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KRISLAI
Paremkite “Vilnį.” 
Pirmoji Gegužės. 
Lenkija Pavergikė. 
Verčia SSRS Knygas.

Rašo 1). M. šol omskas.

IN TWO PARTS

PAR f ONE

Gegužės 5 dieną, Chicagoje, 
įvyksta mūsų dienraščio “Vil
nies” metinis suvažiavimas. Jis 

. bus svarbus ir tuom, kad kartu 
bus minima 15 mėtų sukaktuvės 
nuo “Vilnies” dienraščio įsikū-' 
rimo. i

Amerikos Lietuvių Darbinin- | 
kų Literatūros Draugijos kuo-1 
pos ir kitos darbininkiškos or
ganizacijos suvažiavimo proga 
turėtų sveikinti “Vilnį” ir pa
siųsti jai kiek finansinės para- ' 

* mos.

CLEVELAND!) POLICIJA NUŽUDĖ DU 
NEKALTUS LENKU VAIKUS

Šiemet Pirmoji Gegužės turi 
būti skaitlingiausia demonstra-' 
ei jom is. Jau šešti metai viešpa
tauja baisus ekonominis krizis. 
Milionai darbininkų, kurie lau
kė nuo Roosevelto stebuklų, da
bar yra įsitikinę, kad tik revo
liucijos kelių jie pasiliuosuos iš 
kapitalistinės išnaudojimo ir 
vargo sistemos. Taip pat karo 
pavojus dabar yra i 
kaip bent kada pirmiau buvo, i I---  — Į IX u o, uuv 

rašo drg. T. Da- mobilyje.

Darbininkai Sujudę; Visi j Demonstracija Gegužės 1 d. 
Prieš Policijos Terorą!

Bendro Fronto Lmos COUGHLIN ORGANIZUOJA FAŠISTUS
Gegužes Išstojimai 
Daugelyje Miestų

PRIEŠ DARBININKU JUDĖJIMĄ
. —7------ r-— . L fNors Jis Deklamuoja apie Darbininką Reikalus, Bet Seką 
Hitlerio Pėdomis .į
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CAMBRIDGE, Mass.' — monstruojant, be kitų reika- 
Socialistų Partijos antras lavimų, bus iškelta ir darbi- 
lokalas nutarė dalyvauti ninku partijos steigimo 
bendroj su komunistais Pir- obalsis prieš kun. Coughlino 
mosios Gegužės demonstra- sugalvotą fašistinę partiją, 
cijoj ir išrinko du delegatu 1 Detroit, Mich. — Rytoj, 
į suvienyto fronto gegužinės 3 vai. po pietų, Danish 
konferenciją. Massachu
setts Valstijos Socialistų 
Partijos Pildančiojo Komi

teto sekretorius Al Baker_____  _o___ ________
(Lewis buvo atsiuntęs per- cijos.

v ,v. . r . . • Geriausias Atsakymas sergėjimo laiškį, kad pagali Pirmiau sušauktoj Socia-
Lmogzu |žmogžudžiams, Tai Visų Socialistų Part, konstituci- listų Partijos konferencijoj

Darbininkų Dalyvavimas ją įaį socialistams esą už- jos vadai atmetė komunistų

CLEVELAND, Ohio. — Jie jų “nepagauna”, nes to- 
Balandžio 23 d. vakare 13-to ji policija, kuri terorizuoja 
Precincto policijos saržen-1 bedarbius, 
tas Clarence Watson, pa
garsėjęs teroristas prieš be
darbius, apvažinėjo automo
bilyj sykiu su dviem kitais 
policininkais E. 86th gatvę 

didesnis Jir Superior Ave., ir pasiviję 
’'nušovė du nekaltus berniu
kus, buvusius kitam auto- organizacijas.

šaudo vaikus, 
yra tam sutverta, kad dar
bininkai negalėtų balso pa
kelti prieš šaiką “open ša- 
perių” iš “septynių slaptų
jų” šaikos, kurie nori Cleve- 
lande sunaikinti visas darbo 
unijas ir kitas darbininkų

“Pravdoje
nisevski, kad Lenkijos imperia
listai yra pavergę virš 13 milio- 
nų kitataučiu] žmonių. Lenkija 
dabar turi apie 33,000,000 gy
ventojų; tame skaičiuje yra 
7,000,000 ukrainiečių; 3,000,000 
žydų; 2,000,000 baltrusių;
1,000,000 vokiečių ir apie 100,- 
000 lietuvių. Lenkija pati buvo bėgti
pirmiau pavergta Rusijos caro, 
Vokietijos kaizerio ir Austrijos

±aliTa"*;,^ s-?uare’4:30
me automobilyj užpakalinėj Clair apielinkės nuo 
sėdynėj nušauti du vaikai: E. 64th St darbininkai iš- 
Theodore Kulakowski. 13 į maršuos kaip 3 valandą.^
metų, ir John Jaglowski. 14 
metų. Pirmojo gyvenimo

sako, kad jie patėmiję pir
madienį pavogtą automobi
li; tad jį pasiviję ir, atki
šę revolverius, užkomanda- 
vę sustoti; važiavusieji, gir
di, iš pradžios sustojo, bet 
paskui vietoj pasiduoti lei- 

i, ir pabėgo, nors 
policija šaudė.

Kuomet parako dūmai iš-
tinę Lenkija yra žiaurus žan
daras ir kankintojas tautinių 
mažumų. Autorius rašo, kad 
prieš tautinių mažumų bent ko-1 
kj pasipriešinimą yra,naudoja- i 
mas žiaurus teroras ir siunčia
mos karinės baudžiamosios eks
pedicijos sukilimų slopinimui.

Pranešama, kad Anglijoje 
rengiamasi išleisti Sovietų Su

DETROIT, Mich. — Į ra- streikierius su samdytojais, ’ i 
dio fašistinio kunigo Cough- kuris pripažįsta kompaniŠ- ! x , 
lino sušauktą mitingą Olym- kas unijėles ir gręsia gyvy- ! 
pia Auditorium suėjo 15,000 bei darbininkų unijų.
žmonių. Savo kalboj jiems | Kun. Coughlinui pritar- '': 
Coughlin paskelbė, kad vi- darni kalbėjo rabinas Isser- 
sose 48-se valstijose įsteigs man, kongresmanai Con- 
kuopas savo Nacionalės Są- nery, O’Mailley ir keli kiti, 
jungos delei Visuomeniškos Coughlin rengiasi sukurti 
Teisybės. Dėstomo j savo atskirą partiją nuo demo-
programoj kun. Coughlin .kratų ir republikonų ir gi- 
ireikalavo apginti privatinės'riasi, kad turi surašęs 
nuosavybės teisę, bet suval-18,500,000 piliečių, kurie bal
dyti stambiuosius kapitalis- suotų už jo programą ii* 
tus, kad, girdi, perdaug ne- kandidatus.
išnaudotų darbininkų ir far-! Nežiūrint Coughlino de- 

i “diktatoį 
,” nepaisant jo saldliežtl- 

žmonėms, 
kiekvienas darbininkas turi 

numetė kelis suprast, kad kun. Coughiin 
žodžius ir prieš prezidentą organizuoja fašistinę parti- 

, . , iRooseveltą kaipo kongreso ją naudai stambiojo kapita-
eDrtroito P-ep-užinė demon- ir visos valdžios diktatorių, lo ir prieš revoliucini darbi- 

straciia ivvks^Times Square iBet jis užeVrg senatoriaus ninku judėjimą, kurį jis va- 
5 vai. vakare. Maršavimas |Wagnerio biliu kuris reika- Įdina “bedievišku komuniz- 
nrasidės nuo Perrien Par- llauJa diktatoriškai sutaikyti ,mu. ' ®
ko 3 vai. po pietų. }

Iki šiol gautomis žiniomis,} 
suvienyta ‘ froritd gegužinės 
demonstracijos bus sureng
tos desėtkfuose miestų.

Brotherhood Temple svetai
nėje, įvyksta galutinoji kon
ferencija priruošimui Pir
mosios Gegužės demonstra-

Pirmos Gegužės Demon
stracijoj

Darbininkai, jei norime
pastoti kelią terorizavimui skaitytas, bet narių atmes- delegatai nuo darbininkų 
darbininkų, tai šiemet skait
lingiausia dalyvaukime Pir- 

(mosios Gegužės paminėji
me, demonstracijoj Public

drausta išvien demonstruo- pasiūlytą bendro fronto ge- 
ti su komunistiniais darbi- gužinę demonstraciją, už 
ninkais. Laiškas buvo per- kurią, tačiaus, balsavo visi

f

' *

S‘2iS7 ™s’ S Milžiniškas Vokietijos
vės. Pati policija neturi re
kordu. kad tie vaikai būtų 
kuomi buvę prasižengė. Tą

Karo Fondas Užsieny]
PARYŽIUS. —Gautomis

tas. • i unijų ir kitų organizacijų.
I šiandien vakare Bostone, Tatai matvdarhi, socialistų 
po num. 5 Harrison Ave., lyderiai apleido konferenci- 
įvyksta antra suvienyto . ją, išsivesdami ir saviškius 
fronto konferencija delei 
priruošimo Pirmosios Ge
gužės demonstracijos.

Des Moines, Iowa. — So
cialistu ir Komunistų Par
ity ų vietinės organizacijos 
.ir Amalgameitų Siuvėju 
I Unija: čia susitarė j išstoti į

• vieną bendrą Pirmosios Ge- 
] gūžės demonstraciją.: De-

merių. Jis keikė “bedięyiš- .klamacijos prieš 
ką komunizmą,” bet sakė, jnų “ 
kad nepripažįstąs ir tautiš- viavimo darbo 
ko hitlerizmo.

I Coughlin

B

r

jungos rašytojų daugelis knygų, sa^° iuiu kaimynai ir ių pa- žiniomis nuo vieno žymaus 
2" - 7 “ ] “Cu-.cių tėvai. Taino-i nieko ne- bankininko iš Londono, Vo-

K. Radeko dvitomis vei-! rasta automobilvj nei pas kietija yra sudėius 500.000,- 
Ka p’i gali (000 svaru sterlingų, kaipo 

rasti nas vaikus? Sulig tė- savo kariška fondą. į Ame- 
vu. Theodore ir John no va- rikos, Švedijos, Holandiios, 
karienės išėjo pažaisti “bo- 
lę” prie Ansel Rd.

Policija “aiškinasi”, knm 
I jie nestojo, todėl ir ■

.Vakarą Marininką Streikas , šaudyti. Tainri ii
Paminėt Nužudytus Draugus ine vaikai T;T°ie' °..™™' 1CMK1I1VI BUXUUJIUO Miauguo !?e vvrai> Matvt, nobcinm-

SEATTLE, Wash.—Ame- kai buvo nusilakę, kad jiem
* rikos vakarinio p ak r aščio išrodė dvigubai. 

Marininkų Federacija savo 
suvažiavime vienbalsiai nu- 

*tarė šaukti visuotiną 24-riu 
valandų streiką liepos 5 d. 
šiame pakraštyje, kaino pa
minėjimą Kruvinojo Ketvir-.bininkų organizacijos ren 
tadienio, kur pernai San gia protesto mitingą, ir rei 
Francisco policija nušovė du 
jūrininkų' streikierius, H.

* Sperry ir Niek Bordois. Pa
starasis buvo Komunistų 
Partijos narys. Nutarimas 
taip pat reikalauja, kad tą yra gerai žinoma, kaipo at- 
diena darbininkai visu čio- sižymėjusi terorizavimu be- 
ųaitiniu prieplaukos ir lai- darbių. Iš visų labiausia 
vų nuleistu vėliavas žemyn pasižymėjęs yra saržentaS| 
iki pusei stiebu, išreikšdami Clarence Watson, kuris su 
apgailėjimą del žuvusių ko- James Panovec ir Dwyer’iu 
votoių.

Kita vienbalsiai priimta 'kas neatsimena 1933 m. su-1 
rezoliucija šaukia boikotuot' 

^“melagingus, s t r eiklaužiš- 
kus Hearsto laikraščius.”

kaip ve: Novikovo-Priboi 
sima,” _____  _____
kalas “Portrety į Pamflety,” (nušautuosius^ 
trumpos biografijos žymių pa-

* šaulio žmonių. Bus išleista is
torija apie “čeliuskino” įgulos 
išgelbėjimą ir daugelis kitų 
knygų.

savo kariška fondą, j Ame-

Argentinos ir kt. bankus. 
Svaras sterlingu dabar vra 
4 dol. ir 85 centai ameri

Francijos Politikai ’ 
Mikčioja apie Sutartį 
Su Sovietų Respublika
PARYŽIUS.—Tarp Fran- 

cijos politikierių prasideda |

Phila. Masinis Mitin
gas Prisirengimui 
Prie Pirmos Gegužės

vra uviinrutu ILl pi damtUd | imianu/jiu ov vi., auvi auivuj, ,
ikn- |ly& atšalimas linkui dary- 7:30 vai. vakare, bus masi- K ' ’ r r I I -*“-*• ' - v-r \zv.'-a VVV » k v x x a a J HA z | , • J • "TX/T Ii A

reikėie nišknis pinigais. Vokietijos mo tarpsavinės pagelbos su- 
šrodP kad kariškas fondas tuose ban- Arties su Sovietu Sąjunga. . .
biuaę, Kau kuose vra dauRiailRia SUf)ė-|Francūzų užsienių reikalų sus j mitingą saukia Komu- 

I ' .. - - - - 1 • *  T______1 1  _ - — viiTDn i/»4-i in Irnivvn YYinOl

Del žmogžudišku Policijos 
Darbų Visa Apielinkė 

Sujudus
Tos apielinkės lenkų dar-

kalaus žmogžudžių nubau
dimo. O anie to skyriaus 
policiją.galima štai kas pa
sakyti. Bedarbiams iš Doan 
Pašalpos Skyriaus ii labai

nušovė tuos du vaikus. O

tas “stipriais” užsieniniais 
pinigais.

Meksikos Elektrininkų 
Didelis Laimėjimas

Vėl Naziy Lermas prieš 
Žydus Savininkus

, BERLYNAS. — Hitlerį- 
ninku laikraščiai kelia er- 
my-derį del to, kad būk pu
sė visu apartmentinių na
mų Berlyne priklausą žy-

. . —. . . -—
! /Tikrosios VokieM^ 

Pašto Siuntinių Troko Religijos” Ceremonijos
Išplėšta $72,000 iŠ

WARREN, Ohio. —Trys 
plėšikai, ginkluoti kulka- tija įsakė šiandien Berlyne' 
svaidžiu ir revolveriais, pri- (darvti didžiausius anvaikš- 
važiave automobiliu, sustab- [čiojimus-procesijas, kaino 
dė pašto troka; nusivarė ji apeigas senovės stabmeldė- 
į vieną garažą; išplėšė 4 kų vokiečiu religijos, kuri ir 
maišus su $72.000 pinigų; ■ dabar, girdi, turi būt “tikra n

Už nepasidavima Hitlerio 
natvarkvmams kas liečia re
ligijos, Saksonijoj suimta ir 

, j koncentracijoj
Tvirtovės Apsigynimui kSuX.da2ooUX°dvi
MASKVA. — Sovietinis Isiškių protestuodami reika- 

anglu kalba leidžiamas lai
kraštis “Moscow Daily 
News” rašo, jog nuo Juodų
jų Jūrų iki Ladogos ežero 
visas vakarinis Sovietų pa
sienis yra nustatytas nema
tomomis, požeminėmis tvir
tovėmis. kaip plieno gran-

BERLYNAS.—Nazių par-
1 — v • J • -r-. 1 , '.‘SL-nUBa

IUUIOUO ŪU .uauai. VlAX X

PHILADELPHIA, Pa. — paskui susėdo į savo auto- vokiečių religija. 
Balandžio 30 d., antradienį, .mobilį ir pabėgo.

nis mitingas Market Are- it . n • - ihgiios,
noj, Market ir 45th St. Vi- NematOmOS dOVietUieS [pasiusta

ministeris Lavai sako, jog nistų Partija, kaipo prisi- 
sutartis turi būt tokia, kad rengimui prie Pirmosios 
jinai neprieštarautų “pir- Gegužės a p v a i k š čiojimo. 
mesnėms” Francijos sutar-1 Kalbės Earl Browder, Ko- 
tims. padarytoms su kitais munistų Partijos centro se- 
kraštais. kretorius, ir bus muzikalė

TAMPICO, Meksikoj, ele- 3.3 NEWARK0 UNIJOS UŽ 
ktros darbininkai laimėio

kretorius, ir bus muzikalė 
ir vaidinimo programa.

Pirmojoj Gegužės bus de
monstracija Reyburn Pla-

Sa“£u “d°g BENDRA I GEGUŽ. FRONTĄ -i, 3 vai, po pietų
7 * u A i I inFnvnni dnv’himnl

skaitlingiausiai dalyvaukite kios. kad ju negali pramušti 
■ bombos; tvirtovėse įtaisyta 
ventiliacija ir kiti naujoviš- 

, ki įrengimai. Tai ,.bus ne
šim o-j žinia Hitleriui su Pil
sudskiu. kurie planuoja ka
rą prieš Sovietus.

jų reikalavimus. Streikas | NEWARK. N. J. —- Es- 
tesėsi beveik mėnesį. Elekt-'sex pavieto darbo unijų ta- 
rininkams pritardami, dau-hryba nusprendė - Pirmąją 
gelis kitų darbininkų išėjo į Gegužės apvaikščioti bendru

1 v. v v a x • • mėnesį šauks atstovus Vo- , mušimo brolių Antonaci ir f 
kitų prie Doan Pašalpos • 
Skyriaus? Podraug čia nu
kentėjo visa eilė kitų bedar
bių.

Prieš beginklius bedar- . ,. k
vaikus saržentai 1 . ... , j -1- — - - . nauti ir bendromis speko-
-r, , . - mis apginti dabartinius ru-Bet kur ne yra bežiug vigu tu §aUu 

kuriuos v L

simpatijos streikus.
—i ) . / j

Franciia Jau Šaukia ir U '
Vokietiją į Tarpsavinio
Apsigynimo Konferenciją

ROMA.—Pranešama, kad .. ..
Franciia ir Italiia birželio «lps ūmių vadai derėjosi 
mėnesį šauks atstovus Vo- k?į nebutu nesama komu- 
kietijos, Austriios, Jugosla- .°. k™h?:

ivijos, Čechoslovakijos ir 
I Vengrijos į konferenciją.
Bus siūloma, kad visos pa
darytų sutarti, kur pasiža-

, frontu, išvien su komunistė- 
* ’ niais darbininkais. - Taigi. 33 
i•• lokalai Amerikos Darbo Fe- 

.deracijos eina į suvienytą 
'gegužinį -frontą, t 'Priimta 
i visi komunistų . . patiekti 
obalsiai, bet Darbo Federa-

kad nebūtu nešama komu-

vos ir plakatai su bendrais 
darbininkų ekonominiais ir 
politiniais reikalavimais.

Apie Pirmosios Gegužės 
demonstracijos laiką ir vie* 
tą bus greit nranešta.

Reporteris D.

■

Lietuviai darbininkai, kuo

abiejose vietose.
Komitetas.

Jauja, kad ir juos ten pasių
stų.

Teisia 4 Burtininkus 
Kaip Žmogžudžius

CORUNNA, Ispanija. •

■

idiniu. Tvirtovių lubos to- Du vyrai ir dvi moterys ; t-!
i • i i • 1_____ Lt_________________!•___________________•>'

DU NAUJI LAIMĖJIMAI 
RAUDONŲJŲ CHINIJOJE
HONGKONG. — Ąssocia- 

ted žinių agentūra praneša, 
kad Chirių Sovietų raudon
armiečiai jau užėmė Rytinį e .
Yunnaną ir paėmė Kuanling Nicaraguos Kariškiai 
miestą. Raudo narmieciai °
veikia ne tik ginklais, bet 
lir plačiai skleisdami lape
lius tarp gyventojų ir prie
šo kareivių.

<

Mirtin Nusmerkta 8-ni

NICARAGUA. — Nu- 
smerkta mirti nacionalės 
gvardijos kapitonas A. Cu- 
arda ir 7 kiti karininkai, 
kurie darė sumoksią nu-

479 Aosmuodljo Keiksais verst dabartinę Nicaraguos 
WHITE PLAINS, N. Y. prezidento Sacasa valdžią.

—Nuo nešvariai pagamintų
saldainių iš vienos didelės

burtais “gydė” ligonius,, da- 
rydami raganiškas ceremo- .. J 
nijas. Po įvairiu kuždėji- . , 
mu ir monų, jie liepė trims 
influenza sergantiems bro- ; X 
liams naktį šokti į upę.. ■ 
Tuom broliai persišaldė ir X# 
mirė. Dabar burtininkai ūžt 7 
tai patraukti tieson kaip i 
žmogžudžiai.

1,000 Čekhj “Rašytoją”
WASHINGTON. — Rob- 

sevelto pinigyno minister!-' 
ja sako, kad reikėsią dar 
1.000 žmonių išrašinėti če
kius algų iš $4,000,000,000 
našalpinių darbų fondo be- 
darbiam.bius ir vaikus saržentai 

Watsonai ir kiti yra labai 
drąsūs. “
prieš raketierius,
siunčia Frew Lond iš Cham-
|ber of Commerce, kad tero-Ja konstitucija, kuri stiprk kintas ėmimas naujoku į miesteliuose. Veikiausia sal- kad Japonu laivynas turės'augštosiose mokyklose, 

dams. At tik nebandvs na-.rizuotų nekaltus Cleveland© na Lenkijos fašistų diktatu*,Amerikos armiją, kuri bus dainiuose buvo staphylococ- būt lygus Jungtinių Valsti- idant fašistai jaunuoliai ga- 
:x |gmOnes ir mažus biznierius? irą. 'padidinta 46,250 vyrų. leo bei streptococco perų. ,jų karo laivynui. lietų jaunesni apsivesti. '

Berlynas. — Hitlerioap-
, , v ____ ____ švietos ministerija ketina

Varšava. — Priimta nau- nos 1 d. prasideda pasmar- nes čia ir kituose apielinkės roįas per spaudą pareiškė, * sutrumpinti mokslb* laiką •

ziai juos iš žydų atimti? Ižmones ir mažus biznierius? Irą.

Tok'io. — Japonijos karo 
Washington. — Nuo lie- (kepyklos apsirgo 479 žmo- laivyno vienas žymus admi-

'padidinta 46,250 vyrų.
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mais, savo darbštuipu ir savo pasišventi
mu darjbininkų klasės reikalams įrašė į 
Lietu voš darbo žmonių istoriją savo var
dus ant visados. Iš jų darbų ir pasišven
timo mokysis Lietuvos ir pasaulio darbi
ninkai.

Be abejo, kad Ženia būtų gyvenusi su 
ųiumis ilgiau, jei ne fašistų kalėjimai ir 
persekiojimai, kurie suardė jos sveikatą.

Mes, Amerikos lietuviai darbininkai, 
minėdami šitos draugės-kovotojos mirtį, 
turime pastiprinti mūsų jėgas kovai su 
fašizmu Lietuvoj ir čia, Amerikoj.

Kovokim už Lietuvos politinių kalinių

energija darĮjųptįs, kad J 
“Laisvę” išlaikyti pilnoje 
Komunistų Partijos vado
vybėje, kuri veda darbinin
kų mases prie galutino lai
mėjimo.

Po diskusijų priimtą visa 
eilė svarbiais klausimais re
zoliucijų.

Pirm uždarymo suvažia- j 
vimo drg. A. Bimba pasakė 
trumpą, bet gerą prakalbė-

Clevelando Kronika
ALDLD'15-tąs Apskritys Gaus; auka $5. Ir kartu, jieškant -Ak *T i *> • •! • I . __ 2- __ 1-

“Vilnies” Suvažiavimą; pus
metinę Konferencija Ątsi-

IPO Naujų Narių; Sveikina naujų narių, gauti mūsų dien- 
• raščiams skaitytojų.

Taipgi paskirta $2 Clevelan- 
bus 9 d. birželio ant prg. Uo Lietuvių Organizacijų Ben- 
Rubų Ūkę*. dro Fronto Veikimui del Be-

_ . . . . ’darbūs, Senatvės ir
Rūbų Ūkej.

10 vai. ryte, visi dalyvaujanti 
rinkliavoje ir gegužinių ben
dro fronto lapelių platinime, 
turime būti laiku. Iš čion mes 
gausime paskirtas gatves ap
eiti ir medžiagos bei “tags” 
del rinkimo paramos. Visi su
sipratę darbininkai yra kvie
čiami dalyvauti. Komunistų

? darbūs, Senatvės ir Socialės 1 Horhimiao tainlnnHyiA 5^ 1 H v o— 1 * •« i t-* • i • ▼ t OS 11 SI 1 SI O SI L) 110 J S SI LSIuaianazio zį a., apski. ko- Apdraudos Biliaus H.R. 2827.
miteto susirinkime, paaiškėjo, 

vajus eina
Sekr. A. Jakaitis.

Numirė Lietuvos Kovotoja — 
Ženia Greifenbergerienė

Nelemtoji mirtis išplėšė iš Lietuvos 
(podraug ir viso pasaulio) revoliu
cinio darbininkų judėjimo išbandytą ir 
ųžsiartavojusią kovotoją, Ženią Frankai- 
tę-Greifenbergerienę. Jinai mirė nese
nai Klaipėdoj. Apie jos gyvenimą ir dar
bus praneša Lietuvos Komunistų Jauni
mo Sąjungos CK. laikraštis “Darbinin
kų ir Valstiečių Jaunimas” (num. 4-tam). 
Jame rašoma:

Mirė išbandyta ir ištikima revoliucionie
rė dr. ženia Frankaitė—Greifenbergerienė. 
Visų ją žinančių draugų ji buvo visada ger
biama ir mylima, nes ji buvo atsidavusi re
voliuciniam judėjimui.

Dr. ženia įstojo į komjaunimo eiles 1921 
metais ir 11 metų iš eilės atsidavusiai dirbo 
revoliucinį darbą. 1925 metais žvalgyba ją 
areštuoja ir nori jai išprovokuoti bylą, bet 
nepasiseka. 1926 metų pabaigoj, tuoj po 
fašistų perversmo fašistų budeliai nužudė 
jos vyrą, vieną žymiausių Lietuvos proleta
riato vadų, LKP CK narį Juozą Greifenber- 
gerį. Bet tuo fašistai nepasitenkina. Jie 
areštuoja ir dr. ženią, nusiunčia ją į Var
nių stovyklą visam karo stovio laikui, kur 
greit jai išprovokuoja bylą ir karo lauko tei
smas ją pasmerkė myriop. Dr. ženia atsi- 

. sakė paduot malonės prašymą, bet fašistai 
nedrįso ją nužudyti—pakeitė mirties baus
mę 15 metų kalėti. 1930 metų pradžioj že
nia kartu su draugėms Mania Chodosaite, 

A ^Višniauskaite ir Geraite sėkmingai pabėgo 
iš kalėjimo ir nuvyko į Sovietų Sąjungą. 
1934 met. birželio mėnesį dr. ženia nelega
liai grįžta į Lietuvą ir dirba Klaipėdos kra
šte, kaip partijos CK instruktorius, kur ji 
vėl parodė savo atsidavimą partijai ir dar
bininkų klasei. Deja, kiek laiko padirbus, 
jį sunkiai susirgo ir mirė.

Dr. ženios mirtimi Lietuvos darbininkų 
klasė neteko ištikimos ir atsidavusios kovo
tojos.

Kovokim už laisvę dabar Kaune teisia
mųjų—šochoto ir Komodaitės!

Remkim Lietuvos darbininkų politinius 
kalinius aukomis. i

Ruoškimės prie Visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavimo, bir
želio 30 ir liepos mėn. 1 dd., 1935, Cle- 
velande, kovai prieš karą ir fašizmą!

Nazių Piktas Išmistas!
Vokietijos fašistai pradėjo spausdinti 

savo laikraštyj “Sturmer0 straipsnius, 
ginančius Hauptmanną, Lindberghų vai
ko vogiką ir žudeiką, ir del pavogimo 
kaltinančius... žydus. Girdi, žydai bū
sią pavogę Lindberghų vaiką, jį nužudę 
ir jo kraują sunaudoję macom!

Šį pranešimą skelbia “RUNA”, darbi
ninkiškų žinių agentūra Europoje.

Be abejo, bus kvailių, kurie pasiduos 
šitom Hitlerio banditų zaunom suklaidin
ti, nors tai yra piktas ir šlykštus prasi
manymas.

Įtūžę, įdūkę fašistai dar gali pridaryti 
šposų tiek ir tiek, iki darbininkai susior
ganizuos ir juos nuvers.

lę, kviesdamas draugus kuo- ka^ naujų narių ... .
i . . . i u ? ] • sėkmingai. Jau gauta 60 narių.daugiausia! darbuotis, kaip ^ekurios kuopos žada išpildy“

ti savo kvotas trigubai. 190 ir' J“ Taip . Masinis pla.
51 kuopos taip užsimojo pa- £as ..Dai) Workeri<(,. ir 
daryti. Labai gražų ir gerai. L- -.................- •• .
Kp. i njiėstią Jąu gavo Užsidėjo j

“Laisvės,” taip visos darbi
ninkų klasės naudai.

Suvažiavimas užsidavė 
dainuojant “Internaciona
lą.” -į I; ; • I J

Galinių sėkyti, kad šuva-: 
žiavimas ‘ būvo gyvas ir 
daug rėįškiairtis revoliuci
niam judėjimui. Draugai iš
sivežė naujų minčių ir svėi- 
kos energijas del sudrūtini- 
mo kolonijose lietuviško 
veikimo.

Šis draugiškas ir didelės 
svarbos suvažiavimas pasi
liks ilgai mano atmintyje. 
Suvažiavime, įgautus patyri
mus bandysiu panaudoti 
vietiniam veikime.

O. Girnienė.

ISubatoj ir Nedėlioj, 27-28 dd.
Pirmos Gegužės

naujų 
narių

Lowell, Mass

Revoliucinio darbininkų judėjimo prie
šai, išgirdę apie mirtį šitos kovotojos, be 
abejp, pasidžiaugs, bet sąmoningi darbi
ninkai didžiai nusimins praradę Ženią. 
Abudu Greifenbergeriai—Juozas, kurį 
Smetonos budeliai sušaudė ir Ženia, be 
laiko mirusi, savo drąsa, savo sųgabu-

Kam Dar Kalbėti?
Del mūsų pastabos apie socialisto Har

ry Lang nuėjimą pas fašistą fiearst, 
Grigaitis mus pakolioja ir sako, kad tai 
“naturališkas dalykas.” Girdi, ir komu
nistai sutinka su kapitalistų laikraščių 
reporteriais daryti interview. Grigaitis 
nuduoda aklu ir nematančiu to skirtumo. 
Komunistas galį kalbėti su bile kuo, bet 
jis visuomet stovės savo pozicijoj, gins 
darbininkų judėjimą. O Grigaičio gina
mas socialistas Harry Lang nuėjo į Hear- 
sto spaudą meluoti apie komunistinį ju
dėjimą, purvinti Sovietų Sąjungą, kelti 
fašistinį sentimentą prieš darbininkus 
čia pat, Amerikoj.

Kad Grigaičiui Lang‘o žygiai patinka, 
tai mes nesistebim. Tačiaus mes, visuo
met manėme, jog ne visi socialistai yra 
taip sugedę, kaip Grigaitis. Doresni so
cialistai pasmerkė Lang, o kiti dar smer
kia.. Neigi ir “Forward” bendrovė kriti
kuoja (kad ir švelniai) tą nenaudėlį. Na, 
o Grigaitis jį gina!

Jei nori Grigaičio malonę užsipelnyti, 
tai tik pradėk plūsti komunistus ir So
vietų Sąjungą!

Mobilizavimosi Demonstracijai 
r šią subatą ir nedėlią yra 
rengiama plati rinkliava “Taggaut iki 

konf;, 9 
d. birž. 

; • llo 
13 
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190 'Colijiwodd, ’ Ohio *
22 GWe|ahd.' ‘ ? 17
51 Rųnbbur^- ” 

' 57 Corelėt, ■ ! i ' ”• 
90 Youngstown, ” 
59 Akron, .” 
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Jąu gauta 

< ■ i ...
‘Iš kuopų raportų paaiškėjo, 

kad daugiausiai yra pasidar-1 
bavusios naujų narių gavime 
šios kuopos, kurioms reikia 
atiduoti’,kreditas. Pirmoj vie-i 
toj farmerių 51 kuopa ir jos 
organizatorė d. Rubienė. Ant
roj vietoj—190 kp. Toliaus ei- 

, na 22 kp. ir visos kitos. Anot 
d. Rudžio, 190 kp. vajaus ko
misija naudoja tokį pat būdą, 
kaip ir draugai 51 kuopos.

1 Nedėldieniais pasiima tam tik
rą skaičių aplankyti darbinin- 

■kų šeimynų. Vieną nedėldie- 
nį iš '7 aplankytų šešiose gavę 
naujų narių. Panašiai veikia ir 
22 kp. nekurie komisijos na
riai . Ir kaip pasirodo, yra ge
ros pasekmės. Taigi patartina 
ir kitoms kuopoms panaudoti 
šį sėkmingą būdą gavimui nau
jų narių mūsų organizacijai.

Darbininkai,, pakalbinti, no
riai rašosi į ALDLD. O mes ži- 

ir'nome, ypač Clevelande, kad

12
6

-■I
: 60

Rengiama Daili Koncertinė 
Programa Bal. 27-tą d.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 110. kp., po galutinam 
organizatyviam susitvarkymui, 
rengia pirmą nepaprastą pra
mogą, kuri įvyks ateinančią su
batą—balandžio 27 d., 7 vai. 
vakare, visiems gerai žinomoj 
svetainėj I.O.O.F., 361 Bridge 
St., Lowell, Mass. Yra rengia-1 
mas šokių vakaras griežiant;vie-1 
tinei Jaunuolių Orkestrai i 
koncertinė programa, kurią iš-1 yra ne šimtai, bet tūkstančiai 
pildys gabios muzikalės spė- į darbininkų, kurie nėra buvę 
k°s.^Kad dainuos seserys ^Kąš- j pakviesti stoti į Amerikos Lie

tuvių Darbįnipkų Literatūros 
Draugiją, už taip mažą ir pri
einamą mokestį, naudotis jos

jų priedermę. Bet visi kiti dar
bininkai turėtų ateiti į pagal
bą, kad sumobilizavus plačiau
sias Clevelando darbininkų 
mases apvaikščiojimui. Pirmos 
Gegužės, kuri kartu bus de
monstracija už mūsų vyriau
sius reikalavimus,' kaip : « Be
darbės, Senatvės ir Socialės 
Apdraudos Biliaus H. R. 2827

Day” (Pirmos Gegužės priren- priėmimo, protestas prieš ka- 
gimo išlaidų padengimui, šiais-'rą ir fašizmą, už trumpesnę 
metais bus apie 200,000 lape- darbo dieną be sumažinimo 
lių . paskleistą tarpe Clevelan-1 mOkesties ir tt. Clevelando 
do darbįnihkų. Kur kitos išlai-; darbininkiškos draugijos, ku
dos dęl įvairių iškabų,- obalsių,!rios yra susiorganizavę įrben- 

I vežimų, orkestrų ir garsiąkal-1 dro fronto veikimą del įįliaus 
, bio ? Šitą visą Jįatys darbiniu-1 H.R. 2827, užgyrė Pirmos Ge- 
kai turi padengti. Komunistų. gūžės šventę ir pasisakė vien

balsiai dalyvauti demonstraci
joje po H. R. 
obalsio vėliava, 
tūkstančių išėję 
griaustinio balsu pareikalausi
me Washingtone sėdinčių sa
vo atstovų priimti bilių II. R. 
2827. Lietuvių’ organizacijos 
savo dideliame skaičiuje daly
vaus. Bet kartu tų organizaci
jų atstovai turi dalyvauti mo
bilizavimui tūkstančių lietuvių

(Pabaiga 5 pusi.)

Partija daugiausiai pasiėmė 
■ darbo. Iš bendro fronto užsi
rakė 50,000 lapelių, šimtus di
delių plakatų. Pati išleido ki
ta tiek lapelių. Paskjeidimui 
lapelių ir “Daily Workerio” 
20,000 kopijų Clevelande ir 
yra organizuojama ši rinklia
va—“Tag Day.”
Lietuviam Darbininkam Rink

liavos Stotys bus Slovėnų 
Auditorijoj

Taigi subatoj ir nedėlioj,

DR. J. X KAfiKIAUčIUS

Telephone: Humboldt 1-7964

2827 biliaus 
Dešimtimis 

ant gatvių

DARBININKŲ 
SVEIKATA

kevičiutės iš Lawrence, Mass, 
įr kiti dalyviai, tai jau buvo mi
nėta spaudoj ir to gana, bet rei- 
kia suminėti, kad gauta naujo i'erd'žiama''nte’ratūraTr''žurnalJ
del dapildymo programos šio
mis vėliausiomis dienomis, bū
tent: du Jbroliąi Bilidai iš 
Graniteville,'' Mass. Nepaprastai 
talentingi harmonistai. Jie duos _ ...
labai puikias muzikalius gaba-'vesnes »avunui nau« nan«- 
lūs šiame koncerte. Jie yra dar j 
jauni berniukai, bet giliai pa- > 
žengę muzikos srityj ; kiekvie-1 
nam verta pasiklausyti, ypatin- ■ 
gai, kuomet įžanga visiems pri
einama : tik 25c. ypatai.

' J. M. Karsonas.

“Šviesa”. Jeigu dd. ūkininkai 
gauna desętką narių ir žengia 
prie kito, tai mums miestie
čiams progos yra kur kas leng-

, atgal nebejsodinsi. Tačiau ga
lima žymiai Jums palengvinti 
tuos įkirius trūkčiojimus.

žiūrėkite, Drauge, bendrai 
ihįgijenos: maistas, saulė, oras, 
.pasimankštymai, poilsis, mie
gas, pramogos, maloni drau- 

\ gija, jauki .aplinkuma namie
• ir tt.

šalip natūralaus, nesugadin- 
gimtuvę. Jaustis visai sveika dadėčkui vartoki-
ir nesitikiu. Bet man dažnai te ir dar P^paratų.

Vartokite skydmęs arba pail-
bėgti iš akių, ir pradeda &0SiQs kaklo—tirpi,dinės liau-

TRŪKČIOJIMAI, VIDURIAI, 
PLAUKAI

Aš seku jūsų patarimus per 
“Laisvę” ir daug iš jų pasi
mokinau. Ir aš kreipiuos su 
klausimu. Aš esu moteris 45 
metų, 5 pėdų ir 6 colių, 158 
svarų. Turėjau dvi operacijas: 
kėlė nupuolusius vidurius, o 
paskui, dėl tumerio, išėmė ir

Apskričio pusmetinę konfe
renciją nutarta laikyti 9 d. 

_1 birželio ant dd. Rūbų ūkės, 
Hunsburg, Ohio. 51 kuopos 
draugai siūlė 16 d. birželio 
minimai konferencijai. Bet pa
sirodė, kad mum miestiečiam 
toji diena neparanki. Taipgi 
dd. 59 kp. Akron nutarta pra- 

Amerikos Lietuvių Darbinjn-f nešti ir jų prašyti, kad jie 
kų Literatūros Draugijos 39 skirtų kitą dieną Apskričio 
kuopa turi išrinkus kelis, ro-1 piknikui, 6 ne 23* d. birželio, 
dos, gerus korespondentus, ku- Minimą dieną viso Clevelando 
rie galėtų šį tą parašyti į mūsų jaunuolių orgąnįzacijps rengia- 
darbininkišką dienraštį “Lais- pikniką, 
vę” kas savaitę pors trumpą' 
žinutę iš veikimo. Darbas visgi 
neatliekamas, kokį yra draugai 
apsiėmę. Jiems kaštai prižadėta 
grąžinti iš kuopos iždo. Visuo
menę trokšta žinių.

štai artinasi Pirmoji Gegužės, 
svarbi visam pasauliui diena. 
Jeigu bus išpildyta tęisingąi, 
kaip yra ^ęngiątnąsi, tai mūsų 
apielįnkėję, Lackawanna pavie
te; įvyks bendro fronto demon
stracija. Ta diena jau netoli, to
dėl visos organizacijos, kurios 
prižadėjote dalyvauti ir išjudin
ti savo narius, dabar pasidar
buokite, kad pasekmingai ap
vaikščiojus darbininkų pasauli
nę šventę. Scrantone būtų 
naujiena ir istorinė reikšmė del 
lietuvių darbininkų judėjimo. 
Todėl, kas tik gyvas 10 vai. ry
te traukite į “Sorkų Grounds.” 

Smulkmeniškos žinios apie ge
gužinę demonstraciją bus pa
duota lapeliuose. Taip pat dar
bininkai . nemiegokite su išdali
nimais tų paskelbimų. Padary
kime šiemet didesnę demonstra
ciją, kaip pernai kad turėjome. 
Tada tikrai miesto valdžia gė
liau skaitysis su. inumis.

Scranton, Pa

Vartokite skydinės arba pail-užeina žiovulys, pradeda aša
ros ’
traukyt kojas, ir, kai palaiko 
taip kokią 15 minučių, tai pa
sidaro, lyg kvapo neatgaunu, 
panašiai kaip konvulsijos.

Ir mano viduriai. Jau nuo 
senui turiu vartoti liuosuoja- 
mus vaistus. Kai pavalgau, tai 
už valandos visas maistas eina 
per burną, kol viską išspjau- 
dau.

Turiu vidutinės 
plaukus, bet vienam 
kampe pluoštas plaukų, 
jie visai balti. Ar nėra 
kams kokių dažų, kurie 
lingi ?

kos: “Thyroid gland, gr. 
100 tablets,” po vieną prieš 
valgymą. Už kelių mėnesių 
galite kiek apstoti, neimti ke
lias savaites, o paskui ir vėl 
imkite. Tatai bent dalinai at- 
pildys Jums liaukinį trūku
mą.

Gaukite taip* gi “Calcium 
Įąctate, 10 grs., 100 tablets”; 
imkite po vieną arba po dvi 
tableti. Sutrinkite ir su vande
niu sumainykite, ištarpinkite. 
Jas ir gi ištisais mėnesiais var
tokite. Galima ir su mažomis 

1 pertraukomis.
Taip gi imkite treskos ke

penų aliejaus, “Cod liver oil,” 
po šaukštą, kartą ar ir daž
niau kas diena. lodo, po lašą 
kas pora dienų, viąą gyvenimą. 
Galima ir mielių , (“yeast”), 
paprastų arba džiovintų, 
“Dried brewers yeast,” dėl jų 
vitamino B, nervams.

Vidurius sutaisys nesudar
kytas gamtinis inaistas, ypač 
daugiau vaisių, daržovių. Ger
kite naminio limonado, po po
rą kvortų kas diena: vieną 
citriną į kvortą vandens, ga
lima ir užsaldyti. Išpradžių 
gal da ir sėmenų (“flax 
seed”) reikės vartoti, čielų, 
nemaltų, po kelis šaukštus su 
vandenių.

Plaukams dažyti, gaukitę 
“Ferrous sulphate *4 1b. 
kiek juodos arbatos, 
^ea.” Kokį šaukštuką tęs ge
ležinės-druskos įmaišykite į 
puskvortę juodos arbatos, pa
darytos paprastu būdu. Po ke
lis sykius vilgykite pražilusius 
plaukus tuo mišiniu. :

ninkišką spaudą ir joje įieš
ko išeities iš šios sunkios 
padėties. Ant kiek darbinin
kų kairėjimas eina pirmyn, 
ant tiek darbininkiška spau
da darosi stipresnė.

Redakcijos vardu rapor
tuoja drg. Mizara, atžymė
damas svarbiąsias kampa
nijas ir kovas, kurias “Lais
vė” vedė bei veda už darbi
ninkų klasės reikalus.

Po raportų sekė klausi
mai ir gyvos diskusijos, kur 
draugai reiškė mintis, lie
čiančias patį dienraštį ir vi
są darbuotę. • =

Smagu prisiminti, kad: 
diskusijose ėmė dalyvumą 
virš keturios dešimtys drau- 
gų-draugių. Ir visi disku- 

pasekmingesni, negu 1933. santai be jokių užsipuldinė- 
Darydamas savo raporte jimų, be jokio bereikalingo 
palyginimus, pažymi, kad karščiavimosi, visi' kalbėjo 
apie $1,600 daugiau įplaukė.veik į vieną tašką: kaip pa- 
už prenumeratas ir arti gerinti “Laisvės” turinį, 
$600 daugiau įplaukų buvo kaip išlaikyti tvirtoje pąpė- 
už pavienes kopijas. Šis dėje finansiniai ir kaip su- 
mažas palyginimas duoda traukti plačiausias lietuvių

KELIONE J “LAISVĖS” BENDROVES 
SUVAŽIAVIMĄ

(Pabaiga)
Sekmadienis, 7 d. Balandžio

15 minptų iki 10 valandos 
ryte, iš “Laisvės” raštinės 

^.išėjome būrelis draugų į 
Grand - Paradise svetainę, 
kurioje turės įvykti laukia

mas suvažiavimas. Svetainė 
dar buvo tuščia, bet netru- 

. kus pradėjo ateidinėti drau
gai, kaip iš tolimesnių kolo
nijų, taip ir vietiniai. Čia 
vėl sveikinimasis vienų su 
kitais ir draugiški bei nuo
širdūs pasikalbėjimai.

Suvažiavimo Pradžia
Suvažiavimą atidarė drg. 

Kairys, pranešdamas, kad 
' iŠ pradžios prakalbų nebus 
f Sakoma, nes draugai šėri- 

idnkai turės daugiau laiko

rinktas drg. Dobinis, vice- 
pirm.—Kairys, sekret.—Na- 
livaika. Skaitytas pernykš
čio suvažiavimo protokoįas 
ir direktorių veikimo rapor
tas, kurie likosi priimti. Po 
to sekė knygvedės ir “Lais
vės” administratoriaus F. 
Buknio raportai.

Drg. Buknys, pirm pra- 
dėsiant raportą, pareiškė, 
kad šis raportas bus daug 
linksmesnis už pernykščio

► raportą, nes,suvažiavįmo
girdi, 1934 metai buvo daug

iŠdiskusuoti klausimus, pa- * suprasti, kad šio krizio lai- darbininkų mases prie “Lai- 
^fiėčiančiūs “Laisves” turinį, kotarpy darbininkai nestovi svčs” skaitymo, rėmimo bei 
platesnį jos paskleidimą, i- ant vietos ir nelaukia, kol palaikymo.

ir medžiaginį sustip-1 būvio pagerinimas ateis iš, Draugų veiduose buvo ga-

Eina rinkimai. Pirm.

Draugų veiduose buvo ga- 
dausų arba iš kur kitur, bet įima įžiūrėti tvirtas pasi- 
jie griebiasi skaityti darbi- rįžimas dar su didesne

Apskričio komitetas ragina 
prisiųsti pilną skaičių delega
tų į pusmetinę konferenciją. 
Taipgi parūpinti delegatams 
raportus iš abelno kuopų vei
kimo.

Nutarta pasveikinti “Vil
nies” 15-kos metų sukaktuves 
ir dalininkų suvažiavimą su

spalvos 
kaktos 

kur 
plau- 
neža-

Atsakymas.

Juips, Drąuge, netekus labai 
esmingą organų, pąsidarė di
delis trūkumas. Visai to trū
kumo nebeątpildysi: organų

ir 
black
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Demonstrate May First!
MAY DAY PARADES OF ALL TIME

BACK OF THE HORSES’ TAILS

and
MU.I greater than ever before!

Frame-up Trial of Two Mass Pressure Will
touma

On the 15th of

(Cont. on page 4) (Cont. on page 4)

■therefore the

con

(Cont. on page 4)

against the whole espionage system 
of the Žvalgyba.

a sweeping demonstration

a year it comes—the

The murder qf a police spy in 
March 1934 has furnished the Žval-

to try 
of this 
Lithua- 
will be

Back of these horses—and cops—stands the New York office of 
William Randolph Hearst, who say’s one of Americans outstanding ci
tizens. But the cops—jand not Willie—were around to greet a parade 
of several hundred workers Who marched to his offices to protest 
against his attacks on civil liberties.

One of the most important 
ferences that the New Jersey district 
ever had, will take place May 5th, 
2:00 P. M., at 408 Court St., Eliza
beth, N. J. The final meeting of the 
Basketball League Council will also 
be held.

Kaunas, Lithuania
April the tribal commenced before the 
court martial at Kaunas of two func
tionaries of the International Red 
Aid.

NATIONAL SOFTBALL TOURNAMENT U. S. YOUTH PREPARE GREATEST 
PLANS OUTLINED; PREPARE TEAMS

NEW JERSEY DISTRICT 
COMMITTEE TO MEET

About Working Class Youth 
And Their Organizations

April 12th by the students 
over the United States, af- 
the united front work done

lie. About 
Paris lawyer 
ber of the 
Association, 
from Latvia, 
with the defending counsel of Scho- 
chota and Komodaite, and to visit 
the defendants themselves. But he 
was given the transit visa through 
Lithuania solely on the condition that 
he did not break the journey any
where, and was actually not per
mitted to leave the train.

The trial was long ago fixed for 
the beggining of May. Suddenly, at 
the last moment, it has been changed 
to an earlier date, in order to cut 
of all possibilities of defense, and 
to prevent aid coming from abroad 
for the defendants. .

The International Juridical Asso
ciation is sending the Lithuanian de
fending counsel material for the de
fense, and members of the Associa
tion are interviewing the Lithuanian 
Legation in Paris in order to pro
test against an indictment which has telegrams and letters to the court workers 
been framed on no evidence what

ter
on

Roster sheets are being rushed to 
the branches' already. The sports 
Committee asks all LDS youth to 
give full cooperation and in this way, 
make it possible to start the 
ment early in the season.

It is rather unnecessary 
to point out the importance 
sports project to the whole 
nian youth movement. It 
the means of making it grow; it 
will make the youth, who are in the 
movement at the present time, take 
more interest in it, and work towards 
increasing its ranks.

Most youth are more or 
sports minded even though they

ment. Have them participate 
in the sports movement that 
will be the talk of mass youth 
organizations all over the country. 
The enry fee for outside organiza
tions is‘three dollars; two dollars to 
all LDS youth branches. Send your 
money in as soon as possible to the: 
National Sports Committee, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Once 
greatest

I Riga, Latvia—Since the fascist Ul
manis dictatorship took power, a 
cruel teror is being exerted against 
the revolutionary workers’ youth. At 
the end of last year, 19 young 
workers were brought before the 
court at Riga for having supported 
the anti-fascist activity of the young 
communists as members of the so
cial democratic youth league. The 
accused,two of whom were only 16 
years old, were sentenced to many 
years of penal servitude.

At present, 41 workers are brought 
to trial, amongst them numerous ju
venile communist and social demo
cratic workers. In a third trial the 
juvenile workers Bondarenko and 
Barschlaw were sentenced to death 
because of their revolutionary ac
tivity. The young worker Muhrins 
had been sentenced to death previous
ly as he had an anti-fascist leaflet 
upon him when arrested. Before the 
martial court at Windau there are 
summoned 15 young communists who 
are likewise menaced by the death 

į penalty.
Į In spite of the cruel terror the re
volutionary workers’ youth has de- 

|veloped an extraordinary good activi
ty. Thanks to the set up unity in 
action between the Communist and 

I social democratic youth leagues they 
All anti-fascist organizations must succeeded in preventing the affilia- 

join in this protest action. Send tion of the masses of the young 
to the newly established 

___ ______ .... ... ___ martial: Kariomenes Teismas, Kau- fascist sports organizations and trade 
lever, and it utterly contemptible, and aas, ; unions. '

coine
whether 
radęs will go to trial 
of Georgia facing a 
death.

Angelo Herndon 
through the heroic stand he took in 
leading Negro and white workers in 
the struggle for relief and in the 
court at Atlanta that the working 
class of the United States and es
pecially the Negro workers are pro
ducing champions of workers’ rights 
approaching the character of Dimi- 
troff. It requires the courage of a 
real fighter to stand before the lynch 
courts of the South and throw into 
the faces of the judges the chal
lenge that Herndon flung before 
them.

The workers of the United States 
have achieved a victory in the una
nimous decision of the United States 
Supreme Court on the Scottsboro 
case. This was due not to the juri
dical ability of the excellent lawyers 
who defended the Scoottsboro boys 
and who presented the case before 
the U. S. Supreme Curt. On the 
contrary it was due to the 
struggle of the Negro people and 
the white workers, led by the Com
munist Party and the LL.D, in the 
United States in mobilizing them 
for struggle for the rights of the 
Negro people.

three weeks ago the 
Bourthomieux, a mem- 
International Juridical 
returning to France 
wished to communicate

LATVIAN YOUTH TERRO- 
has proved gy RIGA

the in
in the 
concen- 

Ohe of the most important cases tration camps are full of. class con-
before the whole working class to- scious youth and fascism has full
day ir that of Angelo Herndon. It sway in this country. We have in
is a case that involves not only the our hands a powerful weapon that
Communist Party, but, because of I will strike fear into the craven 
the fact that Herndon is a Negro, hearts of the capitalist class; we.have 
the rights of the Negro people of.the strength of the steel tried united 
this country. In addition, the out- front action. May first will see thou- 

of this case will idetermine, sands of Lithuanian youth taking 
not several more com

in the State 
sentence of

less gyba, the political police of Lithuia- 
may nia, with a pretext for innumerable 

searches of houses and for arrests. 
Schochotas, one of the defendants, 
happened to live in the same house 
as the shot spy, and inquired after 
him at the hospital 
prosecution regards him as.the mur
derer! No other evidence against 
him is forthcoming. In the case of 
the second defendant, a woman tea
cher named Komodaite, not even the 
lieutenant colonel who takes the part 
of public prosecutor at the trial can 
assert any connection between her 
and the murdered man.

| The Žvalgyba, anxious to take ven- 
The New Jersey youth branches geance for the loss of its spy, is do- 

haven’t been functioning as they ini? its utmost to prevent the facts 
should and it is the purpose of this-of theA|rlaJ reaching the pub
conference to iron out our faults and 
make constructive plans for the fu
ture. Each branch should have at 
least two delegates to attend it.

Many important questions will be 
taken up and discussed. All youth 
branches in the New Jersey district 
will have to give a full report on 
how they have functioned since the 
the last conference that they had in 
Newark.

At this conference, the representa
tives of each branch pledged renew
ed activity when they returned to 
it, but so far, it seems that this de
termination lasted as long as the 
conference. When the delegates got 
back to their branches, no renewed 
activity was shown, 

Raising finances for sending a 
Lithuanian delegate to the Soviet 
Union and having branch softball 
teams join the National Tournament, 
will be two of the main questions 
that will be taken up during the 
course of the conference.

Don’t forget, youth bsanches, send 
your delegates May 5th!

by the working class organiza
tions, May Day promises to be 
a historical episode. Young 
workers, farmers and students 
are forging unity to show their 
anger and strength to the boss
es of this country.

The boss class with Roose
velt at the head of the government 
has neatly put over some of the 
most outragious and disgraceful 
schemes on the workers. Today the 
United States stands unchallenged as 
the greatest armed nation in the 
world. Her war forces are more 
huge than those of Germany, Japan 

| England or Italy. The Young Com- 
I munist League fully realized and, 
.analyzing the situation of war dan
ger, has speeded up its work in 

I achieving some of the greatest and 
jmost astounding united front actions C A 1 II J against war and fascism. Mve Angelo nerndon i now iS the time to fight 
[ creasing danger of fascism 

. U. s. We cannot wait until

By Charlie Kwarren
(of Nat’l Sports Comm.)
The LDS sports committee is 

making plans for the great
est sports movement ever spon
sored by this organization. 
These plans will soon be for
warded to every youth branch. 
In the meantime, the branches 
should be busy forming soft- 
ball teams.

It is the duty of every youth 
branch member to reach other 
youth organizations and try to 
get them to join this touma-
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NEWiTsAACTivmEsCTS ! ®rty Thousand Strike For Peace in 
Philadelphia Dispite Police Brutality

By F
Could there have been a better 1 

meeting than the last one... I doubt 
it. It certainly was run off in true 
style. The rehearsal and meeting 
were quickly and fully disposed of 
and our dancing to the strains is
sued forth by our up and coming 
“Pappies Bucaneers” was one grand 
time. Let’s look forward to a con- , 
tinued repetition of the past meet
ing.

New Haven’s UNITY PLAYERS, 
(John Reed & YCL members) enter
ed the eighth annual Yale Drama 
Tournament. The result was obvious. 
There was no difficulty in present
ing “Waiting for Lefty” other than 
in the winning way, and so, the 
four Yale judges unanimously voted 
“Waiting for Lefty” the winning 
production after three nights of dra
ma competition between eight groups. 
The Baker Cup and twenty dollars in 
cash was awarded the UNITY PLAY
ERS for their superb skill in pro
ducing the marvelous play.

“Waiting for Lefty” was to be pre
sented at a rally for H.R. 539 (Conn.

H. R. 2827) but again the city of
ficials put a ban on the presentation 
as they did on Strachey’s meeting 
and another “battle” between the 
Sponsoring Committee and city of
ficials is taking place. Only this 
one is more of a battle. The city is 
being sued for damages (for print
ing, tickets and adv.), the Unity 
Players are to picket the city hall 
and the sponsors together with the 
I.L.D. are seeking a court injunction 
against the city. We anxiously wait 
for the outcome.

Our big affair in Waterbury is 
here at last. The preparations com
mittee in New Haven is frantically 
working for a large representation 
by New Haven....Chorus....MeLoDeers 
....and a large group of adults If 
the success of the affair depends on 
New Haven, then you can safely call 
it so

Notice:....Let’s have all our 
bers pay up their back dues. 
LDS and chorus members, 
for our own personal interest. 
Fin.-Secr. should notify 
meeting all those that 
their payments. We 
out for suspensions.

mem- 
Both 

It is 
The

at the next 
are back in 
must watch

Don’t forget the drive for new 
altos which commenced last week. 
All you can get!

Next week let’s have our regular 
corfespondėnts writing in New Ha
ven’s activity. I gladly substituted 
this time. Sort of relief work. But

Olekis Jr.

30 thoulsand youths demanded ‘^Scholarships instead of battleships’/in 
Philadelphia on April 12th, a part or the nation-wide demonstration against 
war. In spite of the fascistic and brutal frame-up threats ipade by high 
sdhool principals, the students boldly walked out to demonstrate.

Dr. Edwin C. Broome, superintendent of schools, boldly announced to the 
press that out of 48,000 students only six seniors absented themselvs be
tween 11 A. M. and noon, the hour scheduled for the national demonstra
tion. A great YictOry indeed. I am sure our good and true mayor will 
highly reward him for such efficiency in dealing with our school chil
dren. But our honorable Dr. E. C. i . , — -• —--------
Broome forgot to mention the 30 article, suspected some reds among

let’s have J. P. and A. S. get in a and smiled, 
good sized column next week. We’ll 
look for it.

some freshmen, sixty some soph- 
mores and about 40 juniors who “ab
sented themselves between 11 A. M. 
and noon”; or maybe the press did 
not inquire the rest of the story?

Our deal’ Judge Harry S. Mc
Devitt started yelling his head off 
that our high schools were filled 
with communists, and colleges were 
loaded with them “damn reds”. He 
even hinted that maybe they could 
find some “bolsheviks” direct from 
Russia in the ranks of the college 
men. The students answered this 
slander by closing peace meetings 
with a football cheer: “GiveLMc
Devitt apoplexy!” '

! The most impressive of meetings 
was held in Irvine Auditorium of 
the University of Pennsylvania. More 
than 2,000 students jammed the au
ditorium, many of them being com
pelled to stand. The speakers were 
Gates, president of the college, and 
Norman Thomas. . Not one red neck
tie was found in the hall even with 
a frantic search made by our sleuths.

Some of the most fascistic scenes 
[that Philadelphia audience had wit
nessed took place during the demon
stration. High schools were loaded 
with plainclothesmen, policemen, and 

I militia men. It seemed like the pre
war times were with us again. The 
assembly rooms of many school^ were 
locked. Policemen picketed the high 
schools and if students attempted to 

. leave they were brutally pushed back. 
[ The high schools were even afraid to 
allow Norman Thomas to speak. Poor 
Thomas had to speak on top \>f his 
car in front of high schools with a 
solid wall of blue coats surrounding 
the institute. Even fire escape doors 
were locked—which was against the 
law of the state. Principals of high
schools made clear to the students 
that they would be black-listed if 
they attempted to leave the build
ings. Seniors would be expelled i 
from school for two months, which' 
meant that they could not graduate. 
Then our dear Dr. Broome smilingly 
stated “only six out of . 48,000” were 
black sheep seniors. The good and 
honorable mayor rubbed his hands

his golden threads. He had the 
without the student present and 
disband his leaflets. What power 
of will and courage he must have 

i had—suppose that “damn red” had 
I planted a bomb. This gentle and 
kind advisor had the courage to ar
rest this student who had the nerve 
to ask for his property. A policeman 
while escorting this youth to our 
jail asked him if “he was going to 
cut papei; dools out of the leaflets?” 

the
was 
Ma
this 
him

Ben.
The dear Dr. F. L. Cloud, the prin

cipal of Frankford High, and for
mer principal to the writer of this

“ONYTE IR JONUKAS” 
PRESENTED IN DETROIT

April 28th, the Aido Chorus pre
sents the operetta “Onyte ir Jonu
kas” at the Finnish Hall, 5969 14th 
St., corner of McGraw.

This operetta is highly entertain
ing, humorous, as well as delightful 
with its many beautiful songs. It 
concerns “Onyte”, a charming girl of 
a well-to-do family, and her lover 

.“Jonukas”, a common worker. The 
girls parents, however, desiring that 

I Onyte marry a rather wealthy, eider- 
1 ly, high-strung individual by the 
name of “Birbilas”, whom Onyte dis
likes very much, tends to compli
cate matters. Come and see for your
self just how the situation is straigh
tened out.

The cast is as follows:
Onyte--------------Ruth Astrauskas
Jonukas ---------------Walter Gugas
Birbilas__________ Servit Gugas
Justinas ___________ Joe Adams
Dulbiene ________ O. Demskiene
Dulbis ____________ J. Dundulis
Dėde Pilypas______ J. J. Butkus
Mariute___________Mary Katis .
Bubnas _________ J. Razavičius
Village youth______ Aido Chorus

Tickets in advance are 40 cents 
and at the door 50 cents. There will 
be good dancing afterwards. Dancing 
is only 25 cents. The operetta starts 
at 6:00 
8:00 P.
P. M.

, You know how dumb some of 
flat-foots are. Or maybe he 
entertaining the youth ? ' Then 
gistrate Dougherty believed that 
boy needed supervision and held

i for the Moral Court. Our gentle 
Dr. Cloud forgot to inform his pa
rents and so did the court. His fami
ly had to search for him until the 
police told them v^here to find him.

I “Don’t be a peace disturber,” the Ma
gistrate advised “Be a good citizen. 
Remember there is such things as 
abusing the privilege of free speech.”

I Such was our demonstrations in 
Philadelphia. Sifaall, yes but cour
ageous. This was a great beginning 
in a fascistic city such as ours is.,

I But we have planted a seed from 
which will grow a great tree. * hil-,. _ ,.- • .
adelphia has witnesed its first stu- !1S surprising how many of the chorus 
dents peace rally but not its last. members have bought new cars There 

is much enthusiasm m everyone over 
I the trip. If there are any outside 

Show the bosses that you are people that wish to go along with 
.. . . .. i . rx the chorus, they may report to thea class conscious worker. - -1- -- - - - -

monstrate May 1st!

P. M. and dancing starts at 
M. Doors are open at 5:00

* * *

have previously mentioned,As I
the Aido Chorus has been planning 
to go to Grand Rapids May 11, to 
help fill out the program for the 
concert. Up to now the chorus has 
definitely decided to go. Cars are 

Phil- being organized for the trip, and it

New Attractions to be 
Featured at NLYC Affair

rx v 11 v? VI lx/1. M o y vi IV IILC* y 1 V įlv *■ v Uv VIIV

, Porter Hall at the time of chorus 
j rehearsal and make themselves 
known. They are mighty welcome. 

Correspondent, 
Edith Butkus.

Even though the NLYC affair 
has been postponed, tickets th)at 
were issued for April 28th will 
be good for the present date. 
Fifty dollars will be given away 
as door prizes to. holders of lucky 
tickets.

New star attractions have been 
added to the already* fine prog
ram. Make sure you don’t miss 
this big affair. Come down to the 

'Lithuanian Citizen’s Club, 80’ 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. oh 
May 19th. Many pleasant sur
prises are in store for you.

SOME MORE NEWS 
DETROIT

FROM

LOS ANGELES COPS DEMONSTRATE FOR PEACE!

The uplifted club in the hands of the Ix>s Angeles cop shows what a peace lover he is. 'The girl 
on the receiving end was knocked unconscious, The attack started when a red squad decided that 
they couldn’t let students strike against war on April 12th. The students got a glimpse of what 
American fascism would be like. • ■ _

:.f " % - •
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Bright, sunny Ėaster 
Our president personally 
members coming into the 
one-man reception committee to greet 
the Easter Fashion Parade. Did you 

. notice that the girls are as fresh as 
spring violets in their chic ensem
bles? Thanks for the compliment 
to the chorus girls, Birbilas

Final rehearsal for operetta, Sun
day, April 28, 1935, at 10:80 A. M. 
at Finnish Hall. Demskiene gave 
us warning that it was going to be 
a long ordeal—so come prepared to 
stay.

The Aido Chorus is going to Grand 
Rapids “en masse” this year. Sa
turday, May 11, is the date. I know 
everyone is as artxious as I arti to 
visit Grand Rapids and see how* 
their chorus is functioning, 
hoping we have į ’ 
for the trip, the 
will be 
sonally.

May 12—Picnic 
Here’s a good opportunity for na
ture lovers to go a-flowering.

Corresp. A. L.

Sunday! 
greeted 

hall. A

suffered

_____ Here's 
pleasant weather 

expenses of which 
by members per-

at Beechnut Grove

CONCERT - DANCE BY 
GREAT NECK CHORUS

A concert and dance will be given 
by the Pirmyn Chorus on May 5th, 
at the Sabenko Hall, 91 Steamboat 
Road. Time, 4:00 P. M.

The concert will consist of very 
Well known singers. The Brooklyn 
Aido Chorus itself and its men sex
tette will do their share of singing. 
Other numbers wiil be just as good, 
so postpone your other engagements 
and come down to Great Neck on 
May fifth.

After the concert is over, you will 
have the pleasure of dancing to the 
musical strains of William Norris’ • 
orchestra.

Look up above and make a mental 
so that you will not 
sure yoti coihe down.
See you therė..

Olga Bechte

note of the date 
forget it. Make 
All are invited.
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HERE AND THERE IN 
WORCESTER, MASS.

Hey there! Howv many student 
members of the Aido Chorus ‘ par
ticipated in the strike against war 
and fascism on April 12th ? ? ?

April 7....The drama, “Pradžia”, 
in Which many of the Aido Chorus 
members had important parts, was 
presented.

Hearing on Unemployment Insurance m 
Connecticut State Capitol

By Clettrens Strauss
The hearings on various Unemployment insurance and old age pension 

billjs were heard by the judkihry committee of thė Conn. Legislative Body, 
Tuesday afternoon, April 16, 1935. The Socialist, Democrat and Republican 
parties presented their bills. Analyzing these bills, it is evident that in 
essence they jure the same.
_ Oriie bill proposed 50%be phid by employees and 50% by employers (a
50-50 proposition) and that $12.00 be the largest sum payable. Still another 

states that reserves be set up from payrolls and start payments Jan. 1st, 
1938, andd that amounts paid be 50% of wage scale and never to exeede 

The speaker reminded the-------------- .--------——  ----- - J.— - -

ENGLISH BOOKS FOR 
ALDLD YOUTH MEMBERS

April 19....At the ALPMS 2nd dis- ' 1938, andd that amounts paid be 50% of wage scale and never to excede 
trict Annual Concert in Montello, $15.00. The speaker reminded the------- :—.  ——   -
the program was opened by all the committee that it would ease the ty would arise and replace these hon- 
Massachusetts choruses singing se- burden of the employers. He „ for-i oraple gents.
veral songs under the direction of got to mention on what the uriehi-I was noteworthy to stress the
Billy Patrick of Lawrence. i ployed will live now, and that the

_ , . _ present unemployed would get no be-
Our Josephine Lattimer sang very nefit at all.

well and the Girls Octette, as usual,1 „ „ ~ .
made a fine showing. After the pro- ° tt’ H.R. 2827-Ed.) the
gram, wasn’t it-a pleasure to flit Workers Unemployment and Old Age 
around to the tune of Bert Oris’ or- ^sions Bill was the last on the 
ehpstra9 vnil list. Joe milton, of the New Havencnestra. You bet. j Action Comm., and Charles Camp-

I bell of the Waterbury Action Com->
Alice said that while the Octette mittee, pointed out that H.B. 539

was. I wonder why. . the hunter. would faU ™ the backs
A. A---------  . . ' nnn.dhU Ind nV he 75,000, to. 100,000 were represented.

He for- orable gents
ftlct that the rank and file A.F. of L. 
members were aware of th.e phoney 
bills presented by their leaders. A 
good example: Mayor Murphy of New 
Haven, who is Pres, of Conn. A.F. 
of L., presented one of the’ phonies. 
Yet there was a representative from 
the Cigar Makers Local of NeVr Ha
ven, which is supposed to) be Mur
phy’s pet local, who voted for H. B. 
539. i

April 21....A-a-ah....At last the fel
lows arranged the long awaited par
ty. But, alas! The dear little boys 
were so puffed out after serving the 
girls that they didn’t have enough 
pep left to entertain them. 
thus the girls had to seek their own 
amusements.

ponsible for the crisis, and not be 
taken from payrolls of the under
paid workers. That it provides for 
immediate payment and for the en
tire period of unemployment. The 

And* °^ber bills provide payment in the 
distant future and for varied short 
periods.

! Foxworth speaking for the League

Most inspiring was the fact (that they 
realized that the fight had, just be
gun, with these other bills! pending 
in the House. They vot<ejtl to re
double their efforts and carry out a 
determined struggle to achieve their 

. objective.
I The 200 delegates work another.r ox wore n speaKing lor untj JLoaguc į . Yvvriv <*2Ivvllk^

Irnnwn hv of Struggle for Negro rights, point- epic landmark in>the struggle for se- 
Zbm ed out that this bill provided equal- i curit.y during unemployment,- old age,
t. LJ1 Li I <1111 . - *■ . - I —2 _ 1_____ .___ _ _2 1 ___— 1____ _

“A man, like a clock, is 1 
his works”, observed the epigram 
maker.

’“And by the hours he keeps”, add
ed the wife.

“And by the spring in him”, said ’ Delegates from the Mechanics air
craft Union and Industrial Aircraft 
Workers of the Pratt and Whitrioy

nimous approval for H.B. 539. They 
stated that through careful study of

1 only that bill provides genuine un- 
- ‘ ‘ • It gives se-
said the cunty to all.

I L. Wofsy, of the Communist Par
ty, stated that the party supports 
the bill because it is genuine. T 
stated that while the lawyers and 
professors study the conditions, it the dress, it was an inward tension 
is already clear to the workers that that seemed to just draw her up into 

I insurance is needed. He flayed, in all sorts of angles. No matter What 
Socialist Officials of Conn, for intro-' position this young girl took her body

< ducing a phoitvy, when the National

ity to negroes <who are now discrimi
nated against in obtaining relief. It 
provides for an equal standard of 
living.

sickness arid maternity.

the athlete.
“And by his being fast sometimes”, Aircraft Company, voiced their una- 

remarked the reformer. : —
“And by the way his hands go carefu.i

up”, put in the pugilist. ,a - . ^®.Y Were convinced that
“And by his not always going employment insurance. 

w?hen we want him to”, said the curitv to all. 
girl friend who’d been robbed of her I 
sleep.

“And by the case he has and the 
way he is run down”, said the doc
tor.

“Gosh! I feel furiny this morn
ing”, complained the column writer.

“Huh!” !
tic neditor, “you
But what you need most is to be 
humorous.” '

Due to the fact that its youth 
membership is steadily increasing, 
the ALDLD has procured many good 
books in the English language. They 
are sorted in sets which are worth 
from $2.25 to $2.50. These sets 
may be gotten for the $1.50 yearly 
dues.

Pages Price
t Set No. 1
Chapayev^

by D. Furmanov 423 $1.25
Dimitrov,

by Stella D. Blagoyeva ^124 .75

-Set No. 2
I Love, by A. Avdeyenko 
Memoirs of A Barber, 

by G|. Germanetto

Set No.
Women Who Work.

by Grace Hutchins
Men of Siberia, 

by Hugo Huppert

3

4Set No.
History of the American 

Working Class, by 
A. Bimba

Set No. 5
Forced Labor in the U. S. I 

by Walter Wilson
Driving Axle, 

by V. Ilyenkov

548

283

360

$2.25

$1.00
1.25

643. $2.25

285 $1.25

325 1.00

610 $2.25

378 $2.50

192 $1.00

455 $1.50

647 $2.50

GIRLS’ SECTION
By Alice B. anything else was thv< picture this

I know a girl in an LDS youth .m^e a^t6r J1®? ®5*
branch whose face is very attractive, hausted body on a chair. Her cheek, 
she is not underweight yet “she al- nS?eu’• 2^5 ey<iS
Ways strtick me as being painfully healthfully bright and wonder of 
thin. It puzzled me very much. At i wonders. Her .body re 1 axed ant lie- 
first I thought it was the black! heved of the nervous tensi^ pre 
dress she wore, then it, came to me in an ^entirely ^n^Jight.

rose she Walked With an easy grace 
that one evening of sports, running 
around with the ball, trying for the 
basket, had given her. She looked 
happy and felt better and the fol
lowing weeks saw her practicing re
gularly.

, ,, - , Girls, if you really want to look
Because that was^ discovered I was attractive, the best' way > is trough 

“J x_ .... sports. HaVe you ever Watched the
graceful stride of an athletic girl? 
I know that you’ve seen the remark
able forms on the girl swimmers in 
the movies. Sports not only makes 
you healthy—it gives you confidence. 
It develops the weaker sections of the 
body and it is bound to make 
you more attractive. You are more 
able to do your work in your or
ganization because of the pleasures 
and relidf your overworked body 
draws from participating in sports. 
All in all, there is every reason in 
the world why a normal girl should 
benefit arid enjoy activity in the 
open air. And yet, to judge by the 
number of teams we have of girl 
sportsmen, girls are very averse, 
to participating in sports.

her ex-

TVS urcss one wurc, UMVii came mu iHe during a meeting, that it wasn’t be- * Oone Were the angles. When she
cause she was skinny and it wasn’t

jutted out in angles just like some
snapped the unsympathe- Executive Board endorsed the Lun- of that modernistic painting you see, 
‘you-always look that way. deen Bill, from which H. B. 530 is but without any of the curved lines.)

patterned. j cecause mat was uiscovereu i was
| AiF. of L. local representatives' ?ven more curious to go on further 
'from Bridgeport, New Haven and ^new shejWOTked m a factory and-a A—. i i* i- -xx-vni V. XivW cXIlvl

9?e ack space and Hartford, a F.E.h.A. union delegate’ 
the, rush of the paper s con- from New Haven, and a Retail Clerks 
test, several births and deaths Will Union member were few of the 
be postponed until next week, or un
till a later date.

An editor is sometimes able to live 
within his income, but he can’t live 
without it.

The proofreader is only a 
righter, after all.

Your Pal-sie-wal-sie.....
Vee-ola

I others to speak in favor of its im
mediate passage.

I K. Lishofsky, a former Socialist 
selectman from Bridgeport, warned 
the gentlemen that if they did not 
take action, a real united labor par

type

being a'factory Worker myšelf I was 
very familiar with the speed-up that 
she told me the briss had. To top 
it off she worked on a conveyor 
which made it all the more plain 
why the tension. The strain of 
being constantly on the go, speeding 
not to be left behind, and the black 
discouraging feeling when something 
goes wrong and one is left behind, 
just bunches up the musclen some
how and the feeling doesn’t leave

COMMUNISTSAID 
UNEMPLOYED YOUTH

FLASHES FROM HARTFORD -n ZXrDg " leave
Well, this Saturday is the big day, up^SS subjec^^f^spwts. ^‘S/s 

fnehds. Yes, the day of the big g£t t<y gether girls and go ice.skat. 
concert in Waterbury. Laisves Cho- f ol5to the gyi^ fort work-out 
^uVsalLs®fc an(l refC’y yenAui:e,and swim”. She was always the 
forth to that great city and do their firgt, to obječt and when j corneyed- t
stuti. Have you your bus part- ber personally, she confided that she 1 We could count the number of girls
llcloy glxlS •

Time and time again I brought
i. “Let’s

didn’t Want to strain herself, that basketball i teams on one hand. And
Luce-Prague, Czechoslovakia—In 

nec (Slovakia) there are 500 unem
ployed young Workers. 40 unemploy
ed youths are living in a home 
for young workers but of work. The 
management of this home resolves 1 If it is any affair in town, they 
to disband it in spite of the pro- i fail to show up, but if it is out of 
tests of the inmates. As the manage- I town, they all appear ready and eag- 
ment insists on closing down, the er to go. What is this power that 
Young Communists organized the the out-of-town people have over the 
inmates of the home, and a delega- chorus members? 
tion was sent to the Police Commis
sariat. In consequence of this reso- 
lutb action the young unemployed 
workers received the assurance 
the home will be maintained.

that

. Some Reason
He: “That driver must be 

school teacher.”
She: “Why?”
He: “ ’Cause she doesn’t want 

to pass.”

my

me

Atta, Boy!
Mother: “Johnny, if you eat more 

cakfe; you’ll burst,”burst
aMSLe*8* and

T . , „ , . .. perhaps it was too much for a girl’sI wish someone would explain to body/ numoer or 1S. 8Ulv„au Leain8
I This scene was repeated often and cause there aren’t any in the forma-
II got no further than the begining. " ........ * "
I was discouraged already when the 
branch put up a basketball net and 
bought a new basketball that they; such a lack of girls’ sports in the 
practiced with. You can imagine 
how we felt when I burst in upon 
what looked to me like a wild bunch 
of members hair distorted, hands and

i faces smirened with grime from the 
, . ,, . 'floor. What- startled me more thanWe wonder why in the universe . 

didn’t Eddie K. an his brother Karl 
attend chorus rehearsals Wednesday. 
After all, boys, even the best singers 
need some practice. Ahem! j

Well, well. We’ve got Johnny Ro- 
maka back with us. You know 
Johnny was away for about six 
months, attending the Hellyer Inst- 
tute, and now that he has gradua
ted, is back among us to sing and 
make merry. Attaboy, keed.

* Adios until next week.

me why many chorus members, who 
j do not attend chorus rehearsals re
gularly, all flock in when there is 

I something big about to take place. 
• Tf it is anv n.ffnir in tnwn iliAv

we don’t’ hhve to bother to count the 
number or girlš’ softball teams be

tion process even. What’s the mat
ter, girls? Won’t you speak up and 
give us your opinion Why there is

LDS? Is it because they are bash
ful of spindly legs in shorts? Is it 
because they feel they bulge in the 
Wrong spots?

Sports is too much fun to pass up, 
so why be bashful, girls?

me FOR SOVIET UNION DELEGATEFUNDS ARE NEE
> . . ■ , ....

t In a very short time the Lithuanian delegate To the Soviet Union wilf 
have to be on his, or her, way. What does this mean? It nteanto that all 

j organizations sympathetic to the workingclass movement should take 
it upon themselves to send donations toward this fund«

: Recently, the Laisve Youth Section, by accepting a challenge, has set
> itself a quota to raise $75.00 in order to make it possible to sejid a Lithu
anian delegate to the workers’ fatherland. Not a single donation has

! been received so far.
I All youth organisations are urged to get-busy and > forward donations.

..... .. .„ . —»int out: the importance of sending a Lithua-lt k riot necessary to point out: the
. nian delegatė to the U.S.S.R. The ręasomr.andj.advantage ape obvi

’Vy
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A Bump Into A Ladder
graduation, however, Sol became one 
of the unemployed. Still his spend
ing money continued. Notwithstand-

By Frank Witkus
The youth in our language and . r c ___ , ;4.

English working class choruses have ?nk* thls> wSo1 ™{used % ?
become members in a variety of bowling. He shunned the “alleys’, 
ways. Many youth sing because He became one of the hunched spec- 
their parents want them to; others, 
because their girl or boy friend.sings or because they themselves i concerning bowling was tinged with 
simply enjoy singing. Still other- a fal.se sense of ho™r one meviteably 
and of these th?reare but few- 
have joined because of the ideology 
of working class choruses’

It is my opinion tfiat so few youth 
join our singing societies of their 
own accord because our iedology is 
not advertised. True, the songs we 
sing speak for themselves. But what 
young man or woman will sing 
“On the Line” instead of the “St. 
Louis Blues” when taking a bath, for 

^instance. (It is gratifying to note, 
however, that the catchy tunes of the 
“Comintern”, “Banker and Boss” 
and the “International” are increas
ingly being hummed instead of Tin 
Pan Alley music when cleaning house 
or shaving.) But one can doubt 
that any proletarian song, regard
less of its popularity, will take on 
new meaning when the singers un
derstand, even if just a tiny bit, 
why they sing these songs.

The thought of the preceding para- 
praph just scratched the surface of 
a subject about which a theme can 
be written and shoud be written.

I take up my fountain pen, how
ever, not to write primarily about 
the importance of having periodic 
lectures explaining the role of our 
musical organizations in the class 
struggle nor to hint on how to or
ganize such lectures, but to tell, in 
my own way, how Solly Dhine, a 
youth, joined his neighborhood chorus 
because of its ideology.

The information about Solly is not spontaneously. He learned to sing 
gotten first hand by the the au- 1 with the same fervor and zeal as the

A BIT OF NEWS FROM 
BRIDGEPORT, CONN.

1 The Bridgeport LDS youth branch 
held its April business meeting and 
we must admit that it was a good 
one. It was decided that a serious 
program (a plan of work) should 
pave a way to direct the various 
committees. The building of a strong

. going trough the machinery of the 
American school system. He said 
something to the effect that as a 
student he was able to accept money 
from his parents and spend it as he 
wished, but now it was different. 
Now he was unemployed and in all 
fairness to his folks he ought to be, 
more particular where and how he 
spent his money and so forth.

Solly was really sincere about it 
all. He knew he was a burden at 
home. He was willing to work; he 
wanted to play; but could not. He 
knew something was wrong some
where, but that’s all, until—

It might be well to mention that 
Solly was often approached by youth 
members of the “Workers Singing 
Society” which held its weekly re
hearsals in one oof the many halls of 
the “Recreation Center”. He was 
given to read working class litera
ture like the “Daily Worker”. He j 
was drawn into conversations with 
chorus members. When asked he I 
even went upstairs and listened to j 
the rehearsals. I

The friends of Solly began to no
tice his increasing friendliness with 
the “Workers Singing Society”. He’s 
a Red,” He’s hangin’ wit’ the Commu- 
tists” was whispered. “He’s a Red” 
was whispered again. “What a 

1 guy!” from someone else.
Later, Solly did join the chorus. 

He sang tenor. He learned his lines

thor. The truth of the case is I 
come from another town and never 
was able to know him intimately. 
Only on Friday nights when I oc
casionally came to town to bowl did 
I meet Solly who, too, was a bowler. 
Later when I began to miss him, I 
inquired about him and with the 
information received from other 
bowlers, I am able to tell you about 
this young man.

It was Friday night—chorus re
hearsal night—and the night young . __  __ _________  __ .
workers and students sweated over song of contentedness cr 
the bowling alleys. It was the night triviality left his lips, but real living 
I stopped at the “Recreation Center” ------
for a couple of games and the night 
when Solly’s hunched figure on the 
railing prompted me to do what I’ve 
been thinking of doing quite a while 
—to write about Solly.

youth and adult singers whom he 
scoffed at when he did nothing but 
bowl. Sol recalled how the sound of 
husky voices penetrated the smoke 
and noise to reach his ears as he 
waited at the foul line for his re
turning ball. Because he Knew no 
better, “nuts!” and other like words 
supposed to descirbe the singers, 
used to leave his lips sarcastically. 

Į But now he sang with them. The 
words and music had a new appeal 
tv nim. No sentimental wailing, no 

; or pompous

songs.
I Solly met human young men and 
women in the chorus. They possessed 
a remarkable store of intelligence 
ana culture. At last he derived the 

(pleasure from persons who said what 
they thought and said it sincerely.

j It was Friday night and nearing 
eight o’clock, the choristers were al-

NATIONAL SOFTBALL 
TOURNEY PLANS OUTLINED

(Continued from Page One) 
be a little backward politically. 
Sports can be utilized as the me
dium through which these youth 
may acquire workingclass understand
ing by mingling with youth who

baseball teamwas included i n t h? ,are ™re Politically developed/ 
program. The members are eager How the Tournament Will Function 
to build the finest team that the | 
Connecticut youth branches ever had. 1 
(Don’t forget to enter the LDS Na- ( 
tional Softball Tournament.—Ed.)

The sports committee is swinging 
into action already. The members 
are shaking the winter out of their 
hair and some of the summer spirit 
is being restored into their hearts. 
Now, by gosh, if we don’t have a good 
team by the end of spring, someone 
will have a springy foot to contri
bute to the sports committee.

But now for something surpris
ing. The quiet Vitas J. gave a pep 
talk to the members and, above all, 
convinced them to buy the NLYC 
raffle tickets besides going out and 
selling them. Aside from that, he 
brought along a new prospect who al
so participated in the discussions. 
Another prospect promised to attend 
the next meeting.

HARTFORD NEWS
) The showing of the movie “Chapa
yev” here in Hartford proved a tre
mendous success. The auditorium 
was well filled the three days that 
it ran here. Hartford newspaper 
critics also spoke very favorably 
the picture and recommended it 
everyone. * * *

What ails our youth branch 
late ? Our meetings have become 
short business affairs, where one pays 
his dues, rejects or accepts new busi
ness, and is on his way home. This 
is not the best way to attact new 
members into the group, comrades. 
If one or two members find it im
possible to attend, that is no reason 
to warrant the postponing of ac
tivity of the meeting entirely. Each 
and every one can contribute to the 
success of a meeting and this should 
be especially stressed and encourag
ed here in Hartford. Let’s plan in
teresting activity after meetings, 
such as a social now and then and 
let’s make it a pleasure to attend, 

I thus attracting members into the 
group. We must live up to our good 
reputation and really accomplish 
something this year.* * *

of 
to

of

The eliminations will proceed’in 
the following manner. First, there 

l will be the city elimination series, 
then section, then, district, state, re
gional, and finally, the game for the 
national championship. This final 
game will be played by the two 
teams which have survived the eli
minations and it stands to reason 
that they will be the strongest teams 
in the country.

Į The first set of games in the city 
championships will be best out of 
three played games. The survivor 
of these will play one game ond the 
loser will drop out. In the final 
game, three games are to be played 
and again the survival of the fittest 
will reign supreme and will be crown
ed NATIONAL CHAMPIONS.

Picking Umpires
Two umpires will be picked by the 

teams themselves—one for the bases 
and one regular. Both teams must 
agree upon having them.

How Expenses Will be Covered
I Teams will have to travel from one 
city and state to another, thereby 
making expenses. • These • expenses, 
will have to be met by the teams, 
themselves. The youth branches, or 
other organizations that’ will parti
cipate in the tournament, will have 
to hold picnics, outings,-or resort to > 
some other means of raising finan
ces.

Now, you lovers of sport, get into- 
the sport movement that will be the 
talk of the whole country ! Organ
ize a team and join! Send in your 
entry fee as soon as possible to - 
the National Sports Committee. If 
anything is not clear to some, write . 
for information to the above men
tioned committee. - ’ '

HERNDON MUST BE SAVED
(Continued from page 1)

So, too, in the case of Herndon, 
only mass pressure will force the 
U. S. Supreme Court to release • 
him. Already in the argument be
fore the Supreme Court, a few 
judges showed animosity toward the 
attorney for the defense and one of„ __ # VW 4. llv jr Av* vllv UVAVilUU V11V V*.

The next Conn. District Meeting them openly assisted the State’s at- 
111 ho holrl in Wolnrhnrw nn IWov j ... . . __ !•____ i. •_____ T1 •_ *

Solly Dhine—some called him Sol 
for short— was hunched over the _____ ,
iron railing that separated the bowl- ready gathering in the basement be
ing alleys from the bar-room. Four fore going upstairs to sing, 
powerful electric light bulbs, suspen- 1 The singing professor or ’’comrade 
ded over the shining alleys, revealed professor” as he was called, entered 
an enormous quantity of smoke and the basement. The singers turned

will be held in Waterbury, on May 
“ members 

to be
5th, at 10:30 sharp. All 
must make it their duty 
time.

B. R.

on

an enormous quantity of smoke and the basement. The singers turned 
dust. The source of the smoke could from the railing and urged “Come 
easily be traced to the numerous ci- on everybody, upstairs!” 
gar and cigarette stubs strewn over į The singing workers and students 
the once snowy sawdust at the foot -- 
of the bar. Pale blue puffs of smoke 
were emanating more profusely from 
half burnt “ropes” held between ni
cotine stained fingers and teeth. The 
rolling thunder of the black rose
wood ball could be heard all over the 
building as it sped toward 'the pins, 1 
crashed into them, then fell to the 
floor—thud. Clouds of dust result
ed. These gay motes mingled with 
the tohiacco smoke and led collective

lives in the four beams of light.
Sol watched his friends speed the 

ball down the alley. They tried to 
steer the swiftly moving ball between 
the head and third pins (not unlike 
the motions of an interpretive danc
er bending her body with feet in 
place) and then swung their arms 
downward fiercely to assist in scat
tering the pins from the alley.

Sol, too, used to bowl with the 
boys but that was when he went to 
school.

What will be said about Solly 
Dhine in the next paragraph is not 
new but it is, nevertheless, true and 
typical of the • thousands of sensi
tive young men all over, with the 
exception of the Soviet Union, where 
such compications do not occur.

School was Solly’s mania. He was 
the .only one of the crowd who cared 
to finish high school. E_____
this, his parents provided him with 
spending money most of which was I “L 
used mi the old Dutch game. Upon lieve

GREATEST MAY DAY BEING 
PREPARED BY YOUTH

torney in presenting his case. It is 
clear, therefore, that if Herndon is 
not to go to death on the chain 
gang, the mass movement must be • 

(stimulated all over the country in 
'a demand for his release. Resolu
tions, telegrams to the Supreme 
Court judges must be sent at once. • - 
Meetings should be held everywhere.

The outcome of this case will also 
determine whether the Atlanta Six 
and others who now stand under 
charges in Georgia will be prosecu
ted under the same law. This will 
mean the loss not only of Herndon 
but of many other capable comrades 
in the movement. It will also mean 
a blow to the struggle for Negro 
rights. But above all, it will esta
blish,a precedent that will enable the 
fascist and reactionaries not only to 
reenact the old slave law but also 
to enact new laws against the re
volutionary workers.

Angelo Herndon must be saved. 
We won a victory in the Scottsboro 
case—we will win one also in Hern
don’s case!

The 13th Anniversary of the Young 
Communist League wil be celebra
ted in Worcester tonight, 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, Worcester Lions. Ame
rican Youth Club, American Workers 
Club Drama Group. There will be 
an added attraction of movies show
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.

Admission to the affair is 25c.

i

(Continued from page one) 
with them. their place beside other comrades

The door closed shut behind them, marching in the streets, singing the 
excluding the smoke, the incoherent Internationale, shouting slogans sp 
shouts and the crashing of wood a- that even those who sit on top of 
gainst wood. \ -their money bags will hear and be

ware.
The Chicago youth are preparing 

a float in the demonstration—count
less other Lithuanian youth in their 
organization are preparing banners 
with slogans against war fascism and 
hunger.

What is your organization doing? 
Is it preparing to spread the Young 
Worker to every comer of the work
ing class youths’ home? Is it draw
ing in other outside youth to parti- 1 
cipate in the greatest working class 
demonstration? Rush your prepara
tions! Do your part in the 
protest against the criminal 
rages on the workers.
l. ‘

will be demonstrating, 
represent a new society where work
ers have full control. Show your 
unity with the New Youth of the 
World by marching and demonstra
ting May Day. • Remember that the 
only country which really belongs 
to the workers is in danger and 
our mighty expression of solidarity , 
will convince the bosses that here are HUNGER
Lithuanian youth who will come to-WE WILL MARCH FOR THE DE- 
the defense of the Workers’ Soviets’. STRUCTION OF THE OLD WORLD. 
WE WILL MARCH ON MAY DAY TOWARD THE CREATION OF A 

the job. AGAINST WAR FASCISM AND ' '------

disappeared up the steps, Solly Dhine

Perhaps by this time, the title of 
this tale has caused the reader some 
concern. It must be admitted that 
the title is just an attempt on the 
part of the author to be smart.

| Simply it is this: a ladder is a 
means of getting somewhere— a 
higher level, usually. The revolution
ary movement is a means of climb
ing to a higher form of civilization, 
namely Communism. Solly Dhine has 
bumped into such a sort of ladder. 
Let’s all bump into this ladder. Let’s 
hope Solly climbs this ladder, 
us all climb it.

Easy
An 'Irishman, an Englishman

Let great 
out-

An 'Irishman, an Englishman and 
a Scotchman were out of work. They 
traveled together in search of em
ployment and came to a farmer’s 
house and applied. The farmer said 
whoever could tell the biggest lie 
could hhve the job. The Englishman 
said he went to the North Pole in 
a tub. The scotchman said he swam 
to the South Pole. The farmer then

Because of asked Pat:
“Well, Pat, what’s your lie?” 
‘‘Begorra, sir,” said Pat, “I be-

• these lads.”- Pat got
fra

In the Soviet Union other
Youth that

youth

NEW WORLD
■

ft
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Easton, Pa.
Trumpos Žinutės iŠ Mūsų 

Kaimelio.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Konferencija Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą, Nedė- 
lioj, Geg. 26, L.M.D. Svet., 142 

Orr Street.

apie būsiantį visuotiną Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimą, 
kuris įvyks Clevelande.

14 d. balandžio buvo laikomas 
ALDLD 13 kp. susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai, nors 
mažiau, kaip kovo mėnesį. Tas 
negerai, kad nekurie nariai ne
mato reikalo susirinkimų lan-

4kyti. Priežasčia gal buvo ir tas, 
kad susirinkimas nebuvo “Lais
vėje” pagarsintas. Tačiaus susi
rinkimas buvo rimtas ir drau
giškas. Buvo išduotas finansh | 
nis raportas iš kuopos stovio ir ' 
reikia pažymėti, kad per kelius

* tik mėnesius šių metų jau pui
kiai paremta darbininkiškas 
judėjimas. Aukauta Komunistų 
Partijai, politiniams, kaliniams,

^“Laisvei” ir tt. Ir dar keletas 
centų ižde liko.

Iš “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimo raportavo plačiai kuo-

* pos delegatė d. Evelyn šlapi- 
kiutė. Ir kas iki šiolei manė, kad 
mūsų jaunuoliai nesugebia, ne-'siųst į šią konferenciją geg. 
patyrę, nemokės dalyvauti di- 26. Prasidės lygiai 1 vai. po

* džiųjų mūsų įstaigų suvažiavi- pietų.
muose ir neišduos tinkamų ra-j Taipgi prašome jūsų drau- 
portų, tai galėjo daug pasimo- Į gijos finansinės paramos. Jei 

4 kinti iš d. šlapikiutės raporto, negalima iš iždo
Jis ne tik buvo gyvas, interesin
gas, bet ir smulkmeniškas su 
įvairiomis skaitlinėmis. Už gerą jei vedimo kovos prieš karą ir 
raportą jauna musų atstovė ga-

* vo gausiai aplodismentų. Visi 
draugai nusidžiaugė išgirdę, kad 
mūsų dienraštis turėjo pasek-

♦mingus 1934 metus. Apsvars
čius daugumą organizacinių rei
kalų, draugai išsiskirstė gera
me ūpe. , . ,.

Sekantis kuopos susirinkimas nuomon? siuntimą delega-

konferencija bus labai 
Bendrai susirinkę pasi- 

kaip geriau kovoti

šita 
svarbi, 
tarsim, 
prieš Vokietijos fašizmą, kuris
pasirengęs grobti Klaipėdą ir 
visą Lietuvą, ir pulti Sovietų 
Sąjungą, geriausią Lietuvos

1 rėmėją.
Taipgi bendrai 

kaip geriausia 
didėjantį karo 
vojų Amerikoj 
tų šalių; kaip 
daugiausia atstovų nuo įvairių 
draugijų į Visuotiną Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyks Cle
velande birželio 30 ir liepos 1, 
1935.

Kviečiama jūsų draugija iš
rinkti bent tris delegatus ir pa

pasitarsim, 
kovot prieš be- 
ir fašizmo pa
ir daugely j ki- 

pasiųst ' kuo-

kiek nors 
paaukoti, tai gal galima būtų 
parinkti kiek iš narių aukų de-

' fašizmą.
Sykiu šiame laiške 

čiame jūsų draugijai kopiją 
šaukimo į Visuotiną 
vių Suvažiavimą. Kviečiame 
apsvarstyti šitą klausimą ir 

j pranešti konferencijai savo

pasiun-

Lietu-

įvyks gegužės 12 d., 2 vai. p.p., 
Easton Baking Co. svetainėje. 

*■ Nepamirškite laiko ir dienos.
Ateikite ir mokėkitės duokles. 
fi veikiausiai jau gausite ir nau
ją knygą, “Povilas Jurka.” Tad 
gera proga ir naujų narių atsi
vesti.

tų į Clevelandą.
Lietuvių Lyga Prieš Karą
Fašizmą,
Sekretorius, J. Urbonas,

1401 Page St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

ir

Philadelphia, Pa
Kas Kur Bus ir Buvo

Pirmoji Gegužės •

Šiais metais, kaip ir praeity
je, Eastone bus rengiama de
monstracija Pirmą Gegužės 
Riverside Parke. Dar laikas nė
ra tikrai nustatytas, nes mies
to valdžia nenori leisti tuo lai
ku, kokiu komitetas reikalauja. 
Bus pranešta vėliau. Galima ti-

* kėtis, kad šiais metais bus di
delė demonstracija, nes Bendro 
Fronto Gegužinės Komiteto su
sirinkime dalyvavo apie 50 at
stovų nuo įvairių org., ypatin

gai nuo bedarbių net iš toli
mesnių kolonijų, kaip Wash
ington, N. J., Alpha, N. J., Na
zareth, Pa., Bethlehem ir tt. 
Atstovai pasižadėjo dėti pastan
gas, kad iš visų tų miestelių 
darbininkai atvyktų masiniai į 
bendrą Eastono demonstraciją.

Lietuviai darbininkai taipogi daugiau lietuviams susipažinti, 
privalo visi, kaip vienas, vykti......................
į Riverside Park Geg. Pirmą. 
Parodykime savo darbininkišką 
solidarumą valdančiajai klasei 
toj pasaulinėj proletariato 
šventėj.

Pereitą nedėlią buvo lekci
ja ir diskusijos. Draugų ir 
draugių buvo susirinkę apie 
30. Visi klausėsi lekcijos. Pa
sirodė, kad tokios diskusijos 
yra naudinga, nes duoda, pro
gą daugiau prasilavinti ir su
sipažinti su dienos klausimais.

Kas liečia Darbo Partiins

4

Balandžio 30 d. bus masi
nis mitingas prisirengimui prie 
Pirmos Dienos Gegužės, Mar
ket Arena, Market ir 45-tos 
Gatvės, prasidės 7 :30 vai. va
kare. Bus muzikalė progra
ma ir keli perstatymai reikale 
Gegužės. Dainuos visi darbi
ninkiški chorai, jų tarpe ir 
Lyros Choras. Kalbės drg. 
Browder. Tad visi dalyvau
kite.

Gegužės Pirmą Dieną bus 
demonstracija ant Reyburn 
Plaza, kaip 3 vai. po pietų. 
Čia susirinks apie 50,000 dar
bininkų nuo įvairių organizaci
jų, draugijų ir unijų. Tai bus 
viena iš didžiausių demonstra
cijų, kokios kad yrą buvę. Nei 
vienas neapleiskime tos die
nos demonstracijos.

Reporteris.

Waterbury, Conn
Vilijos Choro Įspūdžiai ir 

rų Parengimai

rpsnondpnciios a.nie tai tu- Člelioje, 10:30 vai. ryte. Visi nariai j Bus gera programa, valgjų ir gė- Iesponaentijos apie Ldl LU dalyvaukite šiame susirinkime, nes rimų. Lietuvių skaitJingas£dalyvavi- 
rėjome išbraukti. Kitos da- turėsim daug svarbių dalykų apkalamas būtinai reikalingas. Įžanga vel- 

tilną nrip nirmną nmoną bet, taipgi nepamirškite pasimokėt j tui. _ • .iys tups pne pumos piogos. duoklcs ug šiU0S metus.
Sekr., J. J. Bakšys.

(99-100)

CLEVELAND, OHIO
I Nedčlioj, 28 d. balandžio, 2 vai. po . _
pietų, 920 E.z79th St., yra rengiami i aktų veikalą “Moteris Gatvėj,” dra- 
pietūs su šokiais, Lietuvių Darbinin- , matiškas vaizdelis iŠ bedarbių gyye- 
kų Svetainės naudai. Atsilankiusiems (nimo; Įvyks Darbininkų Svetainėj, 

or" užtikriname, kad praleis smagiai lai-'pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 25 i • . ... • _ i . ♦ _. _ T y . 4-. m 4- •» rr i r* v 1 m 1 i ru t trn i J i 1 n n

Clevelando Žinios
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

darbininkų, kurie jokiose 
ganizacijose nepriklauso.

Svarbu Visoms Darbininkų 
Organizacijoms

Subatoj, 27 d. balandžio, 
Penterių Svetainėj, 2030 Eu
clid Ave., 3 vai. po pietų įvyks 
paskutinė Pirmos Gegužės 
Bendro Fronto Konferencija, 
peržiūroj imui-patikrinimui 
suderinimui savo spėkų del di
džiulės istorinės Clevelando 
bendro fronto visos darbinin
kų klasės Pirmos Gegužės de
monstracijos. Lietuvių organi
zacijų delegatai nepamirškite 
būti—dalyvauti.
. Clev. L.P.D. Sąryšio Kom.

Kviečia ILD dist. Komitetas. 
£ (97-99)

MINERSVILLE, PA. iv. . . .
Gegužės 11 d., 1935 m., Komunis

tų Partija rengia suvaidint/ trijų

READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia puikų 

balių, kuris įvyks subatoj, 27 d. ba
landžio, 7 vai. vakare, Catholic Liths. 
Hali, 126 N. 10th St., ant antrų lųbu. 
Turėsim gardžių valgių ir gėrimų, 
šokiams grieš Triekų orkestrą iš Or- 
wigsburgh, Pa. Kviečiam visus apie
linkės draugus, kaip Shenandoah ir 
Minersville dalyvauti, praleisti links- 

' mai vakarą ir tuom pat kartu pa- 
remsite darbininkišką organizaciją.

Komisija.
WATERBURY,~CONN.

is 4
*

i

ką ir parems savo įstaigą. Įžanga 
25 centai.

(98-100)

HARTFORD, CONN.
Conn, valstijos Lietuvių Proletme- 

no Apskričio parengimas įvyks šeš
tadienį, 27 d. balandžio, 48 Green St., 
Waterbury. Pradžia 7 vai. vakare. 
Hartfordo ir New Britaino chorai su
vaidins teatrą “Dimitrovas.” Po loši- ' 
mui bus koncertas . ir šokiai. Įžanga j ___

. tik 50 centų. Kurie Hartfordo* drau- ' ir šokius, 27 dieną balandžio, 7 vaf.
ir gai norėtų važiuoti su Laisvės Cho- i vakare, 361 Bridge Street. Kaip jauni

ru, tai ateikite į Choro Svetainę, 57 taip ir seni kviečiami dalyvauti, nes
Park St., kaip 6 v. v. Kelionė kai- mūsų kuopa turės labai turtingą pro-
nuoja į abi puses 75 centai. į gramą. Dainuos radio dainininkės

(98-99) ' Kaskevičiutės, vietiniai jaunuoliai su- 
—------ ■-------------- loš humoristiškus veikalus, grieš gar

si radio orkestrą po vadovyste Jono 
Matusevičiaus. Bus ir dar daugiau

La Paz. — Bolivijos armi-
Cho- atsiėmė nuo para-

guayečių Charaguą, alie
jaus versmių centrą, 
livijos valdžia giriasi, kad
sunaikinus 7 priešo pulkus.

visi choro nariai lan- 
vis gaunama naujų 
Atrodo, kad Vilijos

Bo-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Vilijos Choras šiuomi laiku 
pradėjo eiti vis geryn, į pa
mokas 
kosi ir 
narių.
Choras Hartfordo Laisvės Cho
rą pavys ir pralenks nariais 
ir dainomis. Laisvės Choras 
iki šolei buvo didžiausias, bet 
jam gręsia pavojus iš Vilijos 
Choro pusės, kuris yra pasi- 
brėžęs pralenkti ir dainuoti 
dienraščio “Laisvės” piknike.

Balandžio 16 d. įvyko Vili-; "Todėl

HAVERHILL, mass.
Pirma dieną, gegužės, Italų Svetai- . . . ....

nėję, 94 River St. (Hakrel), įvyks I parnargnnmų. Kaip ateisite, pama- 
koncertas. Pradžia 7-tą vai. vakare. I tyslte« Kviečiame visus, kalP 
Programoj dalyvauja Laisves Choras, 
bus keli geri kalbėtojai. Grieš drau
gų haverhilllečių orkestrą. Visi nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti šiame 
parengime. Apvaikščiokite savo kla
ses solidarumo ir kovų dieną, pirmą 
gegužės. " l

(98-100) '

Lewiston Ir Rumford, Maine1 
Dideli Koncertai

Programoj dalyvaus pagarsėję ra
dio dainininkai: Adelė Mickevičiūtė, 
iš Providence, R. L, ir Ignas Kubi
liūnas iš So. Boston, Mass. Taipgi 
dalyvaus ir vietinės muzikalės ir dai- Į 
nu spėkos, kaip tai: Anne Baltrus, I 
Dawn Conant Grant, Olga Beržin, : 
A. Vaitonis ir V. Žilinskas ir kiti, i 
Atsibus 26 d. balandžio, 7:30 vai. va
kare., šv. Baltramiejaus Svetainėje, 
287 Lisbon Street, Lewiston, Me. j 

35c, jaunuoliams—15c. ,
i 

visuomenę atsilankyti. !
Rumford tokis koncertas atsibus

WILKES BARRE, PA.
Visom ALDLD 12-to Apskričio i Rengia’“ALDLD Ii’ kp?’ Įžanga su- ! 

kuopoms. Yra nutarta laike konfe- Į aug-usiems 35c, j____ .5..,
rencijos, kad ALDLD 12-tas Apskri- Kviečiam iš visos plačios apielinkės i 
tys rūpintųsi sušaukt priesfasistinę i Lietuvių ‘ ....
konferenciją iš visų lietuviškų drau- ~__ -__  _ _____ _______ ____ _
gijų, kliubų ir chorų, kurie neprita- 27~k’balandžio"(April'b'tafpgrialy- 
ria fašizmui, Scrantono ir Wilkes- — • ’

' Barre apielinkąje.
1 draugai, ALDLD 12-tas

vaus Kubiliūnas ir Mickevičiūtė ir 
vietinės dailės spėkos. Sykiu su dai- 

v - - . v„ v. ,. , nininkais-artistais, atvažiuoja ir drg.jos Choro susirinkimas, kuria- Apskritys saukia priesfasistinę kon-; j Grybas, ALDLD 7-to Apskričio 
tyip išrinkta dplpomtns i Pir fe*enciJą’ ^u.ri )vyks ? .d. birzeho, 1 1 organizatorius, organizaciniais reika- rne įslinkta, delegatas J 111 ,Val. po_ pietų, Darbininkų Centro lais> turės su ALDLD nariais pasita- 
mos Gegužės apvaikščiojimą ir svetainėje, 325 E. Market Street, rimus. Kviečiam visuomenę skaitlin- 
kiorn iadnni aa rnnnrtnc i« “T ai įvilkės Barre, I a. Tikiu, kad visos gaį atsilankyti į šiuos koncertus, nes buvo išduotas lapoi tas is Lai-> apskričio kuopos pasistengs ne tik j tokių koncertų ne tankiai pasitaiko. 
SVėS” d ’ " AT X 4. 4..„
, , , • j ir užkvies visas viuumua nuvu v įsnas
kur choras tuiejo pasiuntęs į draugijas, kliubus ir chorus, kad iš- 
vieną jaunuolę drg. ------ • .................. '
kanskiutę. Ji raportą 
plačiai ir aiškiai. Reikia paša-1 joj mes rinksim “delegatus ir siųsim 
kyti, kad B. Kukanskiutė gra
žiai kalba lietuviškai. Kiti jau
nuoliai turėtų imti pavyzdį ir 
išmokti lietuviškai. Tada jau
nuoliai turėtų geresnes pasek
mes veikime su augusiais drau
gais, pagautų įtaką lietuviuo
se darbininkuose.

Balandžio 27 d.,

me išrinkta delegatas į Pir- vaL po ’pietų, 
  ' 32E 

. * -L . | Wilkes Barre.
‘ (AROIKA. AVA V 4 V C4VĮ/VM V* v* A vaa»

dalininkų suvažiavimo, nuo ALDLD prisiųst delegatus, bet 
ir užkvies visas vietinias lietuviškas

B. Ku-* rinkt ir pasiųst delegatus į šią kon- 
• v , _ ferenciją. Kelionės lėšas pačios kuo-

ISCtave pOg turgs padengt. Šioj konferenci-

I juos i priešfašistinį kongresą.
įvyks birželio 30 ir liepos 1-mą Cle
veland, Ohio. Turėsim surast, kaip 
pigiau atsieitų pasiųst delegatus. 
Todėl visi dalyvaukite1 skaitlingai.

ALDLD 12 Apskr. Sekr., F. I.
(99-101)

WILKES BARRAE, PA.
ALDLD 12-tas Apskritys 

prakalbų maršrutą del drg.

r/'

LDS

taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

205 Seneca Str,

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.

LOWELL, MASS.
110 kuopa rengia koncertą

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

nius, taip ir • apielinkės—atsilankyti.
Komisija. ' 

(97-99) i

“MACIO-KĖKŠTO EILES”

£1.111

Siųsk šiandien •
BALTRUŠAITIS

Pittsburgh (19) Pa.

ant virš minėtos dienos.
Komisija.

(97-99)

centai, šis veikalas bus suvaidintas pranešjmas Connecticut Vals- 
pirmu sykiu njainų apielinkej. Apart 
lošimo bus ir šokiai. Visų darbinin- ! 
kų pareiga dalyvauti ir paremti savo 
kovos organizaciją. Taip pat prašo-1 
me, kad kitos organizacijos nerengtų 
nieko

5

E

tijos Darbininkų Organi
zacijom

Organizacijos ir veikėjai pasižymė
kite ant kalendoriaus ir užrašų kny
gelėse 21 d. liepos, sekmadienį, 1935, 
kiekviena organizacija, bent kiek 
pritarianti revoliuciniam darb. judė- 

i jimui, neprivalo nieko rengti mini- 
1 moję dienoje, jei kurioj kolonijoj bū
tumėme nusamdę parką ar svetainę, 
greitai pakeiskit ant kitos dienos, 
todėl, kad 21 d. liepos, Liet. Darb. 
Parko Bendrovės Darže-Parke, Wa
terbury, įvyksta Komunistų Parti
jos 15-to distrikto metinis didelis 
piknikas. Kuri kolonija ar organiza
cija rengtų toj dienoj, skaudžiai pra
sižengtų prieš revoliucinį darb. ju
dėjimą. Visose kolonijose liet. darb. 
rengkitės į savo klasės partijos pik
niką. šį metą Partijos Piknikas bus 
masinis ir su žingeidžia revoliucine 

' dailės ir apšvietos programa. 
' i J. žemaitis.

ir J. Baltrušaičio
“TEATRO ISTORIJA”
90c vertės, tik už 30 centų

Įvyniok 3 dešimtukus

“Šapos” Darbininkas. I 
(97-99) Į

CLEVELAND, OHIO I ILDS 44 kuopa Collinwoode rengia f 
card party ir šokius 27 d. balandžio I 

kuris P° numeriu 623 E. 140th Street. Pa- r 
rengimas rengiamas del vaikų va- | 
jaus 44 kuopos, nes tą vakarą vaikai į 
bus prirašomi be jokio įstojimo, ku- | 
rie jau priguli ii’ kurie prisirašys tą i 
vakarą gaus gerą vakarienę, nes Į 
Collinwoodo gaspadines žada gerai | 
pavaišinti LDS narius. Taip pat bus Į 
ženklai prisegti tiems, kurie yra ar- [ 
ba taps nariais LDS. Tad tėvai pri- E 
valo atsivesti jaunuolius ir prirašyti, r 
Vakarienė bus duodama tik tiems L 
vaikams, kurie turės LDS ženklelius. > 

Vaikų vajaus komitetas. r
(97-99) [

PITTSBURGH, PA. -
Pittsburgh’o ir apielinkės lietuviai f 

turės smagų pažmonį, nedčlioj, 28 
d. balandžio, 7:30 vai. vakare, LMD 
Name, 142 Orr Street. APLA 1-mas 

j Apskritys ruošia labai smagų vaka- Į 
jrėlį, kuris susidės iš 3-jų skirtingų 
| kavalkų, tai yra koncertas, vakarienė ; 
ir pasišokimas. Koncertą pildys mū- ' 
sų visų mylimi LDS jaunuoliai iš 
North Side, Pittsburgh. Todėl kaip ' 
APLA narius taip ir abelnai visus į 
lietuvius darbininkus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti ir sykiu pasilinks
minti.

APLA 1 Apskr. Komitetas. 
(97-99)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 28 d. balandžio, 7 vai. 

vakare, 701 N. 8th St., įvyks ban- 
. kietas pagerbimui Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo kuopos ir kitų 
----------- iietuvių organizacijų, už 
labai gerą pasidarbavimą rengtam, į, 
ILD dist. bazare. ' I _

rengia 
v_____ vj .......  R. Mi-

48 Greeil į zaros. Laikas yra skirstomas seka- 
;mai: Scranton, Pa., 29 d. gegužio, 7 

., 30 d. ge- 
Plymouth, Pa., 31 

Nanticoke, Pa., 
ji d. birželio, vakare; Wilkes- Barre, 

veikalo Pa., 2 d. birželio, vakare. Garsinimui 
, , (plakatus pačios kuopos turėsite pasi- 

peistatys (iaryti. Pasitikiu, kad draugai su
rengsite šias prakalbas ir gerai iš
garsinsite.

ALDLD 12 Apskričio Sekr., F. I.
(99-101)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kuopos susirinkimai per

kelti. Vasarai ateinant bus laikomi 
kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadie
nio vakarą. Todėl visi nariai įsitėmy- 
kit, kad sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 2 d., 7:30 vai. vakare, 1035 
Caniff arti Oakland. Nepamirškit bū
ti laiku, nes yra svarbių reikalų ap
tarti, taipgi reikės išrinkti delegatas 
į suvažiavimą, kuris Įvyks Clevelan
de,

klausima tai reikia dar dau-'St’’ Watelbu1^’ Conn., pyksta vah vakare; Pittston, Pa. klausimą, tai teikia dai aau yi Conn> vaIstijos darbiniu-'gūžio, vakare; Plymouth 
giau turėt diskusijų, kad tas visVll „bnv„ ~™no.bnt1 ld- gegužio, vakare; Nanl klausimas būtu aiškesnis Prie k skų choių parengimas, kon-11 d birželio, vakare; Wil Klausimas DŪLU aiSKesms. Ule va d n vmkaln Pa. 2 d. birželio, vakare.
to, visi susirinkusieji nutarė 
reikalauti “Laisvės” Red., kad 
būtų talpinama daugiau raštų 
apie Darbo Partiją, bei išver
čiami raštai iš “Daily Work
er”. Tokie raštai pagelbės

kodėl reikalinga “Darbo Parti
ja.”

certas, vaidinimas 
“Dimitrov,” kurį 
Hartford-New Britain jaunuo
liai. Dainose dalyvauja 5 cho
rai. Dainuos visi kartu ir pa
vieniais. Įžanga 50c ir bus 
duodama prie įžangos užkan
džių veltui. Visi kviečiami da
lyvauti.

Choristas.

žinių Rinkėjas.

Newark, N. J
su-ALDLD 5 kp. mėnesinis 

sirinkimas įvyks 26 balandžio, 
penktadienį, 7 :30 v. vakare. 
Mitingas atsibus ant šv. Jur-

Balandžio 28 dieną vėl bus 
lekcija ir diskusijos temoje, 
Komunistų Partija ir Jos Vei
kimas. Kalbės, M. žald. ir vie
nas iš distrikto komiteto. Tad 
visi dalyvaukite kuo skaitlin
giausia.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
M. Vaitonaitei, Waterbu

ry, Conn. — Apie didelį pa- 
I rengimą balandžio 27 d. 

Taipgi bus plačiau pranešta 'yra anksčiau parašęs kitas 
.^draugas, tad jūsų praneši- 
. mo netalpinsim.

E. M., Shenandoah, Pa.—ti. Draugai ir draugės,' visi 
pribūkite į laiką, nes turim

„ . daug svarbių dalykų aptarti. Apie . draugų Solomsko . ir
gio salės, 180 New York Avė. Po mitingui bus svarbios dis- Kaškiaučiaus prakalbas jau 

‘ ‘ Įkusijos. buvo rašyta “Laisvėje” bal.
Sekr., Al. Dorinis. 24 d., tuo būdu iŠ jūsų ko-

Visi nariai būtinai turite atsi-' 
lankyti ir naujų narių atsives-1

birželio 30 ir liepos 1 d.
Fin. Sekr.. R. Varaneckienė. , . .... . ..(99-101) Pr°£resyvlU lietuvių organizacijų

' Inknl ri’ox'o no oLlorhauimo vora

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

įvyks 28 d. balandžio, 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Kliube, 4-tos ir Upland 
gatvės. Visi nariai privalote ateiti 
laiku, yra daug svarbių dalykų ap
tarti.

(99-100)
Sekr., N. Dudonis.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 28 d. balandžio, ne-

ROBERT LIPTON

y

Connecticut Valstijos Lietuvių Proletmeno Apskričio
Teatras-'Dimitrovas”

KONCERTAS BANKIETAS SOKIAI: DAMOS 5 CHORAI—GERA MUZIKA ŠOKIAMS.
Šeštadienį, 27 d. Balandžio (April), 1935; Pradžia 7 Valandą Vakare

48 GREEN ST., WATERBURY, CONN.
po TEATRUI IR KONCERTO BUS ŠOKIAI ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ

Dalyvauja šie lietuvių chorai, kurie dainuos visi bendrai ir atskirai: Jaunimo Mišrus Choras, Bridgeport, 
Conn.; Laisvės Mišrus Choras, Hartford, Conn.; Vilijos Mišrus Choras, New Britain, Conn.; Daina Choras, New 
Haven Conn.; ir Vilijos Choras, Waterbury, Conn.

ŠĮ NEPAPRASTĄ PARENGIMĄ RENGIA LIĘTUVIŲ PROLETMENO APSKRITYS 
______  Širdingai ŪžRviečia LIĘT. PROLET. APSĘRITYS.

HARMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
.( Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žęmos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų 

ir augštyn.Setų $10.00
Speciale nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Qraham & Manhattan Avės.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
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,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti 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



Tel.

E

License L-1870

o,

T

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.

Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
laisvi.

PARENGIMAI

mi-

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

ir

Trumpos Žinutės

nubaus-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

bus
pu-

nastaro- 
šeimvnu

laiką praleisite ir parem- 
kairįjį darbininkų judeji- 
Įžanga tik 25c. ypatai.

Komisija.

BROOKLYN. N. Y.
šeštadienį, 27 d. balandžio, Brook- ! 

lyno Bedarbių Taryba, lokalai l-mas 
ir 2-ras rengia smagų vakarėlį su 
laimėjimais, 355 Bushwick Avenue. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga prie 
durų 25 centai. Iš kalno 20 centų. 1 
Bedarbių Taryba lošia labai svarbią 
rolę tarp darbininkų, todėl yra visų

tus dar ne visi yra girdėję, 
nors kaipo solistės jos jau ge
rai žinomos darbininkų paren
gimus lankančiai publikai, bei 
radio klausytojams.

S Telefonas: Evergreen 7-7770 £

I PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS 8 

S Sena) dirbąs graborystės pro- S 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
o kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja $ 
8 balsamavimu ir palaidojimu o 
o mirusių. 3

| Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius šerme- S 
« nims, vestuvėms, krikštynoms S
S ir kitokioms parems g
« Šaukite dieną ar nakt) W

g 423 Metropolitan Avė. g! 
g Brooklyn, N. Y. o

Neužleiskite Šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col .Tabletus, 
• -y c l z • ’

Geriausi paliuosavimūi nuo šalčio 
ir galvos skaudėjimo, iš 

priežasties šalčio 
BRET-O-COL SYRUP'

Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už 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.

New Ynrke bėHu 
sins savaitės 3.200

J atimta našalna. Šalnos Biuru 
direktorių^ Corsi giriasi, kad 
tas atsiekta investigatorių “su-

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

Juozas Levanda 
(LEVANDĄ USK AS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be : skirtu
mo, Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PA SKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
'■> , LAIKRODŽIŲ t

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Penktadienis, Bal. 26, 1935

pareiga ateiti i šį parengimą ir pa
remti šią organizaciją finansiškai. 
Komisija.

(98-99)

Šiandien Puikus Gegužinės Bankietas
Piliečiy Kliube; Graži Programa

Penktadienį, 26 bal., 8 vai. j Prie to bus trumpos prakal- 
vak., Lietuvių Am. Piliečių bos. Vyriausiu kalbėtoju bus 
Kliube, 80 Union Ave., Brook- Bendro Fronto Gegužinės Ko- 
lyne, įvyks tas puikusis Komu- miteto sekretorius, Carl Brods- 
nistų Partijos 6-tos Sekcijos j fcy.
bankietas, į kurį atsilankiusie- j 
ji gali tikėtis smagaus ir nau
dingo vakaro.

Šio vakaro programos pil-j 
dymui yra sumobilizuotos ge-| 
ros meno spėkos. Bus vaidini
mas, kurį atliks Darbininkų 
Teatro grupė. Dainuos Middle ■ vimuį ir daugybė kitų mažiau 
Village Choras, čia pasirodys įmatomų, neišvengiamų išlai- 
su naujais, skambiais duetais dų. Jas reikia padengti, o Ko- 
mūsų mylimos dainininkės Al-'munistų Partija neturi kitų 
dona Klimaitė ir Lillian Ka- įplaukų šaltinių, kaip tik pas 
valiauskaitė. O jų gražius due- klasiniai sąmoningus darbinin

kus. Dėlto dąlyvumu bankie- 
te mes prisidėsime prie apšvie- 
tos savo brolių darbininkų ir 
prie padidinimo gegužinės de
monstracijos.

manumu”. štai kur link veda' antradienį. Iki šiol tam streike 
jų tas visas didelis skandalini-! areštuota 180, iš kurių 100 jau 
mas apie suktybes, už kurias, 
kaip lygiai ir jų “tyrinėjimą,” 
užmokės alkanasis mažiukas 
pašai pga vis.

Teisėjas Sabatino, Snyder 
Ave. teismabutyje išmetė kal
tinimus prieš 12 Oxford teatro 
pikietų, kurie buvo areštuoti

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kambarys pavieniui 

I vyrui Williamsburgo apielinkėje. Pra- 
1 šau laišku pranešti adrisuojant se
kamai: Reikalingas Kambarys, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(98-99)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Įžanga tik 50 c. Už tą pačią 
įžangą bus duodami ir užkan
džiai. Bet ne tame visa svar- 

į ba. Visas šio bankieto pelnas 
i eis padengimui gegužinės iš- 
! laidų. O jų yra labai daug. 
■ Tūkstančiai lapelių, šimtai iš- 
Įkabų, ženklelių,- benai maršą-

Atsidaro Rašytojų 
Suvažiavimas

Pirmutinė atvira rašytoju 
sesija prasidės šiandien, 26 
balandžio, Mecca Temple, 
55th St., tarp 6th ir 7th Avės., 
New Yorke. Ši sesija tai 
vienintelė, kurioj pašalinė 
blika galės dalyvauti.

Atidarymo suvažiavimo
tinge kalbės žymūs rašytojai ir 
kalbėtojai: Waldo Frank, 
Friedrich Wolf, Malcolm Cow
ley, Earl Browder, Langston 

* Hughes, Josephine Herbst, 
Michael Gold, M. Nadir, ifays 
Jones, Granville Hieks.

1 Tikietų Mecca Temple mi
tingui dar galima gauti Darb. 
Knygyne, 50 E. 13th St., 
"New Masses” raštinėj, 31 
27th St.

.1 <

Ridgewoodo Kriaučių Lygos 
Vakarėlis

Balandžio 27 dieną įvyks 
linksmas Kriaučių Lygos va
karėlis. Aš manau, kad nerei
kia aiškinti, jogei ridgewoo- 
diečiai remia kitų kolonijų pa
rengimus, tai kodėl negali ir 
mūsų parengimą paremti tos 
kolonijos, ką mes remiam? Ir j 
mums atrodo, kad mes mokame 
surengti parengimus nepras- 
čiaus, kai kiti. Mes irgi sten
giamės surengti tokį parengi
mą, kad būtų svečiai užganė
dinti mūsų parengimu.

Taigi, gerbiamieji Brookly
no ir apielinkės lietuviai, per
sitikrinkite 27 d. balandžio, 69 
Irving Ave., ir pamatysite, kad 
Ridgewoodo lietuviai moka 
parengimus tvarkiai surengti 
ir linksmai laiką praleisti, su 
pažįstamais susieiti ir draugiš-

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 
j Brooklyn, N. Y. >

Geriausios Degtines 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.

j Įkalino 23 Raštinių 
Darbininkus

Apie 5 < 
matė policiją užpuolant 1001 geraį 
pikietu ir areštuoiant 23 Ras-j 
tinių Darbininkų Unijos narius, 
kurie pikietavo New York 
Curb Exchange. Areštuotų1 
skaičiuje yra ir Clarina Mi
chaelson, Raštinių Darb. Uni
jos organizatorė. Keli pikie- 
tai sumušti. Streikas tęsiamas k 
už sugrąžinimą darban 23 
darbininkų, kurie buvo prava
ryti iš darbo už unijinį veiki- Daininink'čš Sadauskaitės 
ihą. Areštuotieji bus teisiami 
13 gegužės. Nežiūrint puoli
mo, unija šaukia kitą pikietą 
penktadienį per pietus.

tūkstančiai žmonių pasįkalbėti. O yra visiem
i žinoma Kriaučių Lygą,

I kas ji yra. Todėl atsilankyda-
’ mi į mūsų parengimą links

mai 
site 
mą.

Harry’s Cafe į
Kur Geri Draugai Susieina S 

1701-03-05 No. Dover St. | 
PHILADELPHIA į 

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

Smagiausia Vieta Mieste g 
Specializuojasi įvairiais Žuvų ?

Valgiais (Sea Foods) g 
L_Z„MOTERIMS STALAI S
BUSINESS MEN’S LUNCH ?

HARRY SLOBODIAN g 
Savininkas S

Bell Phone Poplar 9257 g

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

iiietHeinBiiisHisiiieiiiEiiieineiiieiiiciiisinGiiiGiii

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdnu automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Pashleiskim “Daily Worker”
“Daily Worker,” angliško 

darbininkų dienraščio specialė 
laida, padidinta iki 26 pusla
pių, išeis iš spaudos penkta
dienio vakarą, 26 balandžio. 
Kaina 3c. kopija. Lietuvių 
darbininkų organizacijos užsi
sakė šimtus kopijų, Negana, 
kad jį nupirkome. Žiūrėkime, 

• draugai, kad neliktų nei viena 
kopija “Laisvės” raštinėj, 
bet kad pasiektų angliškai 
kalbančius darbininkus. Visų 
pareiga ateiti “L.” raštinėn 
šeštadienį ir sekmadienį ir pa
siimti "DW” platinimui bei 
nupirkti kopija angliškai kal- 
bantiem namiškiam.

Valvfnin ir dnžvtoiu stVO1'-1 
i kas plečiasi. Sekama suvaiko | 
dieno, prisidėjo 800. Dabar 
streikie^’u skaičius siekia 
9.000. Uniioc siunčia noliciios 

, komisionierini Valentine rei
kalavimus kof] nnčovusis strei-

i kierį policistas būtų 
tas.

Koncertas I
Sekmadienį po 'piet įvyksta j 

Radio City dainininkės Elenos 1 
Sadauskaitės koncertas Ukrai- i 

.nų svetainėj, T01 GrAnd St.) I 
Brooklyne. Apart pačios dai- j 
nininkės, dalyvauja laisvie-11 
čiams gerai žinomas smuiki- " 
ninkas, Antanas Raišis, Radio 

* City Baleto šokikė Margarita 
Yakimova ir kiti. Pradžia 
4 :30. Po koncerto šokiai. Įžan
ga 50c., 75c. ir $1.

PRANEŠIMAS 
advokatas , 

J» GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius 

C W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

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

A. BALČIŪNAS
321 Chatincey Street, Brooklyn, N

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

Edvardas Wemer-Vaina. 30 
m. amžiaus, 149-09—130th 
Ave., So. Ozone Park, L. L, 

u i——-----------------------------------------------

mirė balandžio 24 d. Bus lai
dojamas bal. 27 d.. St. Mi
chaels kapinėse. Paliko nuliū
dime moterį ir sūnų, taino-i tė
vus Antaną ir Mariioną Vaina, Irving 
ir dvi seseris. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas) .

Darb. Veikalai per Radio
Teatro Unija, kuri iki šiol 

jau pagamino ir suvaidino I 
garsius veikalus, kaip tai 
“Peace on Earth,” “Steve
dore,” Sailors of Catarro,” da-, 
bar vaidinamą “Black Pit,” 
sumanė duoti eilę teatrališkų 
programų per radio sekmadie
nių vakarais, pradedant 28 
bal.. 10:30, iš stoties WEVD. 
Visiems, ypatingai veikian
tiems meno srityje, svarbu iš
girsti. Vedėjais programų bus .

Gordon, direktorius1
“Black Pit” ir “Sailors of Ca-I 
tarto,” ir Donald Blanchard, 
šį sekmadienį girdėsite veika
lą “Spread Eagle,” prieškari
nį veikalą.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
• Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisų 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso .valandos nuo 
nuo

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

s FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

PERKELTAS PARENGIMAS

2'.-

Jaunimo Balius
Kuris buvo rengiamas del balandžio 28-tos 

dienos yra perkeliamas į

Gegužes 19 d.
įvyks

LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBE
80 UNION ĄVENUE BROOKLYN, N. Y.

Visa programa bus ta pati. Taip pat ir dovanos 
bus duodamos kaip buvo garsinta. Tikietai, par
duoti del balandžio 28 d., bus geri gežugės 19.

LDS Jaunimo Komitetas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

PARSIDUODA valgykla, Bay Ridge 
sekcijoj, arba kas nori, gali eiti į 

partnerius. Del daugiau informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

5321 Second Avenue,
Brooklyn. N. Y.

(98-103)

- PARSIDUODA
Parsiduoda 8-nių šeimynų 

labai pigiai prie pat parko, 
Park. Namas yra su visais 
mais. Priežastis 
mirtis. '
615—41st Street, Brooklyn, N. Y.

(95-100)

PARSIDUODA
Parsiduoda valgykla (restaurant) 

su visais modemiškais įtaisymais, 
New Yorko Mieste. Biznis randasi 
geroj vietoj ir išdirbtas per daug me
tų. čia galima įsigyti gerą biznį ir 
padaryti tinkamą pragyvenimą su 
visai maža suma pinigų.

Del daugiau informacijų, kreipki
tės “Laisvės” ofise.

(94-99)

namas 
Sunset 
jtaisy- 

------ ---- j pardavimo, vyro 
Kreipkitės prie Mrs. Klimas,

Sporto Kamivalas-Balius-Šokiai!
A. Kundroto Sportinės 25-kių Metų Sukaktuvės!

Dalyvaus A. Kundrotą, 
Jack Sharkey ir kiti 

įžymiausi sportininkai

Dainuos: buv. Lietuvos ope
rom art. K. Kriaučiūnas, M. 
česnavičiūte, Pr. Stankūnas, 
Operetes Choras; dalyvaus 
pianiste Alena Retikevičiūtč, 
grupe ukrainiečių, kurie pil
dys savo šokj ir kitos meno 

ir sporto jėgos.

J. GARŠVA
Jack 

Sharkey

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

4

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)A. Kundrotas

Sekmadienį, Gegužės (May) 5,1935
ARCADIA HALL

918 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.
Durys atdaros 4 vai. po pietų. Prasidės 5 vai. po pietų.

BUŠ DVI ORKESTROS:
Jimmy’s Club Royal Serenaders grieš amerikoniškus šokius.

J. Retikevičiaus orkestrą grieš lietuviškus; šokiai per visą vakarą.
Įžanga $1.00 ir 75c. Tik šokiams—50c.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusiur 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinSjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 09, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės TJ-

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETU VILKAI




