. Visi 

mums patinka 
ir JUJU

M-ka.

, Lowell, Mass
Dar Vienas Priminimas 

Lietuviams Darbininkams
Kur būsite balandžio 27 die

nos 7 valandą vakare? Niekur 
neikite kitur, nei pas gimines, 
nei pas kaimynus, nes jų ne
rasite namie, kadangi jie visi 
bus koncerte ir šokiuose, ku
riuos rengia Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 110

Rutkus, A. Daugirda, J. Ba
ranauskas; po 50 centų aukojo 
šie: N. Rudolph, Gružauskas, 
Vogonis, K. Petrelio, J. Gegž- 
nas; po 25 centus aukojo: A. 
Kupčiūnas, Adomaitis, Lideika, 
A. Kiršauskas, Dudonis, 
Potas, K. Buinauskas. Viso 
kų sukelta $29.25.

Visiems aukotojams K. 
3-čias distriktas išreiškia 
dingą ačiū.

Iš Francijos

au-

P. 
šir-

A. J. Smitas.

Bridgewater, Mass
Įvyko Dvi Nelaimes

Drg. I. Katilis, veiklus drau
gas, susižeidė dirbtuvėje, susi
laužė rankos kaulą ir dabar 
serga namuose.

Draugė K. Krancienė susilau
žė kojos kaulą, randasi ligoni
nėj.

Taigi, dabar serga du kovin
gi draugai. Bet tikime, kad grei- 

i tai pasveiks ir vėl galės daly
vauti mūsų judėjime.

Parengimai
Turėjome prakalbas, kalbėjo 

draugė Mažeikienė, žmonių bu
vo daug, prakalbos pilnai pavy
ko.

Vakarienė ir šokiai atsibuvo 
balandžio 6'dieną. Nors mūsų 
priešai stengėsi užkenkti šiam 
mūsų parengimui, bet jų pas
tangos nuėjo niekais. Mūsų pa
rengimas nusisekė labai gerai, 
nes žmonių buvo daug ir pelno 
liks nuo parengimo.

Reikia duoti daug kredito mū
sų gaspadinėms, kurios ener
gingai darbavosi pagaminime 
valgių, taip pat ir tikietų plati
nime. Draugės M. Kundrotienė, 
O. Peslienė ir Kirslienė darba
vosi sušilę.

Taipgi išleista daug Sovietų 
saldainių, net 30 svarų, kurias 
žmonės myli labiau, negu ame
rikoniškas saldaines. Todėl pa
tartina visur parengimuose 
vartoti Sovietų saldaines, tuomi 
patenkinsite publiką ir parem- 
site Sovietų produktus.

Bridyewaterio Pilietis.

Worcester, Mass

vajų, bet

Worcester Wire Co. atvirai 
verčia darbininkus į kompani
jos uniją. Pradėjo 
darbininkų padėtis pablogėjo.
Apie keturios savaitės atgal 
buvo daugelio darbininkų algų 
nukirtimas nuo 4 iki 10 centų 

kuopa į valandą, kaipo pradžia ge-
puikiausioj svetainėj po num. neralio algų kirtimo. Darbinin- 
361 Bridge St. čia dalyvaus ir 
kitų miestų lietuviai, kurių se
nai nematėte. Tai bus vienas iš 
puikiausių parengimų. Muzika 
bus orkestros, kuriai vadovauja 
Matijošaitis. Koncerte dainuos 
garsios dainininkės seserys 
Kaškiaučiūtės, o jaunuoliai vai
dins humoristišką veikalą. Taip
gi bus visokių kitų pamargini- 
mų, kuriuos kol kas slaptybėje 
užlaikome. Kada ateisite, tai pa
matysite. Ir visa tai tik už 25 
centus įžangos!

Kviečiame atsilankyti visus, 
kaip vietinius, taip iš apielin- 
kės.

Uniją. Šiuo laiku, kuo- 
yra masinis pasipriešini- 
per visą dirbtuvę prieš 
nukirtimą, reikalavimas

Komisija.

iškabino 
kuriuose 
stoti į 
grasina

Del

yra brangus ir bus sunku už
pildyti tą didelę spragą, ku
rią padarė mirtis, išplėšdama 

Mirties Drg. Mickevi- ji iš gyvųb tarp0‘ Todel.mes
turime stoti 
vėliava.

po komunizmo

Proletaras.

SVARBI ŽINIA

čiaus (Kapsuko) 
Svarbi žinia

Drg. Vincas Mickevičius 
Kapsukas miręs, bet savo ide-j
jomis jisai gyvens su mumis, j Francūzų Tarptautinio Dar- 
Mes Francijoje gavome pirmą bininkų Apsigynimo organe 

txi“le Defense”, No. 292, kovo m i
22, 1935, pastebėjau Lietuvos 
politinių 
“Mopro’
ko Paryžiuje kovo 11 d. Svei
kina sekamai:

žinią apie d. Kapsuko Aiirtį per į 
Maskvos “Pravdą” iš vasario1 
18 dienos. Vėliau pamatėme. 
Lietuvos fašistiniuose laikraš
čiuose. Tiesa, mažai ką rašė, 
betgi vis tiek pažymėjo “Lie
tuvos žinios,” “Mūsų Rytojus,” 
“Trimitas” ir kiti. Rašė pana
šiai : V. Mickevičius-Kapsukas 
prieš karą buvo socialdemokra- j 
tas, revoliucijos laike buvo Lie-! 
tuvos ir Baltarusijos komisaru 
ir susidėjęs su Rusijos komu
nistais tapo internacionalistu, 
bet visgi mirė lietuviškoj dva
sioje.

Gal kurie laikraščiai būtų ap
rašę ir plačiau, bet neleidžia fa
šistinė cenzūra; antra—turi tai
kytis pagal Smetonos skonį.

Vasario 24 d. padarėme susi
rinkimą. Iš ‘Pravdos” tapo per
skaitytas ir lietuvių kalbon iš
verstas aprašymas apie d. Kap
suko gyvenimą ir darbus. Buvo 
pasakytos rimtos kalbos apie jį.

Taip pat francūzų laikraščiai 
rašė apie 
Rašė, kad 
cionierius 
bių.

Vasario 
Montlucan 
nai apkalbėdavo apie draugo 
Kapsuko darbus ir gyvenimą, 
jo didvyrišką revoliucinį nesvy- 
ravimą iki paskutinei gyveni
mo valandai. Prieš karą ir laike ,PU’laidos s^ria.i ?.r. viršininkų rašti-

k alinių sveikinimą 
kongresui, kuris įvy-

“Sveikiname Francijos dar- 
I bininkus ir bendrą frontą. Jūs 
(parodėte visam pasauliui pa
vyzdį už artinimą pasaulinės 
revoliucijos. Mes Lietuvos fa
šistiniuose kalėjimu os e—K a ti
no, Ukmergės, Raseinių, Ba
jorų ir kituose, švenčiamo re
voliucines šventes su 
energija ir solidarumu 
ternacionalą.”

Pasirašo / “C. C. C. 
Section Liethuanienne du S. R. 
L. Kaunas, le 14 Mars, 1935.”

P.

didele

de la

Gdynia-America Linija Persi
kėlė j Didesnę Raštinę

naujų narių.
. Org. S. Vilkas.

(92-94)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas 

jvyks šešadienj, balanddžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter Street. Nariai stengkitės 
dalyvauti. Taipgi draugai, kurie ma
note stoti į A.L.D.L.D., tai neatidė
liokite, ateikite j šį susirinkimą ir 
prisirašykite.

Sekr. M. Ginaitienė.
(92-94)

HAMTRAMCK, MICH.
Didelis Vilnies Koncertas
Rengia Laisvės, Aido chorai ir 

darbininkiškos organizacijos. Progra
moj dalyvaus Laisves, Aido chorai ir

Vokiečių Vyrų Choras. Taip pat Ru
sų Stygų Orkestrą ir šokikai. Xylo
phone solo, Chinese fiddle, Zigmon- 
tienė, solo, Ruth Zigmonth toe 
dance) Grace Palevich, solo ir dai- ■ 
nininkų iš Chicagos, kaip tai A. j

1 P. Kvedaras, Darata Kvedarienė ir 
Chicagos Civic Operos dainininkas 
Samas Babinas. Nepraleiskite progos 
išgirsti šiuos žymus dainininkus. .*

Po koncertui bus šokiai prie geros 
orkestros. Pirkite tikietus iš kalno ' 
ir sutaupinsite penkius centus, nes 
prie durų įžanga bus 50 centų, šo
kiams 25 centai.

Durys atdaros nuo 5:00 vai. vaka
re, programa prasidės nuo 6:00 vai. 1 
vakare. Nesuvėluokit, nepamirškit j 
dienos, tai balandžio (April) 21, ne- į 
dėlioj. International Workers Home, I 
3014 Yemans Street. Užkviečia Ko
misija.

(91-93)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

Philadelph. Žinios
Greitos Pagelbos Aukos 
Amerikos Komunistų Par

tijos 3-čiam Distriktui
Atsikreipus 3-čiam Distriktui 

greitiems ir svarbiems reika
lams sukelti nuo lietuvių fi
nansų kvotą, draugai savo revo
liucinę pareigą atliko. Sekami 
draugai ir draugės aukojo: J. 
Stankus $4; A. J. Smitas—$3; 
S. Samkus—$2; po $1 aukojo 
sekančiai: M. žaldokas, J. Mic
kus, K. Skirvainis, M. Butvilą, 
J. Vaitkus, K. Poška, A. Misi- 
konis, Samulionis, W. Talunas, 
J. Masionis, M. Scotch, J. Rai
nys, Lipčius iš Chesterio, J.

& Spencer 
valandas, 

tris dienas,

kai neėmė šito algų nukirtimo 
tylėdami. Jie nutarė organi
zuotis į Metal Workers Indus
trial 
met 
mas, 
algų
trumpesnių valandų, čėso ir 
pusės už viršlaikį. Tarpe dar
bininkų randasi didelis prijau
timas M.W.I.U. Kompanija 
ima žingsnius sulaikyti darbi
ninkus nuo organizavimosi į 
jai priešingą uniją.

Per visą dirbtuvę 
kortas-apgarsinimus, 
šaukia darbininkus 
kompanijos uniją ir
paleidimu nuo darbo, jeigu jie 
stos į M.W.I.U., ar bile kitą iš 
lauko uniją.

Darbininkai Worcester Wire 
dirbtuvės atsakys kompanijai 
prisirašydami masiniai į savo 
uniją, jų pačių išsirinktą, tai 
yra, M. W. I. U.

Antra Wickwire 
Co. bando ilginti 
Mašinistus pastatė
po. 10 valandų į dieną. Reiš
kia, dirbs 5 dienas savaitėj 50 
valandų. Bando įvesti ilgas 
valandas labai kytriai. Patys 
bosai yra prasitarę, kad kom
panija turinti mažai pelno, tu
rinti “seivyti ekspensus” ir il
giau dirbti. Bet ir ten darbinin
kai pradeda smarkiai organi
zuotis į savo unijas.

Unijos Narys.

d. Kapsuko mirtį, 
mirė žymus revoliu- 
iš Pabaltijos valsty-

ir kovo menesiuose 
lietuviai stubose daž-

; Artinantis laikui, kuomet Gdynia- 
1 America linija paleis plaukiojimui du 
milžiniškus laivus, kompanijos rašti
nė New Yorke tapo perkelta į 32 
I’earl St., New Yorke, netoli muiti
nės.

Nauja raštinė randasi piukiam bu
čiuke, kuris buvo specialiai pastaty
tas garlaivių linijai ir suteiks ivalias 
vietos padidėjusiam kompanijos vei
kimui.

Vieta naujai išdekoruota ir randasi 
erdvus laukimo kambarys keliaujan
čiai publikai. Keleivių skyrius yra 
pirman augšte; sąskaitos, pinigų 

nės yra ant gelerijų.
(Apg.)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Konferencija
ALDLD Penkiolikto apskričio kon

ferencija įvyks pas draugus Kubus 
ant ūkės 16 d. birželio (June), 1935 
metais. Ši konferencija bus pusme
tinė. Kuopos jau dabai- privalo 
rengtis išrenkant delegatus. Nepa
mirškite, vietą ir dieną.

Geo. Lumas.

PHILADELPHIA, PA.
Visiems Svarbu!

Balandžio 21 d. bus 3-čia lekcija, 
vai. po pietų, ^ temoje Komunistų 

po lekcijų bus diskusijos.

visai ki- 
“Mūsų 

d. (No.

karo mes buvom dar jauni, kiti 
maži, bet šiandien mes jau 
skaitome d. Kapsuko raštus, 
kuriuose jisai nurodo kelią į 
komunizmą. Komunizmas laimi. 
Ant vieno šeštadalio pasaulio 
jau statoma nauja tvarka. Mes 
darbininkai ir visokių profesi
jų studentai turime eiti tuo 
pačiu keliu ir kovoti prieš ne
bepanešamas sąlygas. Drg. 
Kapsukas buvo kilęs iš ūki
ninko šeimos, vienok jis supra
to darbininkų klasės reikalus 
ir tapo vadu jos kovoje už 
pasiliuosavimą. Jį atmetė tė
vas, giminės, kiti buržuaziniai 
elementai, vienok jis nesitrau
kė iš kovos lauko.

Pažiūrėkime, koks skurdas 
viešpatauja Lietuvoje. Net fa
šistų laikraščiai nebegali pa
slėpti. Maža saujalė buržujų 
su buvusiais caristais užtupdė 
Smetoną ant sosto, paskelbė jį 
“tautos vadu” ir terorizuoja 
Lietuvos liaudį.

Tuo tarpu komunistų vado
vaujamoje Sovietų Sąjungoje 
liaudies gyvenimas 
toks. Net Lietuvos 
Rytojus”, kovo 22
25), 1935 m., talpina žemės 
ūkio ministerio pono Aleksos 
pranešimą apie jo įspūdžius 
Sovietų Sąjungoje. Tas po
nas pripažįsta, kad visose So
vietų Sąjungos gyvenimo sri- 

rtyse jaučiama didelė pažan
ga, ypač daug pažangos pra
monės srityje, pristatyta daug 
naujų fabrikų, kurie technikos 
atžvilgiu stovi gana augštai ir 
tt. Sovietų Sąjunga žengia pir
myn, liaudies gyvenimas ge
rėja. Tai tik dalelę teisybės 
parašė Aleksa. Na, o Lietu
vos ponai šmeižia proletariato 
valdomą šalį komunistų vado
vybėje, o Lietuvos komunistus 
teisia dešimtimis metų kalėji
mam Už ką? Už tai, kad jie 
kovoja už darbo žmonių rei
kalus. O 1918 metais tie po
nai j ieškojo pagelbos pas va
karų imperialistus, kad sudau
žyti Lietuvos revoliuciją, ku
riai vadovavo d. Kapsukas. 
Jeigu revoliucija būtų laimė
jus ir jeigu Lietuvoje būtų bu
vus įsteigta Sovietų valdžia, 
tai ir mums nebūtų reikę bas
tytis po pasaulio kampus, kur 
daugeliui šiandien žiūri badas 
i akis.

Todėl mums d. Kapsukas

2
Partija ir Darbo Partija. Kalbės drg*. 
Helman,
Tad visi draugai darbininkai daly
vaukite kuo skaitlingiausia šiose dis
kusijose, 701 N. 8th St. Phila., Pa.

Balandžio 14 dienos lekcija buvo 
pasekminga jaunuolių klausimu, nes 
gana daug jų dalyvavo, ir rimtai 
diskusavo jaunuolių klausimą. Tas 
rodo, kad reikia tokiij. lekcijų, dau
giau lavintis, suprasti darbininkų 
klasės reikalus, kaip organizuotis ir 
kovoti.

Dar kartą visi dalyvaukite sekan
čią nedėlią.

* Komitetas.
(92-94)

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84 kuopos susirinkimas 

jvyks šeštadienį, balandžio 20 d., 
"(April), 2 vai. po pietų, 62 I>afayette 
Street. Visi nariai malonėkite pri- 
būt ant laiko, kad galėtum laiku pra
dėt susirinkimą ir užbaigt daug svar
bių dalykų. Nepamirškite atsivesti

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu 

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 STORES
512 Marion St., kanip. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Brooklyne ant 
DAIMANTŲ 

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS 
705 GRAND STREET 

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

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves

tuvėms ir 
Kitokiems

$ Įvykiams

Dovanos
L] Specialiai

Žemos
Kainos

Vedybių ir
Susižeidavi-

I mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Bet. Graham & Manhattan Avės.

HARMAN

su

' Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas 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

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
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
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

J V-AA?22222 222222222222 222222222222^2222 £222222^2.

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

į Juozas Levanda
1 (LEVANDA USKAS)

GRABORIŲS
š Patarnauju visiems be skirtu- 
R mo. Parsamdau automobilius 
5 kiekvienam reikale. Kainos
> žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
! 107 UNION AVĖ.
] Brooklyn, N. Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 k 
I PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIŲS g 

8 Sena) dirbąs graborystes pro- g 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
8 kčj plačiai žinomas. Tik dabar g 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
g balsamavimu ir palaidojimu 3 
8 mirusių. g

B Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
8 ir kitokioms parems g
8 Saukite dieną ar naktį g

g 423 Metropolitan Avė. s
8 Brooklyn, N. Y. 8

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
~ MOTERIMS STALAI
BUSINESS MEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS ORATORIUS 

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

parcm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Libert^

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

'Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų Ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

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 1-6901

“MAČIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio

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

Jvyniok 3 dešimtukus taip, kad ncslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa*

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graboriųs
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Let Uncle SamMake 

Your Deposits

BUSHWICK
SAVINGS BANKWS
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., BROOKLYN

Kas Tik Gyvas—J IDS Vakarėlį!
Sekantį nedėldienį, baland

žio 21 d., “Laisvės“ svetainė
je, 6-tą valandą vakare, įvyks 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Pirmos Kuopos vakarėlis, 

■r* L.D.S. 1-mos kuopos paren
gimai visuomet būna gana 
smagūs. Bet šis viršys visus 

. pirmesniusJame dainuos tos 
j dvi jaunos lietuvės lakštinga
los, Klimiutė ir Kavaliauskai
tė. “Laisvės” paskutiniam 
koncerte pirmu kartu teko jas 
girdėti. Tai balseliai, tai me
lodijos! Aldona Klimiutė ir 
Ūla Kavaliauskaitė kuo pra- 
Slpatningiausiai sudainuoja so
tys, bet kuomet abi kartu dai
nuoja duetą, tai yra ko klau-

Ne “Iš Atkočaičio Šapos” 
Žinia

Bal. 3 d. “L 
žinia, pavadinta 
čio šapos.” Tačiaus ta žinia 

'gauta ne dirbtuvėje, apie ku
dakuojant, tai jau būtinai tu- ta Ašarėlė rašo, bet kur 
rit nepraleisti progos jas iš-

sytis. Jei jau girdėjote jas 
dainuojant, tai nepraleiskite 
progos ir antru kartu išgirsti. 
O kurie dar nesate girdėję jų

Priegtam šokiams grieš 
Charlie Kwarreno <_______
Yra daug orkestrų, kurios mo
ka griežti geras i 
Kwarreno orkestrą viršija vi
sas! Kuomet Kwarreno orkes
trą grajina, tai senas ar jau
nas, 
turi
bet tai paslaptis—bus proga j rašo: 
ant

ganizaciniame darbe, tad su 
jų žodžiu ar raštu visuomet 
skaitomės, kadangi jie geriau- 

,vėje“ tilpo šiai turėtų žinoti, kad bile ne
iš Atkočai-! teisybė ar perdėjimas dalyko 

* kenkia patiems darbininkams,

nors karčiamoje. Net ta pati 
rašytoja pasisako, kad tūli 

'mechanikai “vaikščioja po 
ir sako”, kiek jie 

uždirba ir tt. Tai reiškia, kad
orkestrą, karčiamas

polkas. Bet Ašarėlė tik karčiamose gauna

rodos tik dilgina ir gana, 
šokti. Bus kitų įvairumų,

vietos patirti.
Visus kviečia

LDS 1-mos K p. Komisija.

. . .... , v v . I
jų organizacijai ir laikraščiui, i

TEATRAS-DAIN0S-MUZ1KA
Naujas Sovietinis Judis 
“Maksimo Jaunyste”

mėnesį. Nei vienam susirinki
me nepraleiskite šį klausimą. 
O kurių draugijų susirinkimai 
praėję, valdybos turėtų pasi
tarti ir daryti, kas galima.

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, labiausia pasitikima, žemiausiom kainom.

Svaiginančių gėrimų krautuvė Williamsburge.
264 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Velykų bankietani pirkite s vynus ir likerius.

žinias, o ne Atkočaičio dirbtu
vėje. Todėl 
singa.

Pirmiausia 
visai netiesa,

jos žinia netei-

pasakysime, kad 
kuomet Ašarėlė

“Mat pas Atkočaitį kišenių 
dėjikai turi prie savęs, taip sa
kant, po ‘gizelį’. Seni kišenių 
dėjikai, tai ‘mechanikai’, o ku-

Dar nespėjo nuaidėti štur- 
mingi, gražūs atsiliepimai 
apie Sovietų judį “Čapajev,“ 

'o jau sulaukėm naujo,y tūlais 
atžvilgiais, mano supratimu, 
dar gražesnio. Trečiadienį 
Cameo teatre, ant 42nd St., 
pradėjo rodyt veikalą “Youth 
of Maxim” (Maksimo Jaunys
tė). Veikalas apima baisios

vaka- 
vardu

yra

sa- 
ke-

LD.S. Trečio Apskričiu 
t: Posėdžio Tariniai
•^.Pereitą sekmadienį Lietuvių 
fiarbininkų Susivienijimo III 
Apskričio valdyba turėjo 
VO posėdį, kuriame nutarė 
lėtą gerų dalykų.
•“’Apart kitų dalykų, apskri
do valdyba turi sau svarbiau
siu uždaviniu organizavimą 1 naujų kuopų, kaip suaugusių, 
taip ir jaunuolių.
-•'Vėliausiu laiku tapo sutver
ta jaunuolių LDS kuopelė Ba- 
yennėj, N. J. Ten randasi ke
letas gabių jaunuolių ir todėl 
linkėtina minėtai kuopelei pa
augti greitu laiku narių skai
čiumi.

• Mūsų apskritys, kaip kitais 
metais, taip ir šiemet, ruošia
si prie didelio metinio-vasari- 
nio parengimo, kuris įvyks ge
gužės 26 dieną, Vaičionio ūkė- 
je, Cranford, N. J. šiam išva
žiavime manoma turėti turtin
gą programą: yra pasižadėję 
dalyvauti visi šios apielinkės 
progresyviai chorai, Elizabe
th© Raudonos žvaigždės En- 
sėmblis, taipgi bus ir kitokių 
ptoarginimųt

JPosėdyj išrinkom komisiją 
suruošimui spaudos naudai iš
važiavimą, susidėjus su A.L. | 
D.L.D. 2 Apskričiu ir kitų or
ganizacijų apskričiais. Išva
žiavimui diena ir vieta nenu
statyta.

’ Apskričio valdyba paauka
vo $5 vedimui Scottsboro jau
nuolių bylos; auka perduota 
per Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo atstovę drg. Sher-

— 7 . v y • t w - - - » - v

rie mokinasi, tai jų pagelbi-1 caristinės reakcijos laikotarpį 
ninkai. Jie save skaito ‘me
chanikais’ ir jie ima algą, o 
po kelis dolerius 
tiems ‘gizeliams’ ’’.

Jokių “gizelių“ sistemos, 
? kad kiekvienas darb. turėtų 

pagelbininkus bei “gizelius,” 
Atkočaičio dirbtuvėje nėra. Be 

rto, galima pasakyti, kad į šią
White dirbtuvę per pastaruosius me

tus nebuvo atsiųstas joks mo
kinys prie kišenių dirbimo.

Kiekvienas kriaučius gerai 
žino, kad pas siuvėjus ne “vi
duramžis gyvuoja,“ kaip Aša
rėlė rašo, bet paprastas susi
tarimas. Kai kurių skyrių siu-j 
vėjai susitaria ir dirba išvien. 
Jie gauna užmokesnį už tam 
tikrą darbą sykiu, vienoje su-

savo posėdyj svarstė kas link 
įsteigimo šiemet jaunuoliams 
mokyklėlės vasarinių atostogų 
metu. Galutinai nutarta tą 
darbą nepalikti nuošaliai, bet 
susidėjus su Nacionaliu Lietu
vių Jaunuolių Komitetu, eiti 
tuoįaus prie veikimo.

Kiek laiko atgal teko kal
bėtis su draugais iš 
Plain’o ir Tuckahoe miestelių; 
buvo užsikalbėta apie sutvėri
mą Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo jaunuolių kuopelės. 
Vyriausia priežastis trukdy
mui bile kokio organizacinio 
darbo—tai bedarbė—draugai 
pastebėjo. Vienok vilties ne
nustota, kad laikui bėgant 
šiuose miesteliuose galės gy
vuoti suaugusių bei jaunuolių moję, ir paskiaus tarpe sa- 
Lietuvių Darbininkų Susivieni-' 
jimo kuopos.

L.D.S. III Apskr. sekr.,
P. Baranauskas.

ju- 
ju- 

ir

Draugai Pakalniškiai 
Susilaukė Dukterį

Balandžio .18, 12 valandą die
ną, draugė Adelė Zablackaitė- 
Pakalniškienė susilaukė dukre
lę. Jauna motina ir duktė jau
čiasi gerai. Randasi Williams- 

, burg Maternity Hospital, 753 
Bushwick Ave., Brooklyne. Lan
kymo valandos nuo 2 iki 3 po 
pietų ir nuo 7 iki 8* vai. 
ro kasdien. Klauskite po 
Pakali.

Draugė Pakalniškienė
darbininkiškų organizacijų narė 
ir veikėja nuo pat kūdikystės, 
ypatingai daug dirbus meno sri
tyje. Jinai ilgą laiką dirbo 
“Laisvės” įstaigoje knygvede. 
Draugas Pakalniškis taip pat 
yra žymus menininkas ir veikė
jas. Tikimės, kad jie ir savo 
dukrelę auklės toje pačioje dva
sioje.

Linkime ligonei sėkmingai 
pasveikti, laimingai auklėti nau
jagimę dukrelę ir ateityje gy
venti tuo pačiu kovingų darbi
ninkų gyvenimu, kaip lig šiol.

Pabaiga Bazaro
Sekantį antradienį bus

vęs pasidalina, kaip kad susi
taria. Tai ir Atkočaičio dirb
tuvėj kai kurie kišenių dirbė
jai, kurie susitaria, dirba iš
vien. Bet tai 
vieni būtų kitų 
galėtų kitus 
jiem patinka.

Dar daugiau. Ne visi ir 
j Atkočaičio darbininkai dirba 
bendrai. Kurie nenori dėtis į 

grupę, tai dirba pavie- 
Mes manome, kad ben- 

darbas nėra prasižengi- 
Taip dar geriau galima

nereiškia, kad 
išnaudotojai ir 
pavergti, kaip

Mūsų Pardaviniai yra legalizuoti 
ir geri; Pasirinkimas yra didelis.
Mes importuojame iš 14 skirtingų 
Šalių; taipgi turime dektinės tiesiai 

iš Lietuvos.

MANHATTAN LIQUOR 
KRAUTUVĖJ

pilną kvortą.Straight Good Whiskey pas mus gausite net už $1.29
Pure California Wines nuo 39 centai bonką ir augščiaus. Pirkite sau- 

gėrimus kur perka minios. Tam yra priežastis.

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street Tel. Evergreen 7-1645 Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ii* Amerikonišku | Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
Stiliumi > PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
MARčIUKAI

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

4>

<!>

už
baiga Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bo bazaro. Viskas bus išpar
duota ant okšino, kas tik dar 
yra likę. Įžanga 10c., kaip ir 
pirmesniais vakarais. Bus šau
ni orkestrą šokiams ir šokiai 
tęsis iki vėlai.

Rengėjai prašo vietos lietu
vius užeiti, pasilinksminti ir 
pigiai pasipirkti sau reikalin
gų daiktų.

Komitetas.

Platėliau buvo apsistota rei
kale Visuotino Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Suvažiavi
mo.; Išrinkta delegatu drg. A. 
SkairUs ir taipgi nutarta spe
cialiai atsišaukti į kuopas, 
idant susirūpintų tuo reikalu 
in aplinkybėms leidžiant, pa
siųstų atstovus į Clevelandą 
Visuotinan Amerikos Lietuvių 
šuVažiaviman.

4 Taip pat apskričio valdyba
' y y . » —— --------------

Rakandų Streikieriai Laimėjo
Trečiadienį užbaigtas U. S. 

Studio Co., 378 Johnson St., 
darbininkų streikas, su laimė
jimu nuo 5 iki 30% algų pakė
limo dirbantiems štukinį darbą 
ir 10% už savaitinį darbą. 
Taipgi sutrumpintos valandos 
nuo 55 iki 40, sutiko mokėt už 
8 legališkas šventes ir pripa
žino Rakandų Darbininkų In
dustrinę Uniją. Streikui vado
vavo unijos matrasinių sekci
ja.

būtų gerai, kad ta 
įrodytų, kelis jaunuo- 
kitus darbininkus pa- 
amato ? Kalbėti apie

į po sukriušinimo 1905 metų re-
I voliucijos—laikotarpį, kuria- 

primeta me tūkstančiai kovotojų žuvo; 
įkuriame brendo revoliucinės 
bolševistinės spėkos. Kiek kan
čių tie draugai iškentėjo, kiek 
didvyriškumo jie parodė, kiek 
nesulaužomo, plieninio pasiry
žimo juose buvo!

Kai palygini Amerikos 
džius šiandien su Sovietų 
džiais, kaip “čapajev”
“Maksimo Jaunystė”, pamatai 
tą bedugnę, kuri skiria vienus 
nuo kitų savo turiniu, savo 
idėjomis: pamatai, kaip supu
vę amerikoniški judžiai savo 
idėjomis. Netgi savo technika 
Sovietų judžiai jau pasivijo ir 
beveik pralenkė amerikoniš
kus. Tą jau pripažįsta net 
tūli buržuaziniai kritikai.

Judis “Maksimo Jaunystė“ 
vertas pamatyti. Geriau ap
leisti kelius amerikoniškus ju- 
džius, sutaupyti keletą centų 
ir pamatyti šį veikalą.

Kodėl sakiau, kad tūlais at
žvilgiais “Maksimo Jaunystė“ 
gražesnis už “čapajevą?” To
dėl, kad jis eina greitesniu 
tempu, beveik jau nelikę to
kių vietų, kur reiktų “nervuo
tis”, laukti ir tt. Mat, mūsų 
moderniškas gyvenimas yra 
greitas, bėgantis risčia, tuo 
tarpu Sovietų judžiuose vieto
mis yra tokio valstietiško lė
tumo, smulkmeniškumo, kas 
mums nepriprasta, nuobodu. 
Pastebėjau, kad nesenai Mas
kvos “Pravda” plačiai kritika
vo kaip tik šitą Sovietų ju- 
džių lėtumą, nutęsimą. Šitas 
trūkumas, mano supratimu, 
beveik išgyvendintas šiame 
naujam judyje “Maksimo jau
nystė.”

Rep.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU

Pajieškau pusininko, kuris myli 
dviese vyrai gyventi. Visas išlaidas 
ir valyme pusiau dalintis. Randa la

ibai prieinama. Trys dideli kamba
riai, garu apšildomi, maudynė, dide
lis gesinis pečius, kur galima kepti 
ir virti. Visi stubos įrankiai nuo di
džiausio iki mažiausio. Galima viską 
namie pasidaryti.

Mane galima matyti Piliečių Kliu- 
be kiekvieną vakarą, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

i C. K. Vilkas.
(93-95)

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma 114 akrų žemės, 

60 akrų dirbamos, likusi giria ir ga
nyklos, didelis sodas, iš 100 vaisinių 
medžų, stuba su 10 kambarių, 2 bar- 
nės, nauja saila, 2 jauni arkliai, 16 
raguočių (karvių). Visi žemdirbystės 
įrankiai, farma šalę cementinio kelio 
(State Road), arti miestelio North 
Brookfield, N. Į., ir į didesnį miestą 
Uticą, 16 mailių. Į Binghamton. 46 
mailės.

Parsiduoda viskas pigiai, nes no
rime greit parduoti. Galima daryti 
gerą pragyvenimą, verčiamasi pienu, 
mat, dabar pieno kaina pakilo. Pieną 
atvažiuoja pasiimti.

Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu: 
Ralph Lamaitis, 87 Madison St., New 
York City.

(88-94)
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L.DuS. 1 Kuopos Parengimas Perkeltas
| Iš Sukatos į Nedelią

šiuomi pranešama, jog L.D.S. 1-mos kuopos parengimas 
tampa perkeltas iš šeštadienio į sekmadienį.

| Prašom įsitėmyti, kad įvyks

būrį, 
niai. 
d ras 
mas.
darbininkams nugalėti sunkias 
sąlygas.

Paskiaus ta Ašarėlė rašo, 
kad reikia jaunuolius pamo
kinti, kuomet jie ateina pas 
mus dirbti, o ne išnaudoti. Ta- 
čiaus mes norėtume paklausti, 
kiek pati Ašarėlė jaunuolių 
pamokino ?

Labai 
Ašarėlė 
liūs bei 
mokino
kitus ji gali, bet darbais nepa
sirodo.

Mes norime pastebėti, kad 
ši Ašarėlė su savo tokiu rašiniu 
ne organizuoja darbininkus 
prieš darbdavius, bet juos dis- 
organizuoja. Ji padeda bosam;

i Darbininkus ji ne vienija, bet 
skirto į 1 “gizelius,” ’ “mecha
nikus”, “išnaudotojus”, “žila
galvius’, “grinorius” ir tt.

Toki rašiniai diskredituoja 
patį rašėją ir laikraštį. Mes 
patariame “Laisvei“ tokių raš
tų netalpinti, kurie įtaria eilę 
darbininkų, be tikro dalykų iš
tyrimo.

Atkočaičio Dirbtuvės 
nių Dėjikai:

Daugiau Atydos į Scottsboro!
Scottsboro bylos vedimui 

dabar skubiai reikia $20,000. 
New Yorkui tenka didžiausia 
dalis tos kvotos. New Yorko-. 
Brooklyn© lietuviai taip pat 
pasiskyrė dalį tos kvotos— 
$100, kurią reikia sukelti šį

Tel. Evergreen 7-9851 

Restaurant 
BAR & GRILL 

Labai švari ir ruiminga užeiga. 
Geriausios rūšies gėrimai—alus* 
degtinė ir importuoti likeriai 

Skanūs valgiai ir 
Užkandžiai

J. ZEIDAT, Savininkas 
321 Grand Street 

prieš Grand Paradise 
Brooklyn, N. Y.
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Kiše

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ifi ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.
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Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą'.
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Balandžio (April) 21,1935
“Laisvės” Svetainėje, 419 Lorimer Street

Prasidės 6-tą valandą vakare
Prašome visus skaitlingai dalyvauti. Kurie turite pir

kę tikietus su pažymėta diena, 20-tą balandžio, su tais 
tikietais būsite įleidžiami nedėlioj, 21-mą balandžio. 
Jais pilnai galėsite pasinaudoti.

Šokiams grieš gera muzika
CHARLIE KWARREN S ORKESTRĄ

J. Balionas,
P. Wainauskas,
V. Brazaitis,
J. Gelgota, .
B. Laimikaitis,
A. Ceslauskas,
J. Nawoichyk.

NUO RED.—Apgailestauja
me, jei tūli žmonės bereikalin
gai tapo užgauti. Mes. visuo
met prašome tik teisingiausių 
žinių. Kriaučius,. kaipo unijis- 
tus, mes skaitome atsakomin- 
gais žmonėmis, patyrusiais or-

5

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skryriių, 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
Graborius (Undertaker)

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.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė. ir Inring PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




