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2,300 
dar-

darbininkus nužudė. Darbi-j 
ninkai besigindami užmušė 
tris policininkus.

NEWARK, N. J.
Gegužinėje demonstraci

Auto. Darbininkų i 
Streikas Skleidžias

Kaip Rengiamasiiprie Visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavimo

Gegužinėje Maršavo
Milionai Darbininkų
Įvairiuose Kraštuose

kad.sustabdžius streikus au
tomobilių pramonėje.

Dabartiniu laiku išviso 
streikuoja jau 19,280 auto
mobilių darbininkų.

Šiandien, gegužės 3 d., 8 
vai. vakare, Newarke įvyks- ‘ 
ta* svarbus masinis lietuvių 
susirinkimas, diskusijos ir 
prakalbos. Tai bus Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York 
Avė.

.Gi rytoj, gegužės 4 dien& 
7 vai. vakare, lietuvių masi
nis susirinkimas ir diskusi-

Iki šiol pranešimai gauta 
iš 20 kolonijų Visuotino Su
važiavimo reikale.

Prašome veikėjų kitose 
kolonijose tuojaus pranešti, 
kas veikiama tuo reikalu. 
Ar šaukiama vietos konfe
rencijos? Kiek numatojna Visuotino Suvažiavimo 

Šaukimo Komiteto Sek
retorius,

419 Lorimer St.,

Madride ir visuose kituo
se Ispanijos pramonės cen
truose buvo padaryta Pir
mosios Gegužės demonstra
cijos. Fašistų policija kelis 
darbininkus pašovė.

» Norwood, Mass., komite
tas darbuojasi, kad įtraukti 
visas vietos organizacijas į

kietai pikietuoja
Body

mas, jog Sovietų Sąjunga 
yra pasiryžus apgint savo 
revoliucijos ir socializmo 
laimėjimus nuo užsienio im
perialistų, kurie pirma pro
ga rengiasi užpulti Darbi
ninkų Tėvynę.

Be kitų, maršavo ir 20,000 
ginkluotų darbininkų. Paro
dą tėmijo drg. Stalin ir kiti 
Sovietų vadai. Šalies apsi
gynimo komisaras Vorošilo- 
vas kalbėdamas pareiškę: 
“Mes esame viską padarę, 
kad išlaikyt taiką ir išvengt 
karo, bet esame gerai pri
sirengę atmušti bile užpuo
limą. .. Tegul karo kurstytu 
jai paskui nesistebi, kad 
jiems padarius užpuolimą 
paskui reikės gailėtis.”

Ne tik Maskvoje, bet ir 
visuose Sovietų šalies mies
tuose įvyko galingiausios 
gegužinės demonstracijos, t

Bulgarijos policija Eni 
nos mieste šaudė į geguži
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mzacijos siųs 
dar CleVelandą.

Kenosha, Wis., vietos su-[ko neveikė
darytas komitetas darbuo-lturi tuojaus stoti į darbą.

Gegužės de- 
šiemet buvo 

kokios

MASKVA. — Gegužinėje 
demonstracijoje maršavo 
1,500,000 darbininkų, rau
donarmiečių ir valstiečių. 
Virš miesto mobilizuotai 
skrajojo 700 karinių lėktu
vų; gatvėmis parodavo 300 
tankų itf daugybė ginkluotų 
automobilių. Tarp tankų bu
vo 75 tokių, kurie gali ir 
žeme eiti ir vandeniu plauk
ti. Demonstravo ir moder-

Kvieskime visas lietuvių 
organizacijas į bendrą vei
kimą kovai prieš karą ir fa
šizmą, už reikalavimą civi
linių teisių Lietuvos darbo 
žmonėms.

Lawrence, Mass., šaukia
ma vietos draugijų konfe
rencija išrinkimui delegatų 
į Visuotiną Suvažiavimą.

Detroit, Mich., tūlos orga
nizacijos jau išrinko delega
tus į Visuotiną Suvažiavi
mą. Pranešama, kad “šau
kiama į konferenciją viso
kių pažvalgų organizacijos 
ir pašalpos draugijos.”

■ Iš Youngstown, Ohio, pra
nešama, kad ten dedamos 
pastangos pasiųsti kuodau- 
giausiai delegatų į Visuoti
ną Suvažiavimą.

Budapešte 15,000 darbi
ninkų gegužinėje suėjo į 
mitingus svetainėse. De-. 
lAonstracijos lauke buvo 
uždraustos.

do socialistams Varšavoj Prie masinio mitingo Cen 
šešias parodas, bet griežtai tre Square prisidėjo 
uždraudė komu nistiniams tūkstančiai kitų darbininkų 
darbininkams dembnstruot. Iii farmerių.

Paryžius
monių buvo Franci jo j už- 
streikuota gegužės 1 d. Per 
socialistų ir komunistų va
dovaujamus bendro fronto 
gegužinės streikus ir de
monstracijas keli miestai 
buvo, taip sakant, suparaly
žiuoti. Svarbiausia demons
travo prieš fašizmą ir karą.

Marselėj gegužės 1 d. su
streikavo visų prieplaukų 
darbininkai ir išėjo į de
monstracijas.

Pirmojoj Gegužės areš 
tuota 50 komunistų; už
grobta dvi slaptos jų spau
stuvės.

Lenkų fašistų valdžia lei- travo apie šilko audyklas. ,lu. Kartu susidėjusios orga 
delegatus į išrinkti delegatų?

h. Kurios kolonijos dar nie- 
klausimu,

Newarko ir Patersono 
Lietuviy Atydai

Amerikos Oro Laivynas 
Visad Prirengtas Karui

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Generolas F. M. Andrews, 
Jungt. Valstijų armijos or- 
laivyno galva, > per Ameriko
nų Legiono vajų del daugiau 
lakūnų, pasakė, kad šios ša
lies orlaivynas yra visuomet 
p r i r e n gtas “apsigynimo” 
karui. Jis pranešė, kad ka

drinis oro laivvnas bus padi
dintas iki 2.300 naujoviš- 
kiausių karo lėktuvų.

vo ir toliau ten tos “teisės,” 
kur baltųjų gaujos galėtų 
karti ir gyvus deginti neg
rus. Minimi senatoriai veid
mainiavo, būk tatai reika-

Bulgarijos sostinės S< 
jos priemiesčiuose revo' 
ciniai darbininkai Pirmc 
Gegužės buvo bestatą bi 
kadas, bet juos išvaikė p 
ei ja ir kareiviai.

WASHINGTON 
šešias dienas senatoriai iš 
pietinių valstijų kėlė lermą 
prieš Costigano - Wagnerio 

nz. įnešimą, kuris reikalauja 
laisvę pavergtoms tauti- baustinai uždrausti lynčia- 
nėms mažumoms, žandarai vimus. Tose valstijose dau- 
padare užpuolimą, laike ku- giausia nulyneiuojama neg- 
rio durtuvais ir arklių ka-;rų darbininkų ir farmerių. 
nopomis vieną žmogų užmu-, Pietiniai senatoriai reikalą- 
še ir 50 sužeidė

reikalu Pittsburgh, Pa., šau
kiama vietos draugijų kon
ferencija, gegužės 26 d. 
Kviečiama visos lietuvių or
ganizacijos. K o n f e rencija 
rinks delegatus į Visuotiną 
Suvažiavimą.

Easton, Pa., konferencija 
įvyks 26 d. gegužės. Kvie
čiama vietos organizacijos, 
taipgi iš Bethlehem ir kitų 
artimų vietų, kur tik ran
dasi lietuvių organizacijos. 
Bendrai susidėję lietuvių 
įvairios organizacijos f siųs 
delegatus -į CleVelandą. i

Hudson, Mass., 14 d.<bal. 
buVo susirinkimas at
stovų nuo šių organizacijų-: 

jHudsono Lietuvių Pašaipi-* 
i nis Kliubas, Hudsono Lie- 
i tuvių Pašalpinė Draugija, 
LDS 66 kuopa, ALDLD 103 bendrą veikimą Visuotino 
kuopa ir TDA kuopa. Ta- Suvažiavimo reikalu, 
me susirinkime nutarta dar
buotis sukėlimui finansų del 
delegatų pasiuntimo į Cleve- 
landą; taipgi dėt pastangas

Circle, svarbiausioj mies
to aikštėje, įvyko Pirmosios 
Gegužės bendro fronto de 
monstracinis mitingas. Da
lyvavo Amerikos Lietuvių | 
Darbininku Literatu ros i 
[Draugija, Mezgėjų Unija, |Pirmosios Gegužes demons- 
[Šilko Darbininkų Federaci-gracijoj, pagal kapitalistinių 
! ja, Bedarbių Piliečių Sąjun- (telegramų pranešimus, 
;ga, Centralinė Darbo Uni- maršavo 7,000 darbininku.

Reikia suprasti, kad ištik- 
ruių buvo kelis sykius dau
giau maršuotojų.

nešimai iš įvairių kolonijų 
,apie tai, kaip rengiamasi 
prie Visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimo, kuris įvyks birže
lio 30 ir liepos 1, Clevelan-

Šiuo tarpu vėl gauta pra-, jasi,< kad bendrai visos vie
tos organizacijos pasiųstų 
delegatus į suvažiavimą.

Waterbury, Conn., i___
rytas komitetas aplankymui j 
vietos draugijų ir sušauki
mui konferencijos.

Paterson, N. J., sudarytas 
organizacijų komitetas rū
pinasi įtraukti visas organi
zacijas į bendrą veikimą su
važiavimo reikalu.

Viena. — Nežiūrint fašis
tų teroro, darbininkai išėjo 
į Gegužines demonstracijas 
daugelyj miestų ir priemies
čių Austrijoj. Įvyko susikir
timų su policija. Fašistų 
valdžia, norėdama nuramint 
darbininkus, paliuosavo 135 
socialistus politinius kali
nius, ir dovanai dalino val
gius ir teatrų tikietus, 
idant atitraukt darbininkus 
nuo demonstracijų. Vienas 
vokietys hitlerininkas už
taisė bombą, <“ 
provokaciją prieš darbinin- fabriką, 
kus. Bomba trūkdama rini-

gegužine, kur maršavo tik
300 darbininkų ?

ALLENTOWN, PA.
1,000 darbininkų, dau-'įtraukti kitas vietos organi 

giausia iš šilko pramonės, zacijas į bendrą veikimą Vi 
Pirmojoj Gegužės demons- suotino Suvažiavimo reika

NEW YORK
Pirmosios Gegužės ben

dro fronto demonstracijoje 
maršavo 200,000 darbininkų, 
jaunuolių, studentų ir kt. 
Atskiroj socialistų demons
tracijoj dalyvavo 100,000. 
Mat, socialistų vadai čia 
atmetė suvienytą frontą.

Komunistų-bendro fronto 
I d e m o n s t rantam išreiškė 
pritarimo dar bent 100,000 
darbininkų, sū gegužiniais 
ženklais apstojusių šaligat
vius ir "gatvės. Demonstra
ciją matė kokie 3,000,000 
žmonių. Kapitalistiniai laik
raščiai. kurie įvairiai meluo
ja mažindami demonstrantų 
skaičių, patys save nuldo 
akyse tokios skaitlingos 
“publikos.”

CLEVELAND, OHIO
Pirmosios 

monstracija 
didžiausia iš visų 
tik čia įvyko po pasaulinio 
karo. Demonstravo bendru 
frontu socialistai, komunis- 

I tai, 13 lokalų Amerikos Dar
bo Federacijos, “aidoblis- 
tai” ir kt.; oficialiai dalyva
vo 134 organizacijos su šim
tais kuopų. Demonstrantų 
obalsiai buvo: 34 valandų 
darbo sav. be algų maži
nimo; prieš karą ir fašizmą, 

QhirLnhi iUŽ Sovietll Sąjungos apgy-otiiaenty ueguzine -nimą> prieš pašaipų kapoji-
MADISON, Wis. _  Wis- bedarbiams; už . taksų

consin Universiteto aikštėje Panai^nim^ anF pirkinių, 
studentai paminėjo Pirmąją masinę darbo partija, įr 
Gegužės, dainuodami Inter
nacionalą, p r o t e s tuodami 
prieš karą ir fašizmą ir pa
juokdami valstijos senato joje maršavo 15,000 darbi- 
nutarlmą ištirti komunistinį ninku. Suvienytu frontu de- 
veikimą, tame universitete, monstravo Komunistų ir So- 
Prakalbas sakė socialistas cialistų Partijų nariai ir 
West Allis miestelio majo- Amerikos Darbo Federaci- 
ras ir kiti. Gegužinį pami- jos unijos. Koks gali būt 
nėjimą bendrai suruošė Na- palyginimas su pernykščia 
cionalė Studentų Sąjunga ii 
Studentų Industrinė Demo 
kratijos Lyga.

Berlynas. — Pirmojoj Ge
gužės darbininkai tegalėjo 
atlaikyti tik slaptus susirin
kimėlius. Naziai visus varė laikui 
į Templehof lėktuvų aikštę 
pasiklausyti Hitlerio pra
kalbos per radio. ; 
tūkstančių darbinipkų nėjo. 
Hitleris tikėjosi ten su
traukti 1,500,000 žmonių, 
bet šiaip, fąktinai per prie
vartą, buvo . ten suvaryta 
tik apie 600,000; ir tie pa
tys labai šaltai atsiliepė j 
Hitlerio kalbą. Jam plojo 
bęveik išimtinai tik unifor
muoti naziai.

Muniche hitlerininkai tiek 
mažai pritarimo tegavo, 
kad turėjo atšaukt savo mi
tingą.

CLEVELAND, Ohio. — 
Sustreikavo 600 Bender Bo
dy automobilių darbininkų 
prieš darbo valandų ligini
mą. Be to, jie reikalauja 
pripažint darbininkų uniją 
ir mokėt paprastiems darbi
ninkams bent po 50 centų 
valandai, pusiau-lavintiems 
55c ir išlavintiems po 60 
centų.

Fisher Body automobilių 
fabrikai uždarė savo duris, 
paskelbdami lokautą prieš 
9,000 automobilių darbinin- 
>kų, o darbininkai iš savo pu
sės paskelbė streiką. Jų at
stovas Louis Spisak sako, 
kad jie negrįš darban, kol 
bus patenkinti reikalavimai 
Toledo Chevrolet automobi
lių streikierių.

Cincinnati, Ohio. — Strei- 
kieriai 
Chevrolet ir Fisher 
automobilių fabrikus. 

Toledo, Ohio. —
Chevrolet automobilių 
biriinkų streiko komiteto 
pirmininkas James Roland 
atsišaukia, kad automobilių 
darbininkai visur eitų strei- 
kan, o nelauktų, kol gaus už- 
gyrimą nuo Darbo Federa
cijos prezidento Wm. Gree- 
no ir Automobilių Darbinin
kų Unijos organizatoriaus 

suda- Frank Dillono. Šiedu vadai, 
i mat, stengiasi iškrikdyti 
(naują streikų judėjimą au
tomobilių pramonėje. Jiedu 
yra ir iš pirmiau atsižymė
ję kaipo streikų pardavikai.

Pranešama, kad ir White 
Motors ir Murray automo
biliu darbininkai Ohio vals
tijoj dedasi prie streiko ju
dėjimo.

Wm. Green ir F. Dillon 
sustabdė Toledo automobi
lių streikierių kasdieninį lai
kraštuką “Tiesa apie Strei
ką” todėl, kad jis .buvęs 

‘“perdaug komu nistiškas.”
Detroit, Mich. —-• Pagelbi- 

ninkas darbo ministeris E. 
F. McGrady skubiai išvažia
vo į Toledo, kad suvesti į 
taikos derybas automobilių 
streikįerius su bosais. Dar
bo Federacijos galva Wm. 
Green ir Automobilių Dar
bininkų Unijos neva-organi-1 
zatorius Dillon darbuojasi 
išvien su Roosevelto darbo 
ministere Frances Perkins, .'juose susirinkimuose kalb

Id. A. Bimba, iš Brooklyn 
| Raginame visus “Laisvę 
skaitytojus ne tik' patiem 
dalyvauti, bet pasidarbuo 
kad atsivedus į susirinkimi 
^kuodaugiausia pašalinės p 
blikos.

jų moterų nekaltybę nuo ta
riamų lytiškų užpuolimų iš 

;negrų pusės. Tikrumoje jie 
[stengiasi palaikyti lynčiavi- 
|mą kaipo įrankį, kuriuom 
galėtų hitleriškai kovoti 
prieš augančią negrų ir bal
tųjų kovos vienybę. Nors 
ir Costigano- Wagnerio bi- 
lius yra atkreiptas prieš ne
grų. ir baltųjų darbininkų 
bendras organizacijas, ta- 
čiaus senatoriai iš pietinių 

i valstijų atranda, kad tiesio
ginė žmogžudystė yra jiems 
naudingesnė priemonė tuo 

, tikslu.
Tiems pietiniams krauge

riams kiti senatoriai, paga- 
liaus, ir padarė nusileidimą 
gegužės 1 d., pertraukdami 

! minimo įnešimo svarstymą 
ir atidedami jį neribotam

Už Kiaušinį Nuteistas 
Streikierys 30 Dienų 

HARTFORD, Conn.—Pir- 
mojo j Gegužės 500 darbinin
kų, vyrų ir moterų, pikieta- 

darydamas vo užstreikuotą Colt ginklų 
11 pikietininkų 

areštuota, tarp jų ir vienas' 
tai sužeidė vieną Austrijos Yale Universiteto studentas, 
valdininką. Per policijos už-.įjž kiaušinio turėjimą kiše-(buvo mačiusi tokių galingų 
puolimus ant demonstrantų niuje vienas streikierys nu-'pirmosios Gegužės demons- 
nužudyta keli darbininkai, (teistas 30 dienų kalėjimo, o tracijų kaip šiemet. Bedar- 

studentas įkalintas 15 die-^bės vargai, reakciją ir karo 
nų už paprastą pikietavimą. pavojus išjudina vis naujus 

darbininkų sluogsnius; o 
i Komunistų Partijos bendro 
(frosto politika taipgi į de- 

MCrPTI VAPIVAMC ;monstracijas sutraukė šim- NEbKŲ kVKlkAJYld [tus tūkst^nčių tokių darbi.
Per ninku, kurie kitaip būtų pa

silikę nuošaliai.
Imant visą pasaulį bend

rai, šiemet Pirmosios Gegu
žės išstojimuose dalyvavo 
milionai darbo žmonių.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

BOSTON, MASS.
Policiia išprovokavo muš

tynes. kur {gegužinėje de
monstracijoje sužeista pora 
darbininku. Demonstracija 
buvo didelė ir kovinga.

PATERSON, N. J.
1 Gegužės 10,000 Pater

sono šilko dirbtuvių darbi
ninkų streikavo, kad pri
verst bosus pildyti sutartį 
su unija. Įvyko bendra 6,000 
darbininkų demonstracija.

ga, Centralinė Darbo Uni
ja ir įvairios kitos organi
zacijos.

PHILADELPHIA, PA.
Pagal kapitalistinių laik

raščių apskaitliavimą, Pir
mosios Gegužės suvienyto 
fronto demonstracijoj prie 
City Hali dalyvavę 12,500 
žmonių. Pirm to įvyko so
cialistų mitingas. Kapitalis
tų spauda, žinoma, kelis 
kartus sumažina demons
trantų skaičių. Maršuojama 
buvo Broad gatve.
SAN FRANCISCO, CAL.
Komunistų vadovaujamo j

JUGOSLAVIJOJ
Zagreb.—Ryšyje su gegu 

žine darbininkų paroda bu 
vo demonstruojama
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Po Didžiosios Dienos
Pirmoji Gegužės praėjo. Kaip ir buvo 

pranašauta, šių metų Pirmoji Gegužės 
buvo • ryškiausia. Milionai darbininkų 
ynaršavo. Milionai dalyvavo demon
stracijose, —. jei ne gatvėse, tai sve
tainėse. Daugelyj vietų buvo pravestas 
bendras frontas: bendrai demonstravo 
komunistai, socialistai ir nepartijiniai 
unijistai—Amerikos Darbo Federacijos 
nariai. Bet tai, žinoma, toli gražu buvo 
ne visur. Todėl nuo dabar turime dar
buotis, kad sekančiais metais turėtume 
bendrą darbininkų frontą visur, visoje 
šalyje, kiekvienam mieste. Žiūrėkim, 
kad sekančių metų Pirmąją Gegužės 
kiekvienam mieste įvyktų tiktai po vieną 
demonstraciją, o ne po dvi, kaip šiemet 
įvyko tūluose miestuose.

Kaip tą įvykinti gyveniman? Dideliu, 
pasišventusiu darbu—darbu, varomu ei
liniuose darbininkuose, — socialistuose, 
unijistuose ir įvairių kitų..darbininkiškų 
organizacijų nariuose. Mūsų — komunis
tų ir yisų revoliucinių darbininkų—par
eiga jau dabar darbuotis visur neatlai- 
džiai, kad pravedus bendro fronto idėją, 

. subudavojus bendrą frontą plačiausiais 
pamatais. Kova prieš karą ir fašizmą, 
kova už socialę apdraudą—tai vyriausi 
pagrindai, ant kurių galima subudavoti 
platus bendras darbininkų frontas.

Tiesa, socialistų lyderiai deda visas pa
stangas, kad neprileidus savo narių ir 
pasekėjų prie bendro fronto. Bet vienas 
aišku: kuomet eiliniai nariai griežtai nu- 
sistatys už bendrą veikimą su komunis
tais, tai ir lyderiai bus priversti sutikti. 
Panašiai buvo Francijoj ir kitose šaly
se. Panašiai bus ir Amerikoje.

Dabar, pasekmingai apvaikščiojus 
tarptautinę proletariato dieną—Pirmąją 
Gegužės—ruoškimės prie • tolimesnių di
delių darbų. Vienu iš didžiausiųjų da
bar mūsų programoje darbų yra Visuoti
nas Amerikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimas, kuris įvyks Birželio 30 ir lie
pos Idd., Cleveland, Ohio. Tai suvažiavi
mas, kuris sukonsoliduos mūsų pajėgas 
kovai prieš fašizmą ir karą!

voliucinius darbininkus pačioj Vokietijoj, 
tie niekšai pradėjo plėšti iš paąeninių 
kraštų pabėgėlius,* L : • ;

Andai iš Basei, Šveicarijos, nazjai pa
vogė anti-fašistinį rašytoją Jakob. Buvo 
žinių, kad jis yra nužudytas, bet. kaip da
bar paaiški, Jakob dar gyvas ir tebėra 
kankinamas Vokietijos kalėjime.

Tik kelios dienos atgal tie patys naziai- 
banditai pavogė iš Čechoslovakijos socia
listų lyderį Lampersberger. Jis susitarė 
susitikti su savo šeima, gyvenančia Vo
kietijoj. Nazių šnipai, matomai, žinojo: 
apie šį susitikimą. Todėl jie .prisiuntė: 
savo agentus. Lampersberger buvo pa
grobtas nazių, sumuštas ir nugabentas į 
gilumą Vokietijos, kur jo; laukia, be abe- i 
jo, sunkios dienos. : ;

To negana. Štai ateina žinios, kad tie 
patys niekšai pavogė iš Hollandijos tūlą 
anti-fašistinį .veikėją GutzeŲ kuris- buvo } 
pabėgęs į-Hollandįją ir ten gyveno. į Kaip, 
fašistai jį prisiviliojo prie pasienio,'šiuos 
žodžius rašant tikrų žinių neturime.: Vie-/ 
nas aišku : , jis buvo nusistatęs anti-fašis^j 
tiniai ir todėl naziai skaitė jį pavojingu.' J 
Kad uždaryti jam .lūpas, 'jie nutarė jįį<j| 
“kidnapinti.” Aišku, čia. pasirodo ir tai J1 
kaip neatsargiai šitie žmonės daro. Kieį; 
daug fašistai bandė dirbti, kad prisiviliot; 
jus tūlus komunistų vadus, pabėgusius į‘ 
Franci ją. Bet minėti komunistai supran
ta niekšų planus, todėl šalinasi nuo jų. į >

Šitie žygiai aiškiai parodo, kokią, bjau; :. 
rią rolę fašistai vaidina. ; Nereikia j pa- ,į. 
miršti, kad šis jų darbas yra varomąš / 
planingai. Centralinę Vokietijos valdžia , 
remia šituos banditiškus žygius. Kitai < 
tai parodo, kaip Vokietijos; naziai plačiai1 į 
savo organizacija yra išplėtę.. Jie veikia ’ 
visur. Amerikoje taipgi įjie (tųri savo bii-į 
deliškas klikas. < 
kiti kapitalistai. :

Mūsų pareiga kovoti prieš fcarą ir 
šizmą. Mes turime reikalauti laisvės suj-f 
imtiems anti-fašistiniams į kovotojams/ 

• Podraug reikalaukim laisvos Thaelmanr; 
nui ir visiems kitiems ‘-politiniams kalki 
niams, sukištiems į fašistų katorgas ir 
koncentracijos stovyklas.

i taipgi nie -turi savo bu- 
Jūos pąlaiko: Hearst ir
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Nauji Daviniai Apie Kankinimus 
lietuves Kalėjimuos ĮDOMUMAI ŠYPSENOS

Bestijos Varo Savo Baisius Darbus
Vokietijos nazius istorija minės kaipo 

didžiausias bestijas, didžiausius nenaudė
lius. Pagalvokit: be to, kad jie, Hitlerio 
įkvepiami, žudo ir kankina geriausius re-

Nesąmonė .
Cituodama “Argentinos Žinias” 

šistukų laikraštuką), “Dirva” džiaugiasi, 
kad Argentinoje gyveną lietuviai tauti
ninkai “užvedė kovą prieš komunistus.” 
Girdi, ten komunistai buvo viską sugadi
nę, todėl “tikrieji lietuviai dabar tą pa-: 
taisys,” kovodami prieš komunistus.;

Kiek mes žinome,-tai Argentinos; lie-į 
tuviški fašistukai jau senai kovoja prieš 
tenaitinius lietuvius komunistus, bet nie
ko jiems padaryti negali ir tiek. Komu; 
nistai juk neišnaikinami, nepaisant, kaip 
su jais lietuviški smėtonlaižiai bandė ko
voti. Skundė juos valdžiai, fabrikantams, . 
šaukėsi pagelbon Kauno valdžią, per jos 
konsulą. Pastarasis darė viską,, kad pa
dėjusį fašistukams, bet nieko negelbėjo.- 
Komunistipis judėjimas, pergyvenęs smū
gį po smūgio iš reakcijos pusės, auga ir 
plečiasi. Ir jis vis augs. .

Taigi “Dirvos” smetonlaižiams nėra ko 
džiaugtis!

(fa-

I Klaidy Atitaisymas S įSSamantrara£uŽ Tacoma, Wash
“Laisvės” N 103, trečia-

skaitosi: “lionės išlaidos, jei 
jų pasidarys.” Tikroji gi ei-

dienis, gegužės 1 d., straips- Įut5 Joj vietoj turėjo skaity 
nyje “Dr, Mikolaitis ir For
tūnatas . Bagočius šaukiami 
Stoti į Debatus su A. Bim
ba/’ įvyko keletas klaidų, 
kurias čia ištaisome. Klaidos 
pasidarė išdėstant paskiau
sios korektūros eilutes pus
lapiu.

Minimasis straipsnis tilpo 
-penktame puslapyje. Klai
dos turi būt ištaisytos seka
mai: Pirmoje straipsnio 
Spaltoje (kolumnoje), laiške 
D rui MikolaiČiui, antrame 
paragrafe nuo apačios, pir
opą eilutė skaitosi: “Kadan
gi jūs ten didžiavotės”.
‘Tikroji gi eilutė toje vie- 

toje turėjo skaitytis taip: 
^Kadangi Bagočius nėra

įĄiitroje straipsnio špalto-
£ pabaigoj laiško F. J. Ba-

tis taip: “kelionės išlaidos 
iš Bostono į”. ,

; Trečioje to straipsnio 
Išpaltoje, puslapio viršuje, 
antrame paragrafe nuo vir
šaus, trečioji eilutė skaitosi: 
“galjis manė, kad surengs 
“sor-”. Tikroji čia priklau
santi eilutė įdėta 13 eilučių 
žemiau ir ji skaitosi taip: 
“jis manė, kad surengs 
“sor-”.

Toje pat špaltoje, aštunta 
eilutė nuo apačios, vietoj “jis 
manė, kad surengs “sor-”, 
turi skaitytis taip: “jis daro 
didelę klaidą; atsaky-”.

Šiuomi labai atsiprašome 
užinteresuotųjų asmenų ir 
visų skaitytojų ir pasitiki
me, jog jie prielankiai atsi
neš į šį rūpestingą tų klai
dų atitaisymą. “L.” Red.

Pionierių Palocius
Sovietų Ukrainoje, Char

kove, jau daugiau kaip ant 
pus išbūdavo tas pionierių 

, Jame bus visokį 
užsegti, viskas turi būt tvar- sporto ir patogumo įrengi- 
koj, negali rūkyti ir t. t.

<( 

kepurės, nors 
šaltis, mažai kūrena (kad ir 

darbo žmonių padėtis darų-purena, šalta). Kiekvienų 
si nepakenčiama. Visuose kartą, ;kada atidaro duris, 
Lietuvos kampuose vaik^- visi turi nutilti, sustoti ir 
čioja šimtai aįr .fūkstatačiąį P1’^ komandos ‘ramiai’ išsir 
Bedarbių, ^itbkia p'adėtiš'1 PO Į sveikinimą: _ ? . . , . # e

; ' ’■ — sveiki vy f ąi, -turi atsakyt:! pussalis, tai dalis sovietinės jau tuomet vienoj vaistinėj
z ’ ” ' ‘ Krymijos. Jau -200 metų (uždirbdavau pusrublį < pern

Vaikas: “Je, bet Štai ta-

!

Viena po kitos ateina ži
nios iš įvairių Lietuvos fa
šistų kalėjimų apie dar pa
didėjusį terorą prieš rev. 
polkalinius, apie kankini
mus.

Visoj Lietuvoj auga skur
das ir badas. • Darbininkų ir

*»• i * > ' tC

; stumia d&rbė, žihpnes į
i voliueirię kovą, kuri auga su, 
į kiekvieną dieina. Tai kovai' 
, Vadovauja Lietuvos darbi
ninkų klases avangardas — 
Ljetuvos Koniunistų Parti
ją.: ' Fašistų; valdžia, maty- 
doilna augančią revoliucinę 
kpvą^ griebiasi dar . didesnio 
tow,o ir visųpirma keršija 

*revol. polit. kalinius ir areš
tuotus revoliucinius darbi
ninkus, kankindami juos

■ baisiai per tardymus žval
gyboj. Visuose kalėjimuo
se, vėl pradėjo fiziniai kan*|

‘ kinti mūsų draugus. ' į ■■, ?
■ 1932 m..visuos Lietuvos 

lojimuose fašistaį^ įvącjė nau-. 
ją; ’sistemą,; kuri J specialiai 
buvo nukreipta ;prieš ^revo
liucinius ;politinife jįalihippj

kito pervyti negali. Kada 
išeini pasivaikščioti, turi pa
siimti su savim kepurę, I 
švarke visi guzikai turi būt palocius.

|mai. Tame palociuje bus 
Kameroj gi turi būti be 160 kambarių ir 10 svetai- 

didžiausias nui- štai kaiP. darbininkų
tėvynė rūpinasi proletaria
to vaikais.

Dabar Jau ne Tie Laikai
Lietuvoj vienas Kauno 

buržujus mokina savo 10 
metų amžiaus sūnų seka
mai :

Tėvas: “Ciprijonai, vaike
li, tu turi būti klusnus ir 
geras vaikas. Įsitėmyk, kuo-

Metalo Rūdos Pussalis.
Tarpe Juodųjų ir; Azovo

jūrų, yra nemažas' Kerčio j met aš buvau tavo metų, aš

‘sVęiks tamsta5!”
“Už neišpildymą vienos iš 

tų ‘taisyklių,’ baudžia. Taip, 
už paskutinį laiką prasidė
jo bausmių tvanas: už tai, 
kad nėšuspžjo'giizi-1“ -- ■
ką ūž^iąegti, kad taip; greit ^ėleŽųis'Pussalis;” 
neistrauke 1 ranką iš kiše- - -
niaū's įr, 1.1.” 1.

. j ; ‘ ■ , ; ■ ' i ■ . . -e - ,

Draugai Šiaulių .’kalėjime kardai tonų.
r

yra žinoma, kad! ten daug savaitę 
rūdos metalo-'gaminimui.
Bet caro laikais tik kartą vo metų,-tėve, toks Antanas 

(buvo bandoma išbudavoti Smetona yra Lietuvos pre- 
liejyklą ir į ji sudegė. Tas ridentas, o tu?” 

i pussalis kitaip' vadinamas ’ Tėvas:
’ Ker- bau tūloj valgomų daiktų

. Ir baigiantis 
šeštiem metam krautuvės 
visas turtas perėjo į mano 

Sovietų valdžia - jau keli rankas.”
Vaikas: “Galimas daiktas.

“Kiek vėliau dir-

’ čio pujssalyje rūda yra visai krautuvėje.
paviršiuje. Jos? ten yra mi- ' ■ i

baisiai kenčia ; nuo šalčio.
Ligšiol ateinant žiemai, —--- ------------ -

■ kalėjimo ’ sandėlio jieins iš-Ues kerčio metalo liejyklas, Bet šiose dienose, tėve, to 
Juodavo savo šiltų drabužių ‘ kurios - dirba pilnais garais.
(šiltų baltinių, kailinius, >šil- D^bar budavojamas dar di- 
tą' ąntklbdę, kuriuos iš. pa- vmetalo- < kombinatas
čių kaliniui atėmė, įvedant Kamys-Buryne, kur bus mi- 
tąmauj ąfsistemą) , šiais me-, konaętohų plieno ir cigūno 
j.t4s, \ kada j .mūsų i (įaugai pagaminama kiekvieną me- 
kreipęsi pas budelį- IRaupį, 

_ (Hd .jiėpis įduotu šiltus dra-t
siekdami;suardy|-^ev<ū^ būžius,rfeupisAiėtoh to, at- 
kaiinių korektyvų. •Tajtetef ^iūhtū raktinirikuš, kurie vi
rpą numato taip, vauihamą^ šigkai užkalė kamerų’lan-

iŠ metai atgal išbūdavo j o dide-
* 1 T7 v • - i 1 1 • •11

delis metalo kombinatas

jau negalėtum padaryti.”
Tėvas: “Kodėl?”
Vaikas: “Nes krautuvės 

dabar turi įsitaisę registe- 
rius.”

tą. Bet tai dar ne viskas, 
kad panaudojus Kerčio pus- 
salio rūdą, tai būdavo j ama 
prieplauka, kur kiekvieną 
dieną iš Taganrogo atplauks ;le mūsųr varo mane tikrai iš 
trys laivai po 7,000 tonų proto.”
įtalpos ir veš rūdą į Azov-1 Kaziukas: “Na, o taviškė, 
štai fabrikus, o iš ten grįž- * ant kiek žinau, tai myli dai- 
dami į Kerčio pussalį atveš 
Donbaso anglį.
- Čia geležies rūda yra la
bai paviršium, taip, kad ją 
kabina ekskavatoriais.

• š-kas.

Varo Jį iš Proto
Silvestras: “Tas operos 

dainininkas, ką gyvena ša-

ja ^audžiamąją grupę, kur 
1 šddi'na “nepaklusnius” kali-1 

nius. Pakliūti baudžiamoj 
grupėj reiškia: izoliuoja 
karceryj ar vienutėj, ati
ma ligi paskutinių .tavo 
daiktų, išduodami sudrisku
sius, purvinus, pačius blo
giausius kalėjimiškus dra
bužius, neduoda net iš kalė
jimo bibliotekos knygų bei 
laikraščių, negalima gauti iš 
laisvės nei mąisto, nei pasi- 
ihatymų, nei laiškų. Ten da
bar "pradėjo grūsti mūsų 
draugus. Į tąT>audžiamąją 
grupę grūda už kiekvieną

; menkniekį. Pavyzdžiui, Šiau
lių kalėjime vienas draugas

. atsisakė eit’ aižyti, pupas— 
nubaudė dviems mėnesiais į

' tą .grupę. .; . . . ;
Kad tik kankint mūsų 

draugus, fašistų budeliai 
1 griebiasi ir provokacijų, kad 
tik grūsti juos į baudžiamą 
grupę. Taip, Šiaulių kalėji- 

' mė, žinomas visoj; Lietuvoj 
budelis, revoliucinių polit
kalinių inkvizitorius, . Rau- 
pis Kazys, dabartinis: Šiau
lių kalėjimb viršininkas, pa- 

. ūme mūsų . sergančius tra- 
v chomą draugus ir; įkišo į kri

minalistų kamerą. Krimi-
I »’ 

; Raupio įsiupdy lįi, - , prade j q „ 
kibfis prie ftiūsų- draugų; ir. gramatiką; žodyną, o dabar

i kriminalistų: riūūjo pas • tą jiems.
Raupį f'skūšt^’; aitĮ mūsų Draugai> <AmerUt0S lietu. 
draugų, Raup^atsake: Ju- viai darbininkai t stiprėjant 
sų gi dauguma., Tąs paką- xeroruį LietUVos fašistų ka- 
ko, kad kriminaliniai kali
niai, sugrįžus, nuo Raupio, 
tuoj ėmė, pulti . mūsų * drau- .......... ... .. .......... ...
gus .ir juos, muštL' Ir *kada
administracija atėjo “išaiš-x nimus, prieš fašizmą. Pra- 
kinti” kaltininkus, rado, veskim protesto mitingus ir 
kad . kalti yra imūsų drau- susirinkimus ir protestuo- 
gai ir visus nubaudė.trinas pjm prieš tai, Padidinkim 
mėnesiams į J baudžiamąją mūsų materialinę pageĮbą 
grupę. Štai; kaip vienas Lietuvos revol. polit., kali- 
draugas iš . Šaulių kalėjimo niams. Žinokim, kad Liėtu- 
rašO: “vaikšęįoti turim įpo vos revoliucinių polit. kali/ 
vieną, vienas, po kito, atstu- nių kova .yrą ir mūsų visų 

'me 2 žingsnių/rankas kiše-''kova.
niųj negalima rjąikyt, vienas

Numirė Juze Gedaminieriė, A
LDLD 132 Kuopos Nare

J. Gedaminieifė persiskyrė nąlipįąi .kaliniai, fn a t y f
su pąsauliu' balandžio 13 3.*, 
1935? į • ’ A’ , ? V -f

Velionė prie;(Jcuppos prigu
lėjo. nuo susityįripįo iki, pat 
mirties; ir taipgi nepatiiigčjo 
patarnauti draugijos reikaluo
se ir neatsisakė centą kitą pa
aukoti darbininkiškiems' rei
kalams. , ■

Velionė tapo palaidotą ba
landžio 16 d. Buvo daug vai
nikų nuo giminių, nuo ĄLDLD 
132 kuopos ir DLK Vytauto 
draugų. ; :■

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime savo šeimyną,' ku
rie visi Tacbmoj gyveną, iš
skyrus sūnų. Paliko vyrą D. 
Gedaminą, dvi, dukteris, vieną 
sūnųr du brolius ir seną' o ti
pą.; Taipgi ir mūsų kuopa ne
sekę narės.- .' \ / f ' ’

J • F. Kavaliauskiene.

ąupį, jis atsakė: Jum 
abar bus šilta.”

gus. Dabar revoliuciniai 
politkaliniai kameroje, kur 
randasi virš 20 žmonių, pa
siliko be oro, nes negali nie
kad langų atidaryt. Ir ka
da draugai kreipėsi del. to 
pas
gi šalta,

Šiaulių kalėjime dabar at
skyrė žydus nuo lietuvių.

Smarkiai pablogėjo ir 
šiaip bloga medicinos pagel- 
ba. Atleido visus .gydyto- 
jus-specialistus ir nuo visų 
ligų “gydo” tik vienas ka
riškas (8-to pėstininkų pul
ko) gydytojas. Kaip jis “gy
do”, rodo pavyzdžiui tai, 
kad kada nekurie draugai 
nuėjo pas jį ir skundėsi, kad 
akis skauda, gydytojas Ble- 
mentalis (kariškis) nieko 
nelaukdamas, tuoj įsakė nu
kelti juos į trachoma ser
gančių kamerą. Kada, vė
liau, dideliais vargais savo 
lėšomis draugams pasisekė 
išreikalauti gydytojo iš lais
vės, ;tai šis nustatė, kad 
draugai jokios trachomos 
neturi.

’ Šiaulių kalėjime iš drau
gų atėmė paskutines kny
gas. Knygas jau senai at- 
Ame. Bet lig šiol dar galėjo 
/turėti, kokį nors .į vadovėlį,

;nas. Tat, manau, jai jis pa
tinka?”

Silvestras: “Taigi, drau- 
guti, tas mane ir varo iš 
proto.”

J. J. Butkus.

' paskiau, kada . vįenąš iš’tų absoliučiai nieko = neduoda

ko, kąd kriminaliniai kali- Įėjimuose prieš mūsų drau- 
nmf smmzbR nuo Raumo. gus> mes taįp pat lturim su- 

stiprint mūsų kovą prieš tą

Kelmas

DR. J. X KA6KIAUCIUS

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ŠIRDIES MUŠIMAS

Malonėkite duoti per “Lais
vę” patarimą, bet ne man, o 
mano krikšto motinėlei. Jau 10 
metų, kaip ji turi širdies mu
šimą. Būdavo užeis ir vėl pra
eina. Bet dabar jau 5 metai, 
kaip užėjo mušti, taip ir mu
ša. Du metai atgal ji sirgo 
vandenlige, buvo suputus lig 
pusės. Išgulėjo lovoj 6 savai-

(vaivos), arba širdies raumuo 
esti nebesveikas, taukais pa
ėjęs. Arba vėl nesveikos esti 
širdies raumens kraujagyslės. 
• Tai gal ir jai yra širdis ne
visai sveika, ypač kai, sakot, 
kad ji buvo susirgusi vanden
lige, ir vėl, kad ją vėmulys tą
so.

Ji privalo labai žiūrėti mais
to. Nevartoti kokių aštrių, de
ginančių daiktų, žinoma, ai-VI d 1XV. u U . Lt * llv 111C4 y **< 

tęs. _ Vietos gydytojas pagydė, koholinių gėrimu ypačiai. Sa-
sakė, kad saugotus, kad nesu
šaltų.

Kai šalta, tai ją labiau 
troškina, o vakarais labai širdį 
pykina ir vemia, visą dienos 
Valgį išvaro. O valgyti ji viską 
gali ir turi gerą apetitą. Ji

kote, ji kartais išgeria. Na, tai 
jau vėl y tegul pameta tą gėri
mą: bus geriau viduriams, šir- 
džiąi ir visiems galams. Gali 
ji sau pasirinkti kad ir įvairių 
valgių : apsiriboti perdaug, su
siaurinti dijeta nėra gerai,

sveria 125 svarus, ūgio 5 pėdų ( Daržovių, vaisių, kiaušinių,pie- 
ir 5 colių, 43 metų amžiaus.1 niškų, žuvų, šviežios mėsos.

■ Pereitais metais jai buvo | Po truputį saldžių daiktų, 
sustoję ligos, ir jai labai gėlė,ypač medaus, atskiesto van

deniu ir su citrinos sunka, na
minio limonado pavidale.

Širdžiai sutvarkyti, jai būtų 
galima vartoti “Digalen, La 
Roche, 1 ounce,” po 15 lašų, 
vieną, du ar net tris kartus per 
dieną.

Vėmimui suraminti, galėtų 
vartuoti kreidos, “Prepared 
chalk, 1 1b.” arba “Citro-Car- 
bonate, 8 ozs, Upjohn.”

Bet, | O šiaip—bendrai higijena.

narius ir ji buvo nervuota, ji 
manė, kad reumatizmas. Var
tojo vaistus, tai sustojo gėlę, 
ir ligos atsirado. Dabar narių 
negelia. Ji turi tik vieną mer
gaitę, 21 metų. Nėra niekad 
persileidus, bet ji kartais išge
ria.

Atsakymas

Sakote, Jūsų krikšto močiai 
yra širdies mušimas.
Drauge, širdies mušimas gali lodo tegul, žinoma, ir ji ima, 
būti nuo visokių priežasčių.1 po lašą, su vandeniu, kas pora 
Dažniausia kas nors negerai dienų. Išlengvo krutėti, dirbi- 
esti ir pačiai širdžiai: arba esti nėti ji gali, bet privalo vengti 
sugedę ir nębęužsidarinėja ge-'sunkių pastangų ir netikusio 
lai jos durelės arba atlapėlės1 ūpo, pykčio, baimės irti.
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THEY’RE IN THE ARMY NOW!

fail to

They will want to be LDS’ers

(Continued on Page 3)

gives everyone plenty of time to 
think it over and make decisions. 
But, don’t wait until the last day, 

I Send in your entry

evening. There 
The participants 
parade, but lead- 
Party refused to 
make one great

finances 
dances, 

af-
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LITHUANIAN YOUTH
About Working Class Youth 

And Their Organizations

No. 104

It’s the CCC forest army that these New York boys are heading 
for, but they’ll get training for the military forces of Uncle Sam 
before they get through. Lean grub and long hours will take the 
smilės off their faces before long.

j

Youth Branches and Other Clubs Eager to 
Participate in Natl Softball Tournament

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

Youth clubs all over the country are enthused about the

300,000 MARCH IN GREATEST MAY 
DAY DEMONSTRATIONS IN 

NEW YORK’S HISTORY
SEND DELEGATES TO 

LITH. CONGRESS
Since the Lithuanian Congress 

Against War and Fascism will al
so have a youth session, our youth 
organizįations should not 
send a delegate.

Problems of raising 
can be met by having 
picnics, outings, or other 
fairs. There are still two whole 
months left during which finances 
can be raised. The Congress will 
be held in Cleveland, Ohio, on 
June 30th and July 1st.

The delegates to this congress 
will represent thousands of class 
conscious Lithuanians throughout 
the United States whose parents 
and relatives are suffering under 
the fascist Smetona. They ' will 
demand the release of all politi
cal prisoners in Lithuania and the 
restoration of civil rights to the 
masses of that country. Have a 
delegate represent your organiza
tion or club!

Helen Sadas To Sing 
At NLYC Dance

j NEW YORK CITY. — In one of 
i the greatest- May Day Parade-de
monstrations which shook all existing 

Į records, the workers of New York 
i City marched more than 300,000 
1 strong. The parade lasted fully eight 
hours. The marchers were eight 
abreast.

i The demonstration which carried! 
banners of struggle against war and 
fascism, against “Dirty Willie” 
Hearst, Hitler, against the NRA and 
against hunger began at approxim
ately 12:00 Noon, and ended at about 
8:00 P. M. in the 
were two parades, 
of both wanted one 
ers of the Socialist 
unite them and to 
monster demonstration which would 
rattle the very buildings of Wall 
street. \

• Shortly after 12 o’clock noon, the 
first contingent marched from the 
east side of Madison Square Park 
into Fifth Avenue.

| A one legged war veteran was fol- 
: lowed by huge portraits of the re
volutionary leaders: Lenin, Stalin, 
Wm. Z. Foster, Earl Browder, James 

i W. Ford and Charles W. Krumbein.
I Behind, marched the United May 
Day Committee. Thirty flaming red 
flags with the hammer and' sickle 
followed, carried by members of the 
American League of Ex-Servicemen.

Workers, crowding into the side
walks, raised their clenched fists as 
the WIR Band, one of the forty 
bands in the parade, played the In
ternationale.

Next came effigies—a huge ,police 
dog which told the “classy” Fifth 
Avenue that “Hearst Lies.” The Irish 
workers followed. At their head was 
a Scotch Bagpipe band. (A more 
complete description of the New 
York parade will be published in 
the next issue). 1

I NEWARK, N. J. — Newark had

BROOKLYN, N. Y.—Helen 
Sadas (Sadauskaite), a singer 
from Radio City, is the latest 
addition to the marvelous pro
gram of the LDS National 
Youth Committee dance of 
May 19th.

Helen Sadauskaite held a 
very successful concert last 
Sunday at the Ukrainian Tem-

1 pie in Brooklyn, and everyone 
present applauded and up
raised her beautiful coloratu- 15,000 workers in the May Day pa- 
ro soprano voice. She, toge-,raje as comParetl to 300 of last year, 
ther with Aldona Klimaitis, Aiunr VfiDY DADQ MKTDDliQ the Brooklyn LDS nightingale NtliKUtd
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coming LDS National Softball Tournament and are eager to and the silver, toned baritone FROM GRAND JURIES 
start. . Some have already sent in their entry fees and asked from Bayonne, N. J., Anthony | ____ ,
for "further information, which is being sent to them.

The bigness of this sports movement justifies their enthusi
asm. Youth in all parts of the_couuntry will want their or
ganization or branch to join, 
when they find out abojit the — 
numerous other activities that ~ 
this organization sponsors.

This will be a good means by JOIN* NOW"! C_ 2 1 
which the ranks of the youth move- fee, which is two dollars to LDŠ 
ment may be' increased. Let every branches and three dollars to all
LDS youth work towards the success
ful outcome of this tournament. All 
effort must be made to contact and 
draw other youth organizations into 
it, so that we can make it as large 
as we possibly can!

The Connecticut and New Jersey 
districts have already called confer
ences in which the National Tourna
ment will be thoroughly discussed. 
Other districts should follow their 
example,

other organizations.
FREEHOLD WRITEIRS

Below we publish a letter from a 
softball team in Freehold, N. J. Be

dsides expressing their own enthu
siasm about the National Softball 
Tournament, it also expresses that 
of many other youth clubs through
out the country. The letter follows: 
■Gentlemen’:

example. | I am representing a Softball team
Full instructions for joining the in Freehold by writing^ to you for 

tournament have already been mi
meographed and sent out to the 
branches. The score sheets that will 
be found in the midst of these in
structions are to be sent to the Na
tional Sports Committee after each 
game with the complete record of 
all hits, runs and errors. This will 
enable the Sports Committee to keep 
tract of all games played.

Final Date for Entering
In order to have it functioning 

smoothly and save the most time, 
June 15th has been set as the final i 
date -for joining the tournament. This I

further information. Freehold, for 
two consecutive years has had a 
playground league which we have 
won both of those years. The team 
would now like to travel and play 
games through which it could meet 
other young people. We would like 
to represent this playground, of 
which we have been champions for 
two years, in your grand movement.

...The Freehold team’s only hope 
is that we will be accepted into your 
tournament. If we are accepted, 
please send full plans to the address

(Continued on page 3)

irom joayoime, in. j., Alimony i . ,
Višpiauskas, will entertain us. | new YORK.—Officials of New 

York County are following the lead 
of Southern courts in barring Ne
groes from jury service it was re-, 
vealed here Saturday. No Negro 
has ever served on a New York 
County grand jury within the'recol-, 
lection of many prominent Idfryers 
and others connected with the New 
York Courts. *

I The charges of Negro discrimi- ' 
nation in the selection of juries was 
hurled by James W. Ford, vice- 
president of the League of Strug
gle for Negro Rights at the May
or’s Committee on Harlem Condi
tions hearing Saturday. No one in 
the court .where the hearing was 
held was able to refute the charge. 
Ford demanded that an open in
vestigation be started immediately 
to determine the responsibility for 
the discrimination and that steps 
be taken at once to remedy the 
situation.

• • He asked witness Maloy, who tes
tified before the grand jury on the 
murder of young Lloyd Hobbs, whe
ther he had' seen any Negroes on 
the grand jury, Maloy said loud
ly—“No”. Malloy also declared that 
the officials of the grand jury at
tempted to discredit his testimony 
because he stated that young Hobbs 
was cold-bloodedly shot down for 
no cause whatsoever.

Among the group features will be 
the Newark LDS mixed quartette 
and the Elizabeth, New Jersey LDS 
Dramatic troupe which will present 
the hilarious comedy satire—“OS
CAR SAPP”.

So much for the' sensational pro
gram Which is the grandest fea
ture of any youth affair so far in | 
Brooklyn. Besides it, there will be 
given away, absolutely free, $50.00 
in ten cash prizes to the lucky ad
mission ticket holders.

The well known Al Roman Har
mony Aces will play the music for 
dancing and another orchestra will 
play in the downstairs hall where 
refreshments will be served. This 
dance will surely make history and 
the LDS National Youth Committee 
will show Brooklyn how it can be 
done for a quarter.

Recently, one of the committee 
members spoke to an announcer of t 
a Lithuanian Radio Program. He 
was speaking about advertising the 
dance on the air. The announcer 
says: “You say that you will have 
such a swell dance, such a good or
chestra, such famous singers on the 
program, and you are giving away 
$50.00 in free cash prizes! Well, 
listen here, hpw in the world can 
you do it!?”

The answer was simple ąnd di
rect. “That is what we are going to 
give our audience. Nothing is too 
good for the young and adult work-

Notice that the date of the 
NLYC affair has been chang
ed from April 28th to May 19.
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their cor-

our

Olga Bęchis

Join

MEANS EMPLOYED TO 
RAISE LITH. HOME LOAN

Elizabeth 
will meet

If You
We know

GRAND RAPIDS HOLDS 
ANNUAL SPRING CONCERT

SWEDISH SEC’TY OF RED 
AID ARRESTED<GER.

FUNDS URGENTLY NEEDED 
FOR SOVIET DELEGATE

B’KLYN BUILDERS PLAN 
ACTIONFOR SUMMER

Concert and Dance in Great 
Neck This Sunday

time since the World War.
The same is 1

means
Hillsidę, L_, 

you’ll find

to turn out. 
Laisve Hall,

HOLM, Sweden—Knut Ols- 
the Swedish secretary of the

g to sing here ip, 
ere are abput six-

blqoded Is only a bit of foam, thrown away 
[Like spit on the face of a river.

CONNECTICUT AND NEW JERSEY TO HOLD.
DISTRICT CONFERENCES THIS SUNDAY

is going to sing, and also our solo
ists. This concert is going to be. 
something altogether different from 
anything else we have given, so be 
sure to coflie. ' •

Correspondent.

with the organization 
- .... , l» red r 

young worker and student belongs!
Ald^Orman

WHEN THE TOM-TOM 
BEATS

cietes “Lietūkis” and Pienocentras.”
These employees are given an ad

vance on their salaries to the 
amount which they have to sub
scribe, and this will be deducted in 
regular installments from their sa
laries till the end of the year.

throats.
So let it be with the chorus.
The noble gossips have told you the 

chorus is lazy.
If it were so, it was a grevous fault
And grevously has the chorus ans

wered it.
Here under leave of the editor and 

his assistants.
For the editor Is a swell guy,
So are they all swell guys,
Come I to advertise our concert:

On the 11th of May, the Lithua
nian Art Chorus of Grand Rapids is 
holding its Annual Spring Concert, 
and what a concert! For the first

STOCĘj 
son, f ’ 
Reęl Aid, in a letter to ‘Ny Dag’ 
describes how he was watched by 
the agents of the Gestapo in Ger- 
many when travelling to Paris and 
arrested in, Hamt>ui'g.

The train-staff had got order that 
he did not leave the train. Accord- 
ing to an order from Berlin he was 

Basketball League Council has also 1 arrested in Hamburg by the inspec- 
been called for this day by the 
Council secretary, Wilbur Briggs. 
AU Council members must be present 
because buying of a trophy will be 
discussed.

All delegates must have complete 
reports on what their branches have 
done in the way of discussions, lec
tures, building libraries, etc. Make 
this conference a real good one. 
Each branch must send at least one 
delegate—two if possible.

The formation of district schools 
should be discussed at both of these 
conferences. Summer is almost here 
and it would be to the advantage 
of each district to plan these, schools 
in advance.

UNITED YOUTH ACTIONS U. S. WAR PREPARATIONS 
CALLED FOR MAY 30 CARRIED ON IN N. J.

NEW YORK—Carrying out the de
cision of the national confence held 
in Washington, D. C., the American 
Youth Congress has issued a call 
for a nation-wide demonstration 
against war and fascism on May 30, 
Memorial Day. While pointing out 
the graye danger of war, the increas
ing rpilitarization of youth, and the 
increasing attack upon civil liber
ties, the appeal states: “Turn the 
Memorial Day into a day for massing 
our strength in powerful demonstra
tions against a.new.world war now 
being prepared.”

“Thę American Youth Congress re
presenting a hundred and sixty-five 
different organizations with a total 
membership of over a million youth 
active from coast to coaist, calls upon 
all groups regardless of race, color 
or political opinion to join us in 
mighty united demonstrations in all 
cities, town and villages AGAINST 
WAR AND FASCISM.”

The National Committee of the 
Youth Section of the American Lea
gue Against War and Fascism has 
likewise issued a call for demon
strations on May 30th.

Conferences are taking place in 
numerpus cities and states to pre
pare for local demonstrations and 
parades.

Your heart trembles in the shadows
Like a face reflected in troubled 

water.
The old mirage rises from the pit 

of the night.
You knqw the sweet sorcery of the 

past;

KAUNAS, Lithuania—At the pre
sent time there is a. so-called home 
loan put up for subscription in Li
thuania, but in reality it represents 
a bandit. raid on the means of the 
toiling masses. The government has 
decided that all civil servants and 
employees of the following, institu
tions, authorities, and undertakings, 
are to subscribe one hajf of their 
March salaries to the home loan: 
the civilian and military authorities, 
the municipal authorities, all insti
tutions subsidized by the Exchequer, 
all institutions ip which state capi-

The day is slowly ^approaching 
when a delegation of youth will 
leave for the Soviet Union and still 
not a single district has suggested 
anyone to be on the ballot list for 
the election of a Lithuanian delegate.

It is the opportunity of a lifetime 
for some active comrade to visit, the 
workers’ republic and should receive 
the serious attention of all districts. 
Funds are needed badly for this .pur? 
pose. The Laisve Youth Section ap
peals to all sympathetic organiza
tions to send in as much as they 
can. towards this fund. Donate 
a certain percent of the income from 
a dance, concert or any other affair.

Nominate the most active comrade 
in your youth branch and send his 
name in to the National Youth Com? 
mittee. The one who gets the most 
votes wil go to the Soviet Union. 
That’s fair enough, isn’t it? O. K., 
then let’s see some results. Have a 
comrade right from your youth

The key war state of New Jersey 
continues to provide new facts in
dicating intense preparations for war. 
on the part of the United States 
government.

The Raritan Arsenal, just east of 
New Brunswick, has $240,OOQ,000 
worth of ammunition and ordpance 
supplies ready for immediate use. 
This supply is being continually aug
mented. The arsenal, covering 2,200 
acres, is valued at $14,000,000, and 
operates at an annual cost of over. 
$1,000,000. It has a 2,000-foot dock 
on the Raritan River and a,’ high 
explosive anchorage in lower Rari
tan Bay. There are over 53 miles 
of railroad within the reservation 
which connects directly with the 
Pennsylvania and Lehigh Valley 
Railroads. Shipments in 10341 to
taled 7,199 tons. Warehouses, ma
gazines, maintenance shops, etc., are 
housed in 280 structures.

Roads are being laid and canstruc- 
tion revived at the 7, 843-arce Camp 
Dix reservation. . There is greater 
activity at this camp^ than at any

true of the Picatin- 
ny Ordnance Depot, the U.S. Army’s 
chief chemical arsenal where the 
ammunition factory is operating at 
capacity.

Rumor that the Titanium Pig
ment’s new $2,000,000 “paint” fac
tory on the Raritan River at Sayre
ville is to manufacture war gas and 
explosives was given credence by the 
U. S. Army’s decision to dredge the 
Raritan for ocean-going vessels up 
to the newly completed docks of this 
National Lead Co. subsidary.

A river carries you far frqm the 
banks,

Carries you toward the ancestral 
landscape..

Listęn to those voices.
They sing the sadness of loye..

In the mountain, hear that tom-tom 
Panting like the breast of a young 

black: girl,.

Other points of the agenda 
wjll deal mainly with the 
problems of each district and 
the working out of constructive plans 
for the, future.

A Lithuanian delegate will be sent 
to the Soviet Union. Therefore, each 
^district is urged to plan ways by 
which it can raise some money 
towards this purpose.

The importance of the above men
tioned questions cannot be stressed 
too' much. Each branch must send a 
delegate in order to be able to offer

Jstions and keep in closer touch 
the youth movement.

Don’t Belong Yet...
that there are many 

other ^ tban the young people who are interested in 
all of these things. We. also know 
that our branch is interesting and 
every membei’ who belongs gets a 
chance to do something for the 
workingclass movement and to enjoy 
himself. Therefore, all .of you young 
people who read this item in the 
Laisve Youth Section, and want, to 
join, take a run up to . our meeting. 
See hpw our meetings are run, how 
we work together and put big things 
over. Once, you attend, you will al-

„"1 , pering. waters
big Where your fprefathqrs bentį. obscure 

__ _____ faces.
fellow and girl! Their secret/ movement takes you 
, x—----- into the darkness—

And the white that made, you mpla-

The Brooklyn BuiLDerS are pre
paring for action this summer. The 
members are seething in plans for 
hikes, the National Softball Touma- .... ... ~ . .. ..
ment, splash parties; work'for the b®1®,in history, the Detroit Ai
Lithuanian Congress against War, do n°£uS AS; 
and Fascism, fight against, deporta- Grand . " . .. ,
tions, American, Yputh Congress, ^y voięes m^this chorus aml^some^of 
National Youth Day, and whatever 

i else comes up. Also it is up to 
ri i»i A nr”ril n A ITPAC* fllA our LDS Youth Branch to help the 
M.I/.AKh Ifl d/LTIuvu ViiUt New Jersey District ZUD$ Youth 

~ «... Council to organize their school and
RUS TO HOLD GALA. AFFAIR. is

------- . _ I But what fun and, enjoyment we 
“--------- ' f is will have, carrying these things opt!

of the largest and Most of these questions will be taken 
It up fqr discussion in iKe, youth branch

National and recrea-' meeting on May 8th, this coming 
•e enjoyed by young Wednesday. All members be sure 

• ‘ will be. held in
rimer St., Brook-

The Elizabeth Bangos Chorus 
sponsoring one I 
smartest affairs of the season, 
will be both e< 
tional and will 
and old.

This gala is the Affair of Affairs 
—a mdvię and dance,—To be held 
Sunday, May 12th, with the doors 
opening at 5:30 P. M. and the mo
vie starting promptly at 6:30 P. M. 
The hall is none < ” 
Russian Ballroom, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J.

The. music will be furnished by the 
“Jersey City Boys”, and I’m sure 
you will remember them whenever 
you hear the Bangos Chorus putting 
on another affair. You’ll just glide* 
away, with your blood flowing in 
rhythm with the music of those 
“Jersey City Boys”.

To a combination pf both the mo
vie and dance, it will cost you a

—T_ ------ „— „----- fee of 40 cents, while to the dance ways want to and certainly, you will
branch go to the USSR and when he alone, 25 cents; children 10 cents. į join the Brooklyn part of our I 
------ have him tell you about Į Don’t be a “Deserter” by missing national !LDS youth movement.

this remnant affair. Tickets may. be . Come on, every f . " _ ,
„ . i any chorus member. Do not . be behind the times among
All out to Elizabeth xon May 12th! the Lithuanians!

Linden, Newark, Cliff- j
Brooklyn, and you. where every modern 

me there. u _ ’
■ Johnnie |. .. . ■ <. ..

Friends, workers and comrades, 
Lend me your ears.

.... ____________ , __  I tome to advertise our concert,
have the pleasure of dancing to the Not to praise it.
musical strains of Willian Norris’ I The evil the chorus does lives after

comes back, ]
the actual conditions existing there.

Your organization can be a big gotten from 
help in making it possible the send- 

. ing of a Lithuanian youth delegate This 
Y*’ to . the workers’ fatherland' by do- side, __ 

towards the financial drive for .You bet 
alright awfcy! ... >

Connecticut and New Jersey will hold district conferences 
this Sunday in which plans for summer activity will be worked 
out.

The main point on the agenda of both these conferences 
will be the formation of softball teams in the branches of each 
respective district and their participation in the National LDS 
Softball Tournament. This is one of the most important issues 
in the Lithuanian youth movement and will be thoroughly dis
cussed. Do not fail to have 
your branch represented. Send 
at least two delegates if possi-

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

The, concert will consist of very 
will known singers. The Brooklyn 
Aido Chorus itself and its men sex
tette will do their share of singing. 
Other numbers will 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

musical strains of Willian Norris’ 
orchestra. . ,

Look up above and make a mental The good is oft interred 
note of the date so that you will 
not forget it. Make sure you come 
down. All are invited. See you 
there.

wr
Conn. Meet To Be Held In Waterb’ry

The whole Connectcut district will 
meet in Waterbury at 10:30 A. M. 
sharp and delegates are urged to be 
on time.

The youth of Connecticut have 
been very slack in their activity 
and should look at this conference 
as a step towards increasing acti
vity in Connecticut. Meetings have 
been with a “what do we care” spir
it; others were postponed for no 
apparent reason.

This conference will give the bran
ches an opportunity to discuss the, 
faults and make plans fbr 
rection.
N. J. Distr. Will Meet in

The New Jersey District
at 408 Court St., 2:00 P. M. Johnnie 
Orman will be here to explain 
the purpose of the National Tourna
ment and how it’s going to function. 

. The final meeting of the N. J.
tor of the Gestapo, Hermann Will, 
brought into the Stadthaus (police- 
office) and examined.

The Gestapo (secret state’s police) 
knew that Olsson is secretary of the 
Red Aid and as they had learned 
from the press that a Swedish Thaęl- 
mann-delegation had been elected 
they were afraid he travelled in a 
matter of opinion, this question be
ing very delicąfe for the Nazis. 
After intervention of the consul Ols
son was released the next day and 
repatriated. He, was told by the 
Gestapo that he must never again 
set his foot upon the ground of the 
Third Reich.
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how exercise affects a
FAT AND A THIN PERSON

' By The. Naturalist
It seems that the articles we had 

written some time back have captur
ed the interest' of some youth, be
cause questions concerning health 
have started to come in.

This is a very encouraging sign. 
Only when the youth will be healthy 
and strong can. we have a good and 
staunch youth movement.

We’ve picked this one out because 
it is often misunderstood and is also 
of general interest.

Question: In your articles and lec- 
ures you say that. in order to-gwn 
weight we must exercise and if we 
want to reduce we must do the 
same. How is this so? I’m a little 
overweight. and avoid exercise for 
fear that it would have a building 
up effect on me. Please advise.

ACTIVITIES OF THE
Facts and Cracks ™F0RD^™™

' I News from the battle field—
I1 By CHARLIE --- =r^

Hija, my friends. Here we are back with you again. Gather ’round, 
people, and listen, in. If you miss one word, as the fakir from Palestine 
said,, you will lose the Whole meaning. But of course we will allow you to 
go back and check things over a second time.

♦ * *
While out for a, stroll one 

evening, we heard a southern girl 
who. seemed to think that every park
ed car was a biblical ark because she 
was always yelling: “Noah”!

A well known university professor 
says that men should wear fewer 
clothes.

If prosperity keeps up( at this rate, 
Ghandi will soon be regarded as a 
hard-to-pjease customer!

* * *
A ministers’ association recom

mends prayer and feasting as a
Puzzled Ann, of B’klyn means of ending the depression.)

News from the battle field—Af
ter the smoke cleared up, we dis
covered that Captain Sharko’s team 
came out victorious in. the “Battle 
of the- Century” (membership drive) 
The losing team’s captain, Joe Mic
kus, promises us a treat for/the 
next meeting, to be held May 12th.

At our meeting held April 24th, 
the play committee reported that the 

is to be presented 
( May 18th. It is hoped all the mem

friends as you will all get a “big 
kick” out of this comedy.

The boys are out practicing the 
right way to hit a ball with a bat. 
It. is hoped that Coach Pat gets a 
presentable nine. You boys, who as 
yet haven’t reported, get out and 
show your stuff. Practices are held 
on the Pinto Field. (Don’t fail to 
enter the National Softball Tourna- 
men.—'Editor.)

Plans are being made by the com
mittee consisting of Adele Jasud,; 
Kostis Laurinaitis, and Anne Stisu-. 
;. ‘ ‘ ,z.zz: j
is understood that an out-of-town 
orch. will furnish the “moosick” and 
an invitation is going to be sent to 
the Lewiston “Jolly Comrades’’ and 

I the chorus. I also heard that punch 
lis going to be served gratis. Hopp 
none get “punch-drpnk”.

The club also discussed seridipg a 
delegate to the National Lithuanian 
Conference to be held in Cleveland, 
A, heated argument was given fop 

.and against it. It seems one faction 
considers thd club too young to send 
a delegate; another side holds out 
that it would be a worth while thing 
to do; Of course it would be won
derful to send a delegate. Many 
youth branches are sending them. 
(If the club can send a delegate to 
this conference, there isn’t a good 
reason why it shouldn’t. This move 
will be for the club’s own good.—Eld.) 
I understand that there, will, be a 
special) day for the youth also. It 
is time the Rumford youth awoke 
and began participating in national 
affairs.

Tl us the following ppychęlogical query:
Dear Kaziuk:

Vfhen is a man at the end of his play1 “Bošienė”
roPe« | May 18th. K io mcut-

Me and 4wo others, bers will come and bring their 
When it starts burning his teeth!!

Put one over on you, didn’t we?
♦ .

Here’s some
Dear Charlie:

What is the 
clothes ?

Women!!
♦

♦ . ♦
more:

latest thing in men’s

Fashion ęhaser
♦ *

rvzziea ann, or r> klyn . ulT,s _ ... . thpPrayer, has already been discarded I yaess we 11 put oil some or tne 
Whether for the sake of reducing'as an ineffective meanls, butf fUst- questions until next time. If you

ro gaining, exercise is the medium .ing. is still going on without.any be? have a question that is twisting your
• through which both of these ends can nefii! J lbram, ?nt.? PretJels, Just send it; in
be achieved. Of , course exercise ♦ • ♦ ♦ |and let do the sam.e td us- We
alone will not produce tlię results A new reader writes in asking us neyer had the experience. We’re _ a semi-formal Mav Ball It 
that one might* expect. The diet what sort of a contraption is a P,als‘ We dont want you to suffer XT J?The diet 
must also be taken into considera
tion, Ebcercise produces a healthy 
appetite, dnd if after a . workout you 
stuff yourself with a lot of starch 
and other unbalanced food combi
nations that might feed two men, 
then a half hour or a longer work
out cannot be relied upon for satis
factory reduction of weight.

If food consumption was cut down 
and all the rich pastries were dis
regarded by the ones trying to get 
away from A. D. Posity, then vigor
ous exercise would reduce a fat 
person in record time.

How does exercise reduce or build 
up a person? Well, it’s this way. 
Exercise^ tends to normalize the bpdy. 
In other words, very fat or thin per
sons are not “normal”, . as far as 
physical appearance is concerned, i 
When a fat person begins exercising 
reguląrly, he is daily burning up the 
unnecessary adiposity that his body 
carried. If he watches his diet and, 
instead of putting away a lot of 
pastries, cakes, etc., he would eat 
vegetables,, black bread, and other 
roughage, then the body wouldn’t 
have, a chance to again accumulate 
the fat that was burned up by the 
exqrcise. With each daily workout, Į

what sort of a contraption is a, 
baseball fan and w;hat it’s used for!!! alone- 
A-w-rk!!

♦ ♦ ♦
Here are some more questions:

Dear Charlie;
You’re always sticking up for. the 

bachelors and since I’m. one of them, 
I’d like to have your opinion on mo
dem marriage. Answer it in your 
column. Get it ?

Youngster from Chi.
Yeah, I get it. Modern marriage ------ ---- ..................

is.juąt like a cafeteria: A man grabs ' out a grouch and an air-castle build- 
what looks nice to him and then er. Which;pne are you?
pays for it,later! * * • '

* * * 'Z-
A young man from Hudson gives us again. 

♦ ♦ ♦
FROM ME—
is improved by anger ex-

TAKE IT
Nothing

cept the arch, of a cat’s back.

Had nature hung men’s arms so 
they could pat themselves on the 
back, Hearst and his brother ilk 
would wear out the backs of their 
coats in a week.

No organization is complete with'

■* *. ♦
So long, people. You’ll hear from

I HELEN SAHA WILL SING AT THEATRE UNION ONTHE
NATIONAL YOUTH DANCE AIR EVERY SUNDAY

(Continued from Page One)
ers and students who support our 
dances and affairs. That is why we 
are giving them everything possi
ble for their quarter. No other place prOgrams
in, the country will anyone get a bet- - - -
ter bargain!”

, v ■ - . - v * ., “I do not see how you are going the Theatre Union’s presentations,the fat would • be worn away more to make money at this dance,” the ■ 
its natural shape, This is the re- { 
ward of a physical culture life, ’ (
How The Thin Person is Built Up By 

Physical Training
Going back a little, we said that 

together with good food, exercise 
will also build up the underweight 
person. , How so? We’ve already 
mentioned that after a workout a 
persom acquires a good appetite. 
This might not be clear to some and 
therefore, we will be a little more 
explicit.

If an engine was run at a slow 
rate of speed everyday, it would re- 
CĮuire only a small amount of gaso
line to run it. But if it was run at 
a faster rate or had to carry a lar
ger load, then it would require a big
ger supply of fuel in order , to meet 
this demand for more power. Now, 
let us liken the human body to the 
engine. Some persons exert them
selves jhst enough to get them 
through their every day routine. It 
doesn’t require much fuel (food) to 
rup their bodies, therefore they don’t 
na? I mere nave oeen many ricxers soiu -proiecv tne lives ana property ox miss you.
would rpninro ™ ^or dance before it was post- the American Citizens”—mainly, the | Jumbo—Why don’t you come any-
Th»K,'« a IT ■ poned. These tickets bear tbe date: property of capitalists. The only more 1
tifn nftpv 2 8 a ffood aPPe- , April 28tji. They will all be honored way to5 stop this thing is for the I

te a wotkoul. dance< Also comrades whp workers to unite, and to do away I
If a thin^person followed out a still have tickets and are still sell--with capitalism. Allhuugh ■,—- --- .------------- - — —->■ —

system of^pnysical training, and add- ing them, continue to do so explain- on the air does not show this, it so I m going out and take a census, 
ed more vegetables and othęr good ing that the dance will be held on is important in exppsing the war Next time I’ll give a report on.

Your correspondent had the 
casion to listen in* on the radio 
Sunday evening, to thę Theatre Union 
program. Youth like to listen to | This Congręss Against War and 
plays, and drama presented over the Fascism is a good means of ex- 

. . and should.; turn pressing our hate for these two ,cur-
their dials to WEiVI), every Sunday ses because we know that war is 

I nights at 10:30 P. M.i and listen to just around the corner, (it used to be 
, • Prosperity) and who knows when it

el We all knqw that famous plays, will come and the young boys will 
which are. revęlutionizing Broadway, have to go out and kill one another.

■ were produced by this organization. War isn’t a game, no. matter. how 
The Theatre Union, presents plays swell the s.tories -and songs paint it.- 
of interest to the workers, on their The girls nowadays are realizing 
social conditions)'’-exposing the pre- that a “uniform with shiny buttons” 
paration for war, for fascism, the . is just a puppet of the war lordąr- 
’• ’ p 11 -T!—’— the munitions kings who get rich

while our boys are losing arms, legs, 
and lives.

; But I’ve already skipped from my 
original discussion. The call for: the 
Congress was laid aside fęr, the 
next meeting. It is sincerely hoped 

i that our, club sends a delegate. So, 
members, one and all, consider-that 

’ . a 
t is too bad the

oc- 
last

and more, until the ^figure assumes announcęr said.
... m,. . .. j “Money? of course we want to 

( make money at our dancę. We will,, 
too. We have already figured that 
part out. One of the main purposes 

‘of the dance is to make money for 
the LDS, Youth Committee organiza
tional fund. But that is not the on
ly reason. We want to prpve to 
all Brooklyn that i the LDŠ National 
Yputh Committee knows how to put 
oh.’ the best dances. We want to 
show everyone that whilę we are 
giving the best, of everything in this 
dance' at the lowest possible price, 
still, we cąn make a reasonable am-1 
mount of profit. • That is all we 
want for our efforts.” —,—r-, ..... .—, ------ —r.

I That is correct, and it is already volutions” are made, by American 
the talk of Brooklyn! Not only capitalists who feel that American 
Brooklyn, but New 
necticut, too. . .......
surrounding territories are coming lars • on these .„“revolutions” and send 
by buses and special automobiles, unwilling American citizęns to “work 
xli rvi jr-vaxo. tvxxxz. rtrxxxxvc . vvz. . vx.^xy . , vzx w mvi *.* v.*y ,

vantage of this greatest bargain in the revolution starts and endanger

aL the Lithuanian American Citizens would be “informed” by the capita- program* and dancing. 
O/\ TTw\’zx»< A . tzx *1^«« a z-xli. 1«"M". ^17* 1H >x zx^irrx »x<x vxzxMr, rx A-x x-1 <1 zx vxzH O VX zl T T GJ

on May 19th.
There have been many tickets sold

living conditions of the workingclass, 
and their struggles for a better life.' 
The Theatre Union produced such 
plays as Peace on Earth, Stevedore, 
Sailors of Catarro, and the current 
success, the Black Pit, now playing 
at the Civic Repertory Theatre, 14th 
Street, New York. 1

The play last Sunday night wąs ifc is far’a good purpose and elect 
Spręad Ea^le . It presented the representative. It is too bad tl 

manner in which, the Mexican “Re- whole* club can’t go! 
ZXXXZ.H rx uzv -wx rx zx Vxw A W»AV>1zinV\

capitalists who feel that American We wish to express our ‘sympathyįew Jersey and Con- intervention would help their busi- to thę Sharlf0 sisie/s for the tragic 
People from all the nesses. They spend millions of dol- ioas their father!

unwalling American citizęns to “work D.on’t forget the next meeting is 

for everyone who comes. I kipda
Everyone who. Wants to take ad- thęrę”, or to be in the way when May 14th and. a treat is in store 
. - ~ - -i, j xv i v i-n i xv vv for. everyone who comes. I kipdadances, programs, etc., will be down themselves or be killed, so the public think wę are also going to have a

Club 80 Union Ave., Brooklyn, N. Y. list newspapers and demand U. S
intervention. Americans go there , to | Walter P.—We are beginning, to 
protect the lives and property of miss you.

Americans go there .to | Walter P.—We are beginning, to

w w x..z I heard Pat complain that there
Although the play were too many blondes in thę club

wholesome food to his diet, his body May 19th instead of April 28th.
would fijll out because of the added 
supply of red blood corpuscles, that 
her would get from this food, cours
ing through his vęins. His chest

through his physical training routine,1
1”
gen and in. order to meet this de
mand, he would be forced'to breathe
deeper. In a few weeks his whole
body would fill out proportionally.
yoyLoX^MWo^?hisnll^UoSri««L'eve^.Z»uį7m^
arid if there Jb anything else thatbefowu nMNft-1. Mrs.? Peek: “I’m sorry, Mrs. JHeck,

NOTICE
All ; oi^t-of-town dance

v,* ~xz...o ......  i whether the blondes or brunęttęs pre?
In this play, the idea set forth ! dominate. NicJky

makers’ ways of doing things.
in mis piay, vne luea svv inrun > 

tends to portray the. idea that all re? | 
volutions are, financed by capitalists X7zxTTmTT t-, a Ann mn n*n 

tl€r for their own good. But we know YOUTH EAGER TO PAR*_ ‘„i, x r ... •— . - . ior j,neir own goou. dul we Know 
wou*d Yill out, ^ęause whde going kets must be reumed to the that workers make revolutions for 
through his physical,training routine,1 _ _ . _ _ _ „ .
the body would demand more oxy-1 NątionąJ Youtn Committee of- 
crnn 5>*nrl in trx 1 /* _ 1fice on or before Wednesday, 

May 15th-. In order to be eli
gible for the. 50 dollars in door

their, own good, and abolish' such 
things as the play presents.

Strong . Arm in Demand
Mrs Heck: “I wonder, Mrs. Peck, “ ■ - - - >> .

i

TICIPATĘ IN NAT’L 
TOURNEY

(Continued from page 1) 
given. If wę are or not, accepted 
into your tournament, we wish you. 
thę, greatest- success for,yoųr sports 
movement,. i
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Revolutions and Music
♦ ♦ * 

By A. Grannis

LETTERS FROM THE SOVIET UNION

Marxian philosophy teaches us 
thąt everything in the Universe pro
gresses through evolutionary and re
volutionary means—that everything 
moves 1) in slow developing cycles 
and 2) upon reaching ertain points, 
completely changes form through a 
“revolutionary turnover”. This re
volutionary turnover is only accom
plished with conflict.

This philosophy is more than on
ly a philosophy. In fact, it could 
almost be called a science due to its 
universal interpretation of all phe
nomena of nature.

Following the movements of as
tronomical bodies and observing the 
atomic movements, the Marxian dia
lectic is clearly seen. Stars and 
planets move in circular, at the same 
time, forward moving forms. New 
situations can be seen to arise when 
astronomers observe “novae” or when 
astronomical bodies are destroyed and 
new ones come into being. Sub
stances are continually being form
ed and destroyed, besides the phy
sical changes which we can very 
easily observe. Water, if heatetd to 
a certain degree (evolutionary 
change) will still be water. Above 
that certain degree, water turns to 
steam (revolutionary change).

All evolutionary progress includes 
the growth of human society and 
takes the same dialectic forms in its 
progress. In evolution, Darwin has 
proved this beyond all doubt. And 
in the growth of society, Marx has 
done the same thing in proving how 
different social forms have grown 
and collapsed due to conflict—each 
newer form being an advance over 
the form proceeding it.

Since all culture is a product of 
nature, through the expression of in
dividuals and society,, music will ne
cessarily have to show the Marxian 
dialectic in its existence. And the 
history of music gives us plenty of 
material to study this. Music, as all 
art, definitely reflects the particular 
historical period in which it is writ
ten. If we trace the history of mu
sic in any sort of true analysis, we 
find that revolution from the point 
of' view of musical structure and 
content, as well as revolution in the 
form of society, always played the 
most important part in the making 
of music.

The epoch of every great musi.cal 
period was always a contradiction 
to the former period. During the 
early Christian era, certain musi
cians were known to- have .been im
prisoned for using certain musical 
combinations which were considered 
blasphemous. Some time later these 
very same combinations became the' 
essences of new musicalu expression.

Palestrina, the early Italian com
poser, used harmonies which be
fore his time were not permitted. 
Bach is known to have been a great 
musical revolutionist. Haydn once 
said that Beethovan will never be
come “anything” unless he dropped 
his “crazy notions”. Many critics in 
Beethoven’s time very often ini con
tradiction to Haydn-^described fiee- 
thovan’s music as “good exercises”. 
These “crazy notions” and “good ex
ercises” have remained to this day 
as some of the most original and 
lasting innovations in thex modern 
orchestra. Brahms revolutionized me
lodic structure and form in his time.

The critics derided Wagner for 
almost everything he did. Debussy 
built almost all his music upęn the 
harmonic progressions which were 
considered faulty by practically all 
musical theoreticians of the nine
teenth century. The music of 
Strauss Stravinsky give us a nega
tion of practically all previous mu
sical forms.

And now Shostekovich and other 
pioneers of new music to be, in the 
midst of the experimental period— 
are giving unmistakable evidence of 
another great revolution in music— 
accompanying the revolution in 
ciety.

Moscow, March 14th x
Dear Nellie:

Have I got the spring fever! Gee, it’s perfect outside. ’Bout the best 
day this year. Just got your letter yesterday. Wonder why it’s so good 
to hear from you? “Absence makes the heart grow fonder.”

Gosh I’m just like you, I can’t remember what I wanted to write.
I just came home from the hospi

tal a couple of weeks ago. I had the 
scarlet fever. Not very badly, tho. 
Remember when you had it? I do. 
I was at the doctor’s today and he’s 
got to make a couple more exams be
fore I can go back to school. Gosh, 

į I’ve had life easy since I came home. 
Go everyplace. My mother was sick 
with the grippe the same time I 
was, but site stayed home. Here 
it doesn’t cost anything for doctors, 
hospitals, etc. And my mother gets

I her pay even for the time she was 
sick. Not bad, huh?

j Gosh, you got good marks mid
years! Good for you. And working? 
How did you ever get the job?

We had an awfully big Lithua
nian “nite” March 5th. 
have it at our own club, 
a bigger place. And what a place! 
It was a home of some bourgeosie 
during the Tsar’s time. The chan
deliers, the long halls with the soft
est couches, the gold engravings! 
Was I fascinated! The architecture 
here is very elaborate. Do you get 
what I mean? All curves, statues, 
engravings in gold and marble, mar
ble staircases that wind way up, etc. 
I could tell you loads, but it’s not 
Very interesting unless you can see 
it.

One place I want to go to, it’s 
supposed to be wonderful there, is i theatres. Earns 1,000 roubles a 
the Bolshoi (Big) Theatre. It’s the. month and wants to marry Steve, 
biggest theatre here. Tickets are į Not'so bad, eh? But Steve doesn’t 
from five to twenty-five roubles . want to get married yet. Tough.
and. it’s awfully hard to get them. I I guess it’s about time I finished 
They have to be gotten at 3 or 4 this letter, huh? You know I’ve 
months in advance. I’ve got a Rus- į been looking all over town for some- 
sian girl friend in school whose aunt thing for you and can’t seem to find 
works there so that when I go back 
to school she’s going to take me to 
the theatre. It pays to have a drag, 
huh ?

I went to an awfully good picture 
the other day. Talkie. Comedy. But 
the orchestra they had in the foyer! 
Real jazzy. It consisted mostly. of 
American fellows with a few Eng. 
German and French. They played ą 
couple of American pieces. Tiger Rag, 
Cuban Love Song, etc. Old, but jw.ov.x.
was more than satisfied and so was ’ about the best I get! 
Walter.

• Did you ask me if I was plump? 
If I hadn’t been sick I’d be a bar
rel already. Believe it or not. 'And 
how are you? Getting any bigger?

I The people live here O. K. Their

pays are from 150 up, so there is al
ways money left for theatres and 
amusements. The reason that things 
are so expensive is because there 
isn’t much of them. We’ve got to 
develop our heavy industry before 
light ind. because as I told you an 
attack is expected any day, and 
without a heavy industry how could 
we defend ourselves?

For foreigners there is a special 
store here “Torgsin” where things 
can be bought for foreign currency or 
gold. We buy there and things are 
very cheap. For instance in food— 
for what we paid for a pound of 
butter in the. States, here we get a

We didn’t kilogram, which is about 2į lbs. The 
We hired ' same with candy and every thing in

eluding clothes, books, cosmetics, etc.
Nellie do you like cavier? It’s aw

fully cheap here, I wish I could send 
you some but it’s just the only 
thing that can’t be sent out of the 

! Sov. Union. Do you know what it 
1 is ? Of course you’ve heard if it. It 
looks like jelly and tastes like fish.

I I don’t care much for it. Altho 
' pressed cavier is pretty good.

Do you remember the other Ameri- 
' can fellow Steve I told you about? 
Well, he’s got a Russian girlfriend.

I She paints scenery, at one of the 
Earns 1,000 roubles a

so-

STUDY CORNER
♦ ♦ *

• Questions and Answers

Question: How do the wages of Sta- 
| lin and other high officials corres
pond to those of coresponding offi-, 
cials in this country? Is there any 
possible chance of graft in the Go
vernment or among the officals ?—

Mrs. C. F., Askov, Minn.
Stalin and other leading political 

figures in the USSR receive wages 
comparable to those bf a highly 
skilled worker, that is around three 

I hundred dollars a month. With this 
go certain privileges, as for all work
ers, like social insurance and a 
month’s vacation with pay.

1 With all the slander that has been 
written abroad about Soviet lead
ers, there is one thing that all for
eign press reporters have to admit: 
that Stalin and other leaders work 
extremely hard and live very simply.

Į There are many skilled workers, 
engineers, and writers who earn 
much more than Stalin, or Kalinin, 
President of the USSR, and other 
well-known public figures. For all 
who are members of the Communist 
Party—arid most of them are—their 
income is strictly limited by the Par
ty to a general maximum of three 
hundred dollars a month. A Com
munist. like any other human, needs 
his minimum requirements of him- , 
self and family taken care of: beyond 
that, he can be expected by the Par
ty to work, not because of economic 
return, but because he believes with 
his whole heart and life in the thing 
he is doing.

For some comparisons: Mikhail 
Kalinin, President of the USSR, re
ceives about thirty-six hundred: a 
year, plus certain social and cultural 
benefits of insurance, common to 
the workers’ republic. Franklin D. 
Roosevelt, President of the United 
States, receives seventy-five thou-

anything. But just wait.
j I went back to school on the 19th 
and what do I hear? We’ve got a 

į vacation from the 20th ’till the 1st 
'of-April. And we just had 2 weeks , . „ ,
in January. Then I heard that we ,sand- Furthermore, it is. a coirimon- 
have 10 days off in May. Every two PlaCe that it requires a good private 
months. Not bad, huh? Don’t you income to be able to afford to go 
•• • ................. -» You said ihto national' politics in this Country.

1 Most of our presidents, like the pre
sent one, have been men of wealth, 

ivvvvio uxc even millionaires. In other words, 
Sb full of they are separated by class and po- 

gosšip! *You always did\sition Yrorii the masses ‘of the/popu- 
to write letters. I wish J l«twn,' whereas in the. Soviet Union, 

they are not. They come from the 
With Just Loads and masses, and remain part of them, in

think you’d like it here ?
: you hate school.

Write to me soon and tell me more
about yourself. Your letters are

news and 
know how 
did.

Loads of Love 
Jo

Italian Soldiers Mutiny in ' Belgian Scientists Pay A
Divisions Destine! for Afr.

PISTORIA, Italy—“Gustizia e Li
beria” reports from Bologna that a 
division of the “Gavignana” troops,

Visit To Soviet Union
A delegation of 25 Belgian scien

tists arrived in the USSR, in re
sponse to an invitation sent by the

outlook and daily life.
Is there any chance : of- graft in 

the Soviet Government1 or among its 
officials? Not in the; system - of 
government itselfbutton. the part 
of a few individual; officials, yes. 
Those, who are criught pilfering the 
public funds aretriedas'traitors, 
and if found guilty, shot. ' . -

There is less graft in the Soviet 
Government than anywhere in the

about to leave for africa, mutinied Society for Cultural Relations with world, and each year-it becomes still 
at Pistoria, near Florence, * —... - -

, cers were I 
but released a few days later and 
sent to Africa’‘with the others. 
Breaches of discipline have taken 
place in almost all the divisions 
which have been mobilized, which is 
probably the reason why tne two di
visions already called up in Febru
ary, the “Gavignana” and the “Pe- 
loritana’,, have still not all been 
shipped to Africa.

, near Florence The offi- , Foreign Countries, 
beaten up by the soldiers nrominent scientist!

A number of. less. This is dub. not so much to the 
prominent scientists are included in stem methods of dealing with any 
the delegation, which is under the cases of graft,..but because the new 
leadership of the well known Bel--socialist life that they are. building 
gian savant Bordet, member of the both eliminates the main sources and 
Academy of Sciences and of the possibilities , of graft - which -exist in 
Medical Academy of Belgium, and other countries,-and also because, the 
winner of the Nobel prize. new life, develops a new psychology

and outlook in the population,, where 
The Belgian scientists intend to private gain at the expense of others 

f?rve^ a ^number of scientific lectures becomes increasingly tabu.
■.............. ..7 .... . -- -----------------1 Consider tne main sources of graft

in the United States. Earlier, the 
1 speculation in public lands, the whole
sale theft of natural resources and 
control of routes of communication, 
as timber, mines, oil, railroads, 
waterways, lay the basis for the for
tunes of the Harrimans, Hills, Rocke
fellers and many others. The House 
of Morgan got its “start” by selling 
firarms, condemned as unsafe, to the 
U. S. Government ‘for its Civil War 
troops. This is a- matter of record. 

I Today, we have continual graft 
exposures concerned with munitions, 
ship-building, public utilities, policy 
and vice rackets. It is a- fact that 
in Russia, it is impossible to carry 
on this type of graft. , With all na- 

' turai wealth socialized, you can’t 
speculate in railroads, steal control 

,of an oil company, or use a “tip” on 
a Supreme Court decision to play the 
market in stocks.

No, the grafter in Russia is “con
demned” by circumstance to be a 

I little fellow. At the most he can 
hope to steal a. few loads-of grain, 
'or get a bribe of a few-thousand.ru
bles-—and for that/. he. must risk his

new life, develops a new psychology 
and outlook in the population,, where

■ in the USSR.

LETTER SHOWS TRICK IN BETRAYING WORKERS
a good position to stop any efforts 
to interfere in any way with the 
operation of its phony company 
union elections and fake “collective 
bargaining” schemes.

P.R. 44 was one of the methods 
used to pursuade the steel union to 
gall off its threatened strike in 1934 
and to nlace “confidence” in a labor 

i board that has done nothing but 
stall and delay and side-track work
ers’ grievances. ‘

That the steel workers were com
pletely betrayed and misled when 
their leaders accepted Public Re
solutions No. 44 which set up the 
Steel Labor Relations Board in 1934, 
was shown again in a recent letter 
introduced into hearings on the Wag
ner Labor Disputes Bill. 
Young, $75,OOO-a-year head 
dustrial relations—including 
ny unions—of U. S. Steel 
wrote this letter to Pres. 
Korndorff of the Federal Shipbuild
ing and Dry Dock Cd. on June 16, 
1984, just before the passage of 
P. R. 44.

Young declares in the letter that 
the passage of the resolution, “will 
end, for the time being at least, Į

Arthur 
of in- 
compa- 

Corp., 
L. H.

Not Inconvenience
“Hello! Is that the doctor? Please 

come at once—my little boy has swal
lowed a pencil?”

“I’ll come immediately—what are 
many of our troubles”, and declares you doing in the meantime?” 
that he considers its passage “a “Using my fountain pen.”

Valuable Data
Judge (after charging jury): 

there any question that anyone would 
like to ask before considering the _ ___
evidence?” ;mighty good compromise”. He points --------- ——#-----------

Juror: “A couple of us would like out how the company unions of the Does your ©organization con1

“Is

to know if the defendant boiled the steel corporation could not be touch- l ahv« VahiKmalt mu* nf hovr1?, kz"” '_  ___ ’-1-___v____J___ 10 inc uaisvr 1 ouin
he keep the yeUst out?
malt one of two hours, and how does ed by the new labor board machin- _ . • ■ . . ■ Dies—
he keep the yeast out?” ery and how the corporation was in Section? If not, have it do so. peck.



** Penktadienis, Geguž. 3,1935
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Pittsburgh, Pa
bus Iškilmingas

Tai
Pro- 
jau-

šeštadienį, geg. 4, Interna
tional Soc. Lyceum, 805 James 

^St., N. S., įvyksta didelis Ge
gužės Pirmos minėjimas, 
bus koncertas su šokiais, 
grame dalyvaus lietuvių
guoliai, slavų darb. choras, 
stygų orkestrą, kazokų šokiai, 
juodveidžių ir baltvcidžių or
kestrą ir kitokių pamarginimų. 
šokiams grieš dvi orkestros 
dviejose svetainėse. Įžanga iš 
anksto 20 centų, prie durų 25 
centai.

Rengia Amerikos Lietuvių] 
Darbininkų Literatūros Drau- 
£tyos Apskritys, Jugoslavų ir 
Serbų Darb. Kliubai, Rusų 
Tarpsavinės Pagelbos Draugi
ja, Vengrų Darb. Apšvietos 

►Kliubas, Grekų Darbininkų 
Kliubas, Finų Darb. Kliubas, 
Žydų Organizacijos, Cheko- 
Slavų ir Italų organizac. Vi- 

4 sas pelnas skiriama darbininkų 
reikalams.

Kviečiami visi šiame paren- 
4 gimė dalyvauti. Gražiai laiką 

praleisite ir sykiu paremsite 
darbininkų judėjimą.

Komitetas.

Chester, Pa
or-

Andrilianiutės ir A. Andri- 
lianiukas išpildė didelę dalį 
programos. M. Andrilianiutė 
ir jos broliukas vaidino juo
kingą veikalą anglų kalboje 
apie prohibicijos laikus. Abu
du tikrai artistiškai lošė. Ana 
Andrilianiutė šoko labai gra
žiai, buvo apsirengus kazokiš
ku kostiumu. Taigi priklauso 
kreditas Andrilianų šeimynai 
už tokį puikų pasirodymą šia
me parengime.

Seserys Kaškevičiutės pui
kiai pasirodė. Jos dainavo per 
du sykiu, stačiai žavėjo publi
ką savo maloniais balsais. L. 
J. Chasi, smuikininkas, puikiai 
pasirodė, sugrieždamas ’ solo. 
Emma Jiševičiutė akompanavo 
visiems artistams. Kaipo pia
nistė, puikiai pasirodė. Matyt, 
ji yra toli pažengus muzikoje. 
Dar reikia atžymėti, kad visi 
jaunuoliai artistai ir akompa- 
nistė patarnavo veltui. Už tai 
mes, komisija, varde LDS 110 
kuopos, tariame širdingą ačiū.

Taipgi kreditas priklauso 
visiems nariams ir narėms, ku
rie pasidarbavo. J. Daugirda 
tai tikras čempionas tikietų 
pardavinėjime. Iš daugiau pa- 

I sidarbavusių buvo'P. Greška, 
Mike Andrilian ir V. Čiulada.

Publikos buvo pilna svetainė 
ir visi buvo užganėdinti. Mes 
esame dėkingi dienraščiui 
“Laisvei” už taip puikų garsi
nimą mūsų parengimo veltui, 
žinoma, mes nepamiršime sa
vo brangaus dienraščio.

Komisija.

vai. vakare, Kliubo svetainėje 
10 School St.

Taipgi tą pačią dieną turė
sime Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
42 kuopos susirinkimą toj pa
čioj svetainėje. Visi nariai pri-

Čia lietuvių jaunuomenė 
ganizuojasi, organizuojasi kai
po darbininkai ir darbininkų 

> dvasioje, žinoma, pradinis dar
bas yra sunkus, bet yra viltis, 
kad mūsų Chesterio jaunuoliai 

r varys tą darbą pirmyn nenuil
stančiai ir ateityje pasirodys 
jų triūso vaisiai.

Kad sėkmingai pradėjus šį 
darbą, mūsų jaunuoliai nusi
tarė suruošti pirmą parengimą 

* gegužės 5 dieną, sekmadienį, 
2:30 vai. po pietų, Lietuvių 
Kliubo svetainėje. Tai bus 
koncertinė programa su vaka
riene.

Koncertinės programos iš
pildyme dalyvaus Lyros Cho
ras iš Philadelphijos. Taip pat 
girdėjau, kad Chesterio jau
nuoliai stos prieš publiką ant 

« estrados su savo programa, 
kaip muzikos srityje ir dekla
macijose. Už tai visi Chesterio 
lietuviai, be skirtumo pažiūrų, 
seni ir jauni, dalyvaukite šia- 
fne jaunuolių parengime. Ne 
tik laiką gražiai ir ;

4 praleisite, bet dar pagelbėsite' įstojimas į apdraudos skyrių, 
mūsų jaunuoliams organizuo-! Centras nuo savęs 
tis, lavintis ir šviestis.

Gražus Balius

Balių ren^įa jaunuolių radio 

 

orkestrą gegužės 4 d. po nu

 

meriu 361 Bridge St. Prasidės 
8 vai. vakare. ' Jaunuoliai 
kviečia visus atsilankyti ir pa
remti. Mat, jie visiems patar
nauja. Jie grieš naujausios 
mados šokius.

Komisija.

Nashua, N. H
Linksma Žinia Nashuaiečiams

4 b

LAISVE

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
GRAND ST660 BROOKLYN, N. Y,

QSaVTTTTTmTTT^^

(104-105)

512

PASKOLOS

S

5

Org.
(104-105)

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

(Įžanga?)
Kviečia visus Kom.

(104-105)

HARTFORD, CONN.
TDA susirinkimas įvyks 6 d. ge

gužės, 57 Park Street. Pradžia 7:30 1 
ival. vakare. Visi nariai malonėkite

naujų narių, šiame susirinkime turė
sime apsvarstyt daug svarbių dalykų.

Kviečia Org. Alek Kondratas.
(104-106)

s*’

m

, 'Kliubo Svetainėj, 376 Broadway. Pra
sidės kaip 7:30 vai. vakare.

misiją, kad prie tuo būtino darbo 
tinkamai prisirengti.

Penktas Puslapi

valo dalyvauti ir stengtis UŽsi- 'dalyvauti laiku ir taipgi atsiveskite'
. 1 — i • 1 ii v -< A nnni'n c? 11C11’1 I’ll/” i nmokėti duokles už 1935 me

tus. Taip pat atsiveskite naujų 
narių prirašyti prie kuopos.

K. Vilkauskas.

Rochester, N. Y.
Atydai Visų “Laisvės” 

Skaitytojų
Kongresmanas Lundeen kal

bės Convention svetainėje, sek
madienį, gegužės 5 d., kai 
2:30 vai. po pietų, už darbi
ninkų bedarbės apdraudos bi- 
lių HR 2827. Kongresmanas 
Lundeen yra įnešėjas to bi- 
liaus.

Balandžio 22 d., Rochesterio 
Amerikos Darbo Federacijos 
nariai-darbininkai buvo verčia
mi po bausme eiti ant prakal
bų, kad užgirti streiklaužišką 
Wagnerio bilių, kur turėjo kal
bėti senatorius La Follette, bet 
neatvažiavo. Tose prakalbose 

. JL . IkllUOU ftVl 

buvo raginama užgirti Roose-' Worcester’io. 
volto politiką su visa NRA ir 
kitais prieš-darbininkiškais į- 
statymais.

Taigi dabar turite progą pa
klausyti prakalbų iš kitos pu
sės. Eikite visi ir pasakykite 
savo draugams ir pažįsta
miems. šiose prakalbose suži
nosite skirtumą tarpe Lun- 
deeno ir Wagnerio bilių.

Biliaus Simpatikas.

WASHINGTON, PA. 0
Visi draugai tėmykite! ALDLD 

236 kuopos nariai nutarė surengt 
draugišką vakarėlį 11 d. gegužes pas 
drg. Janavičius, 40 McAdam Avenue. 
Kviečiame visus draugus ir drauges 
atsilankyti, nes bus puikiausias pa
rengimas kur dar niekad nebuvo 
Washingtone. Mūsų nariai nori pa
likt viską slaptybėj, bet man teko nu
girst kad bus didelis “surprise” tiems 
kurie atsilankys. Todėl prašome ir iš 
apielinkės draugų atsilankyti ant šio 
nepaprasto vakarėlio. Aš- ten būsiu 

236 Kuopos Rengėjai.
(104-105)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopa rengia svarbias j 

prakalbas kurios įvyks 4 d. gegužės Į 
po no. 62 Lafayette Street. Pradžia 
7 vai. vakare. Kalbės ‘Laįsvės” re- 
daktrouis A. Bimba. Kviečiame ’ visus 
lietuvius atsilankyti ir išgirst ką 
naujo pasakys draugas A. Bimba.

i įžanga visiems veltui.
(103-104)

NEWARK, N. J.
Newark© Progresyvės Draugijos 

ALDLD 5 kp., LDS 8 kp. ir ILD 18 
kp. rengia masinį susirinkimą, ku
riame bus prakalbos, diskusijos ir j 
koncertas. Įvyks penktadienį, 3 d. 
gegužės, Šv. Jurgio Svetainėj, 180 
New York Ave., Newark, N. J. Pra
džia 7:30 vai. vakare. įžanga veltui. 
Kalbės A. Bimba. Dainuos Sietyno 

, Choras. Kiekvienas ir visi galėsite 
' statyti kalbėtojui klausimus ir da
lyvauti diskusijose laisvai išsireikšti 
mintį. Todėl dalyvaukite visų srovių, 
pažiūrų ir įsitikininių lietvių.

Kviečia Rengėjai.

DETROIT, MICH.
Gegužės 5 d., sekmadienį, po pie

tų, APIA 47 kp. rengia šiemet pirmą 
didelį pikniką Beech Nut Grove ant 
Middle Belt Road, tarpe Mich, ir. 
Ecorse Road. Prie įžangos tikietų 
bus duodama trys dovanos, $5.00; ' 
$3.00 ir $2.00. Įžangos tikietas per
kant išanksto 20c., prie vartų 25c.

Bus puiki muzika del šokių ir

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia puikų balių 

kuris įvyks šeštadienį, 4 d. gegužės. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 57 Park St. 
Visi stengkitės dalyvauti ant šio pui
kaus baliaus ir paremkite Laisvės 
Chorą.

Kviečia Komisija, i muz-nvo. um ovn.ių
(104-105) visko kas tik reikalinga del pikniko.

________________ l Visus kviečia būti ir pasigėrėti pui
kia vieta ir praleist linksmą laiką.

Rengimo Komitetas.HUDSON, MASS.
Bendras Visų Organizacijų Komi

tetas rengia Bankietą, šokius ir kar
tu Prakalbas. Įvyks 4 <1. gegužės, L. 
P. Kliubo svet. Bus geri kalbėtojai iš 

Šis parengimas yra 
,'rengiamas tam tikslui kad sukelt fi

nansų del pasiuntimo delegato į prieš 
karinį ir fašizmą kongresą, kuris į? 
vyks Clevelande. Todėl draugai visi 
atsilankykite skaitlingai ir paremkite 
šį parengima.

(104-105)

HAMTRAMCK, MICH.
ILD Kazio Giedrio kuopos susirin

kimas įvyks 5 d. gegužės, 1-mą vai. 
po pietų, 3014 Yemans Street. Drau
gai ir draugės būkite ant paskirto 
laiko, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Jau gerokas laikas pra
bėgo be jokių aptarimų.

Maskva.—'Laikinai persi- 
traukė Sovietų derybos su 
Čechoslovakija del prekybos 
sutarties ir paskolos. Tam 
stengiasi kenkti fašistiniai 
Čechoslovakų elementai.

Gallup, N. M.—Areštuota 
deportuot 40 ateivių darbi
ninkų už dalyvavimą kovo
se del bedarbių reikalų.

čia gyvuoja Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 128 kuo
pa. šita draugystė turi ketu- 
rius apdraudos skyrius pomir
tinės ($150, $300, $600 ir 
$1,000) ir tris skyrius pašal
pos ($6, $9 ir $12). Prie LDS 
priklauso abiejų lyčių nariai— 
vyrai ir moterys. Dabar yra sts. Būtinai pribūkite,

WORCESTER, MASS.
; Visiems* Worcesterio draugijoms 
bei kliubams! Malonėkite prisiųsti 
atstovus į konferenciją, kuri įvyks 3 
d. gegužės, 8-tą vai .vakare, 29 En
dicott St. Kurių draugijų susirinkimai 
neįvyko, tai komitetas gali paskirti 
atstovus. Šį konferencija labai svarbi, ‘ 
turėsim apkalbėti daug svarbių da- i 
lykų, kaip tai reikės išrinkti dele- | 
gatą ir pasiųst į Visuotiną Amcri- Į

■ kos Liet. Darb. Kongresą, Clevelande,1 
o iš šio kongreso bus siuntimas de- ' 
legatas į viso pasaulio lietuvių suva
žiavimą, Kaune. Todėl yi‘a pareiga 
visų draugijų ir kliubų atsiųsti savo 
atstovus į virš minėtą konferenciją.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, gegužės 6 d., 7:30 
vai. vakare. Lietuvių Tautiško Namo 

i Svetainėj, kampas Vine ir No. Main 
, nes turime

smagiai paskelbtas vajus ir nupigintas' daug svarbių reikalų apsvarstymui.
• j j i • Kviečia Komitetas.

BAYONNE, N. J.
Amerikos Lietuvių Ukesų Kliubo 

šokių mokyklos dalis rengia metinius 
! šokius. Įvyks 5 d. gegužės, Veterans 
Į Svetainėj, 329 Broadway. Pradžia 
' 6:30 vai. vakaro. Įžanga 35 centai 
asmeniui. Visus širdingai kviečiame 
dalyvauti šiame parengime. Užtikri- j 
nam kiekvienam, kad nesigailėsite at- ’ 
silankę. Šokiams grieš plačiai žinoma 
Gurskio orkestrą.

Š.

Lowell, Mass

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubas laikys 

savo mėnesinį susirnkimą gegužės 5 
d., nedalioj, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott Street. Pradžia 10:30 vai. 
ryte.

Nepamirškite draugai ateit nes bus 
svarbus susirinkimas. Turėsim rū
pintis su surengimu pikniko ir yra 
kiti svarbūs dalykai apkalbet.

Sekr. A. S.

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

g LIETUVIS GRABORIUS g
Q Sena) dirbąs graborystės pro- g 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar § 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja a 
g balsamavimu ir palaidojimu g 
B mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsaindo automobilius šerme- § 
B nims, vestuvėms, krikštynoms S 
B ir kitokioms parems g
$ Saukite dieną ar naktį <J

g 423 Metropolitan Avė. | 
B Brooklyn, N. Y. c

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parėtu, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į se'kančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut,
1324-30 Lincoln-Liberty

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

K

ROBERT LIPTON

Susiaedan 
mams,Ves 
tuvėms ir 

Kitokiems

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

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

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

“MAČIO-KEKŠTO eiles
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA
90c vertes, tik už 30 centų

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

Siųsk Šiandien

J. BALTRUŠAITIS
205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa

',ęh

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.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
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

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

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, __A_________________ ._ __

; (104-106)

MONTELLO, MASS.
šeštadienį, 5 d. gegužes, įvyks 

Menkeliuniutės Koncertas, Lietuvių 
j Salėje, kampas N. Main ir Vine Sts. 
' Pradžia 6:30 vai. vakare. Kartu su 
Menkeliuniute programoj dalyvaus 

, Candido 
Canfora, italas. Taipgi bus ir vieti
nės spėkos. Todėl draugai dalyvau- 

Pasi- kite visi skaitlingai, nepraleiskite
• šios nepaprastos progos. Įžanga 35 

centai asmeniui.

nuleidžia 
pusę—šitaip: I skyrius 25
centai; II sk. 50 centų; III sk. 
75 centai ir IV sk. $1. O kuo-! 
pa iš savo pusės visai neima 
įstojimo. Todėl dabar geriau- žymus operos dainininkas,

i šia proga Įstoti į Lietuvių Dar- 
bininkų Susivienijimą.
naudokite šia proga ir apsi- 

' saugokite nuo nelaimės. Patys
Iš Atsibuvusio Koncerto Ir

kių LDS 110 Kuopos
« Vietiniai jaunuoliai nustebi-' rašykitės ir kitus kalbininkite. 
no publiką. Mat, visi artistiš-Į LDS 128 kuopos susirinki- 
kai pasirodė. Pav., M. ir A. mas įvyks gegužės 6. d., 6:30

PIRMAS IR LINKSMAS PIKNIKAS
ATIDARIMAS VYTAUTO PARKO

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 5 Kuopa

Nedelioj, 5 Dieną Gegužes, 1935
VYTAUTO PARKE

Prasidės 10 vai ryte ir tęsis iki vėlumos.

YRA SKIRIAMOS 5 DIDELĖS DOVANOS:
1. Wrist Watch; 2. Fountain Pen; 3. Happy Day Clock;

4. Peacock Tray; 5. Smoking Stand.

I*rogramą išpildys Lyros Choras ir gabūs atletai.
ŠOKIAMS GRIEŠ JOHN SHESKO ORKESTRĄ

Bus Įvairių Gėrimų ir Skanių Užkandžių
Iki City Line galima nuvažiuoti vienu fėru. 

Prašom visų atsilankyti ir laiką linksmai praleisti.
Kviečia KOMITETAS.

DIRECTION: Go to Frankford Ave. to Bridge St. Take Car No. 66 
and go to end City Lines. Take picnic trucks.
WITH AUTOMOBILES: Follow car No. 66 up to the end and go 
straight one and half miles and turn to the left to road No. 513. 
Go two miles and watch for the picnic signs. Go to the Roosevelt 
Blvd, up to South Longhorn and turn to Bellevue Ave, Turn to 
right and go 4 miles No. 513 road.

(104-105)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia krutamas 

paveikslus kurie užsivadina “Desert- , 
er.” Įvyks 12 d. gegužės, 408 Court ’ 

1 Street. Durys atsidarys 5:30 vai. 
• vak. Paveikslai bus rodomi 6:30 v. v. 
J- Po krutamu paveikslų bus šokiai prie 
’ geros muzikos iš Jersey City. Pa- 
1 veikslai bus labai įdomūs. Nepraleis

kite nei vienas šios progos. Įžanga 
centų, į šokius 25 centai, vaikam 
centų.

Kviečia visus Bangos Choras.
(104-106)

40
10

PHILADELPHIA, PA.
Gegužes 3-4 dienom įvyks Komu

nistų Partijos 3-čio distrikto didelis
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2-ra kuopa rengia mar- 
J?,uSįaugT ju1okųc’ tarptautinis " baza"ras,'“(lirard Manor i

d. gegužės, nedelioj, Liet. Piliečiųzaras yra rengiamas visų Phila. dar
bininkiškų organizacijų. Taipgi bus ’ 
daug gražių dalykų del pardavinėji
mo. Lietuviai ir turės savo stalą su 
gražiais pardavinėjimais. Bus gėri- 
mų ir užkandžių, gaspadinūs suruoš 
gerus pietus bei vakarienes. |

Šokiams grieš gera orkestrą. Pra
džia 7 vai. vak. Įžanga labai ma- ! 
ža. Kviečiame visus lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes dalyvauti ii’ 
paremti Kom. Partiją.

. Bazar,o Komitetas.
(104-105)

_ | taipgi bus ir gera orkestrą įvyks. 5 Hall> 91i w Girard’Avenue, šis ba

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba 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.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PASIDABINKITE

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

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

CLIFFSIDE, N. J.
1 Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo kuopos susirinkimas įvyks ne-; 
dėlioj, 5 d. gegužės, 11 vai. ryto, Dar
bininkų Centre, 270 Wilken ‘Štreet, 
Fairview, N. J. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Sekretorius.
Rusų ir ukrainiečių pašalpos drau

gijos RNOV ševčenko vardo kuopa 
rengia labai svarbų parengimą. Jis 
įvyks subatoj, 4 d. gegužės, Darbi
ninkų Centre, 270 Wilken St., Fair- , 
view, N. J. Ateikite visi!

Komisija. I 
4 (104-105)

WILKES-BARRE, PA. į
APLA 51 kuopos susirinkimas į- 

vyks nedelioj, 5 d. gegužės, 2-rą vai. ' 
po piet, Darbininkų Svetainėj, 325 
E. Market Street. |

I Malonėkite visi nariai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes kuopa turi 
daug svarbių reikalų atlikti. Artinasi 
mūsų organizacijose 26 Seimas, kuris 
prasidės 31 d. gegužės, Wilkes-Barre. Į 

iTad kuopa turi išrinkt skaitlingą ko- *

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina

1701-03-05 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi įvairiais Žuvų 

Valgiais (Sea Foods) 
“moterims STALAI
BUSINESSMEN’S LUNCH

HARRY SLOBODIAN 
Savininkas

Bell Phone Poplar 9257

M. Bruckheimer’s Sons, Ine.
Augščiausios paskolos 

Brooklyne ant 
DAUMANTŲ 

LAIKRODŽIŲ 
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS 
705 GRAND STREET 

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

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

2000 svarų
Prista- 

Prašome

Lietuviij Anglia Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris 
tonas, tai legaiiškas svoris,
tome greit į jūsų namus, 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Į NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS KEEP 
Your Money 

bush wick
i „ Uour cheek or 
k Mnufu Ciftiov elnet

BANK
Grand St al Graham Ave.B'klyn

e, 723—5th Avė., irLietuvių Visuotino Suvažiavimo Konferencija DraiI.?ai Korespondentai, Per- ^^jas 23;d gt So Brooklyni kiniai pakritikavo, tai 
greit Nuvargstate! N. Y. Pradžia 5 vai. po pietų 

-ta . , , ' I Rengėjai.Musų Brooklyno kuopų ofi- i_____________
cialiai korespondentai eina iš 
mados. Mat, “neturi“ ką rašy
ti. TDA 17 kuopa visai jo ne
turi. LDS 1 kp. šiemet išsirin- PASKUTINIS PAKVIETIMAS 
ko jau antrą, kuris iš susirin-! 
kimo parašė, bet apie parengi- 
mą-šokius, kurie įvyko bal. 21 
d., “Laisvės” svetainėj, turbūt 
“negana“ medžiagos buvo del 
aprašymų — neparašė. O ta
me parengime buvo 155 sve
čiai, kurių daugelis linksminosi 
iki vėlai 'nakčiai. Kiek viso 
pelno, dar nenustatyta, nes ti- 
kietai buvo išsiuntinėti, dauge
lis dar nepasimokėjo, bet nu
rodo, kad kuopai liks virš 20 
dolerių pelno.

Būtų gerai, kad draugai, ku
rie ir nedalyvavo parengime, 
būtų atsakomingi, tai yra pa- 
simokėtų nors už vieną tikie- 
tą. Tuomi pagelbėtų kuopai 
išmokėti pereitų metų skolas, 
kurias naujoji valdyba rado.) 
Taipgi turime sutaupinti gana 
pinigų del pasiuntimo delega
tų į Visuotiną Lietuvių Suva
žiavimą, kuris bus Clevelande, 
birželio 30 d. O čion truks ar 
pliš delegatus turėsime siųsti. 
Jau dabar turėtume apie 1 
plačiai pakalbėti, išdirbti pla- ■ 
nūs, kaip sukelti reikalingus 
finansus ir prisirengti prie šio 
svarbaus suvažiavimo.

Draugiškai, Dilgutis.

Organizacijų Valdybų, 
:ėjų ir Narių Atydai! mos visos vietos lietuvių orga- 

šiomis dienomis įvyks visų nizacijos, visokių pažvalgų, 
“ų susirinkimai. Vi-' esančios Brooklyne ir jo prie- 

draugijoms, kuopoms,1 
, chorams, kurių tik 

sužinoti antrašus, yra

Great Neck, N. Y
šokioms

pavyko suži 
išsiuntinėtas

miesčiuos, taipgi New Yorke.
Reikia rinkti 1 delegatą nuo 

. kiekvienų 20 narių arba dides- 
l nes to skaičiaus dalies. Rinki
te pilną kvotą delegatų.

O r g a n i zacijos raginamos 
rinkti ir siųsti savo delegatus 
tiesiog į suvažiavimą, tačiali

Suvažiavimo. Konfe
rencija įvyks 19 gegužės, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo svetainėje, 
80 Union Ave., Brooklyn.

Kaip matote, laiko nedaug, j prašomos prisiųsti delegatus ir 
Šio mėnesio susirinkimuose į šią konferenciją, kadangi 
būtinai turime pakelti šį klau- platesnė konferencija galės 
Šimą ir išrinkti delegatus, nes geriau prisirengti pačiam su- 
kitą susirinkimą bus pervėlu. I važiavimui ir pasiųsti skaitlin- 
Delto valdybos ir veikėjai tu- gesnę delegaciją į suvažiavi- 
ri suderinti dalykus taip, kad mą. Suvažiavimas įvyks 30 
delegatų rinkimo klausimą pa- birželio ir 1 liepos, Cįevelan- 
stačius dienotvarkyje ne pas- de. Jei kam reikia daugiau ži- 
kutiniu. Jei kur laiško negau- nių klauskite šiuo antrašu: 
ta, ar tai del mūs neturėjimo 
antrašo, ar del kitų priežas-| 
čilį, nariai prašomi kelti šį 
klausimą savo organizacijos | 
susirinkjme.

Šio mėnesio konferenciją, kadangi

Konf.
Sek r.,

419

Šaukimo Komiteto

S. Sasnauskienė,
Lorimer St.,

Brooklyn, N. Y

Elena Sadauskaite Dainuos Jaunimo Baliuje
’Garsioji Radio City daini

ninkė, Elena Sadauskaitė, tu
rėjo puikų savo koncertą per
eitą sekmadienį. Jos gražus 
balsas smagino visus, kurie tik
tai atsilankė į minėtą muzikos 
vakarą. Dabar dar sykį turėsi-1 
me progos ją išgirsti, tai LDS 
Jaunimo Komiteto parengime.

Elena Sadauskaitė padai
nuos keletą dainelių savo gra
žiu coloratura soprano balsu, 
19 dieną gegužės, Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėje. Tą 
dieną įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Naci on a- 
lio Jaunimo Komiteto parengi
mas. Jis buvo perkeltas nuo 
balandžio 28-tos, delei tam 
tikrų susidėjusių sąlygų.
- ;JLDS. Jaunimo Komitetas sa
vo; parengime turės mūsų 
žvaigždę Aldoną Klimiutę,

lyną, į parengimą. Todėl pe- 
pamirškite, kad 19 d. gegužės 
dalyvausite LDS Jaunimo Ko
miteto parengime, Lietuvių 
Amerikos Piliečių salėje, 80 
Union Avenue, Brooklyn, New 
York. Jus visus kviečia—

LDS Nacionalis Jau
nimo Komitetas.

Gegužinė Demonstracija Perviršijo 
Visas Buvusias

šių metų gegužinė dar kar
tą parodė padidėjusį darbinin
kų masių kovingėjimą. Ben
dro Fronto Gegužinės Komi
teto vadovaujamoj demon
stracijoj dalyvavo 200,000; 
nors, daugelio manymu,

LORIMER RESTAURANT

Sekmadienį, gegužės 5 d., į- 
vyksta Pirmyn Choro koncer
tas ir šokiai. Reikia pasakyti, 
kad great-neckiečiai jau seniai 
turėjo tokį puikų ir įvairų 
koncertą su tokia šaunia dailės 
programa ir viėna iš geriausių
orkestrų, tai yra ‘ W. Ndfris, 
Orkestrą. Todėl visiems, kaip 
Great Necko, taip ir apielin- 
kėš visuomenei svarbu daly
vauti ir išgirsti ką tokio nau- 
jesnio-linksmesnio delei sura
minimo savo sielos. Mūsų di
dysis kaimynas Brooklynas, su 
savo dailės spėkomis, dalyvau
ja programos pildyme, bet 
taipgi mes trokštame matyti ir 
savo idėjos draugus-rčmėjus 
darb. meno-dailės. Lauksime 
jūs draugai-gčs. Koncertas į-

i vyksta puikioje; N. H. Saben- 
! ko svetainėje, 91 Steamboat 
' Rd. Širdingai kviečiame visus 
dalyvauti.

i įgavo 
drebėjimą ir daugiau, 

nesusirinko. Tokia didvyrystė 
visada liekasi kitų pažeminta 
ir baigiasi mokslo nuliu. . .

Studentai! Atsiminkite, kad 
nusipirkote plunksną rašymui, i 
tad ir naudokite ją. Vien tik1 
nešiojimas jos viršutiniame' 
žiponėlio kišenėlyj mokinimo-j 
si rašybos klausimą neišriš, os 
rašymui medžiaga sukasi ap
link kiekvieną diena iš dienos 
ir prašosi, kad ją įdėtum lai- 

i kraštiri visi) pasiskaitymui. Ji 
tą. labai myli! , ■ •

\ Studentas.

kinkų

Amerikos Vartai Vis Dar 
Atviri

Dabar lengvai galima gaut 
einamosios kvotos vizų, 

be ilgo laukimo

Geriausias patarnavimas būsi
miems imigrantams ir 

vizitoriams

Mirė Draugė Ona Kulikienė
Ketvirtadienio rytą, 5 va-

Visuomenės nuomonė, kad Ameri
ka visiškai sustabdė imigraciją, yra 
visiškai klaidinga. Dar daug mūsų 
žmonių mano, kad europiečių plaųki- 

'mas į Amerikos kraštus visai užda- 
Dailininkas. rytas. Tokia viešoji nuomonė ne tik

. : šioje šalyje, bet ir Europoje—tikras 
apsirikimas... Imigracija į Ameriką 
ne tik nesustabdyta, bet dar per pa
skutinius du metus žymiai padidėjo 
imigrantais ir vizitoriais iš visų pa
saulio šalių. Imigracijos ir Natūrali
zacijos Komisijonierįus Washinąto- 
ne pakartotinąi pareiškė, kad kiek
vienas asmuo gali gauti imigracijos 
vizą einamoje kvotoje, be jokio lau-

So. kimo, jei tik jų paduodami pareiški- 
n “K" rir’ " Patenkins Amerikos' konsulus už- Llrauge i\.uiiKiene sjeniuose> Amerikos konsulams pa-

- - - - I gu pirmiau, peržiūrint vizų reikalavi-
• yyiho r» 4-m rrnrol i c’zrf'/vTiT nomanio.,

* « a KJ J V* VU* au » vz * v* * *■ J j
Liko pusantro menesio sūnelis ką būklę ir gyvenimo '.Sąlygas,, pa- 
neį nepažinęs motinos.

tai . landą, mirė Ona Kulikienė, ži- 
ln nomo So. Brooklyn© veikėjo

W. Kūliko žmona. Jie gyveno 
174—31st St., Apt. 3E, 
Brooklyn.
jau senokai nesveikavo,, o. par liepta būti daug nuolaidesniemš, nė- 

. ■ . 1*1 „ i * * * _ I gu pirmiau, peržiūrint vizų reikalavi-st ruoju ladeu sunkiai sirgo. mus, atsižvelgti į prašytojų asmeniš-

vie-bininkų suplaukusi vienon 
ton, vienu prakilniu tikslu — 
kovoti už savo rūkalus.

Tuo' pat sykiu/ už vieno blo
ko, atskirti policijos kordono, 
demonstravo apie 100,000 so-

ši cialistų ir jų įtakoje esančių 
skaitlinė labai konservatyvė, darbininkų, 

taipgi coloratura soprano. Al-1 buvę daug daugiau.
Gal geriausią paveikslą su- spyrimo pasekmė. Tačiau re-; 

teiks tas faktas, kad pirmosios 
eilės pasiekė Union i

dona yra jau nuo seniai LDS 
Jaunimo kuopos narė. Jinai 
yra taipgi dainavusi St. Louis: 
Opera Company, Missouri val
stijoje, pereitą vasarą. Labai 

* gabi dainininkė.
Dargi vienas žvaigždė, tai 

/ A. Višniauskas, visų mylimas 
sidabro balso baritonas, kuris 
tik retkarčiais dainuoja Brook- 
lyne. Tai svarbi dalis Jaunimo 
surengto baliaus programos.
•' Be to, bus perstatyta trum
pas' veikalas: “Oscar Sapp,” 
kurį vaidins LDS Jaunimo į 
kuopa iš Elizabeth, New Jer
sey. Elizabetho kuopa yra vie- 

___Ua iš aktyviškiausių kuopų šia- 
iile apskrityje ir pasižymėjusi 
vaidinime. Veikalas bus anglų 
kalboje, bet lengvai supran
tamas visiems lietuviams.

Reikia pastebėti, kad šis pa
rengimas buvo rengiamas ba
landžio 28-tą dieną, bet yra 
atidėtas į gegužės 19 d. Taip
gi buvo daug tikietų išplatin
ta del bal. 28-tos. Visi tie ti- 
kietai bus geri 19 d. gegužės 
Buvo skelbtos dovanos vertė? 
$50.00 visai dykai. Jos irgi bus 
duodamos 19-tą dieną gegu
žės. Del to viso—parengime 
ir dovanų—įžanga tiktai 25 
centai.

- / -Yra partraukiama geriausia 
■ '' orkestrą Iš New Jersey valsti

jos, Al Roman’o “Harmony 
Ačės.“ Visi galės šokti ameri 
kbniškus ir lietuviškus šokius 
kiek tiktai norės.

Jaunimo komitetas yra ap- 
laikęs pranešimų iš artimų a- 
pielinkių, kaip iš New Jersey 
valstijos, taip ir iš Connecti
cut, kad jaunimas rengia spe
cialius busus ir automobilius 
atvažiuoti tą dieną į Brook-

Tai vis “Old
Guard” socialistų vadų užsi-

I Ivoliuciniai darbininkai yra 
Square griežtai nusistatę, kad ši dvi- 

prieš 2 vai. po piet ir be per-i šaka demonstracija turi būt 
traukos pylėsi iki 7:30 vakaro. | paskutinė, kad mes turim į^ 
Iš karto buvo susirikiuota po i tempti visas pajėgas sudary- 
8 eilėj-greta, bet pakelyje vis 'mui visų darbininkų bendro 
prisidedant vėliau pribu.vu-1 fronto ir kad kitą metą tebūtų 
siems, daugelis eilių susidarė: viena gegužinė demonstracija, 
po 10 ir daugiau. Tai tokios kuri stebintų pasaulį savo vie- 
eilės, viena prie kitos, per 6 ningumu ir skaitlingumu. 
valandas maršavo į Union Sq.

• mnfinos teisinančias jų įleidimą į Ameriką,nei nepažinęs motin s. . . Įrodymą, kad Amerika vis dar at-
. Pašarvota graboriaus įstąi- vira imigrantams, galima lengvai pa1- 

„ • i- ■ zUk tikrinti vėliausiomis ‘skaitmenimis,goj, kampas 24th $t. ir, . 4th P^vyzdžiui. paskirtoji ’Lietuvai me- 
Ąve. Draugės i? draugai ppaąo- tinę imigrhhtų kvota iki birželiu 30, 
mi užeiti,, tuomi suteikiant .mf-1 £s
rūsiai draugei .paskutinį pata^- sausio 1 d., 1935 tik' 60 lietūvių pa- 
navimą ir užuojautą jos šei
mynai. , ■ ,

Gaila jaunos, simpatingos sinaudojo ta' proga,‘nors imigracijos 
: , 3. i. v : įstatymai leido apsigyventi 1 Amen-

drauges. Mūsų širdinga uzuo- vOje 386 lietuviams.'
jauta d. Kūlikui šioje sunkioje! Laisviems vizitoriams taip pat ne

draudžiama lankytis Amerikoje. 
Hamburg American Line ir North 
German Lloyd visuomet stePgia- -. • n 1 • • 1 n .si visame aprūpinti keliaujančia vi-LietUVlU Darbininku Gramati- suomenę ne tik keliaujant jų puikiais iiii i tk »i « nepalyginamai saugiais modemiškais

kos Mokyklėlė Jau Pasibaigė

nelaimėje.

reikalavo ir gavo leidimų įvažiuoti į 
Amerikos Jung. Valstybės. Prieš tai,’ 
per vienus metus, tik 78 lietuviai pa-

įstatymui leido apsigyventi • Ameri-
Lakvie'ms vizitoriams taip pat ne

draudžiama lankytis Amerikoje.

» k d naiaujaii u. u ,

Praeito sekmadienio rytą, i teisėtą įleidimą į Amerikos Jung.. 
98 d hnlnndžin “T siwes” n a-' Valstybes, ar kaš jieško autoritetingo 2o d. balandžio, ; Laisvu na -r paqkjmo patarimo, tegu drąsiai • 
me augščiau ininėtoji moky-, kreipiasi į North German Lloyd ar.( 
kielė jau pasibaigė. Pasibaigė, IJne ar i bet

Lietuvių Bendro Fronto de- 
ir praėjusios pro platformą tu- j monstracijoj dalyvavo gražus
rėjo maršuoti ištisus blokus 

į lauk, kad sustoti, nes pačiam 
Sq. nebuvo vietos.

Tuo pat sykiu Madison 
Square Park, iš kur pradėta 
maršuoti, visą dieną buvo už
sikimšęs žmonėmis, pasipuo
šusiais Bendro Fronto Geguži
nės ženklais. Visa pakelė, ku
ria ėjo maršavimas per 30 su 
virš blokų, taip lygiai ir ke
liolika blokų, kur ėjo forma
vimasis, buvo apstoję žiūrėto
jais, kurie sveikino maršu ©to
jus šūkiais, vėsavo vėliukais, 
pirkosi ženklelius ir literatūrą. 
Bendrai suėmus, tai milžiniš
ka minia svieto.

Demonstraciją puošė tūksr 
tančiai vėliavų ir iškabų, var
gu juos ir beaprašyti. on 11

Maršuotojai drąsūs ir paši- So. Brooklyne 
ryžę. Jų veiduose ryškus 
džiaugsmas. Ir kaipgi nesi- 
džiaugt. Daugelis jų paauko
jo ištisus vakarus ir dienas 
skleisdami lapelius ir kitą li
teratūrą, kad pranešti darbi-, 
ninkams apie šią didžią die
ną. Darbininkai išgirdo, supra
to. atėjo. Argi gali būti revo-

būrys. Daugiausia maršavo su 
savo BFG Komitetu, bet buvo 
grupės ir su savo amatinėmis 
unijomis bei kitomis organiza
cijomis. Su BFG Komitetu da- 
lyyavo ir opozicija.

Draugai ir draugės, praėjus 
šiai entuziastiškai gegužinei, 
su dar didesne energija mes- 
kimės į darbą, kad užkariau
tume juo didesnes mases dar
bininkų revoliuciniam darbi
ninkų judėjimui ir bendrai ga
lėtume nudirbti, dar didesnius 
darbus pagerinimui savo gyve
nimo ir priartinti galutiną pa- 
siliuosavimą iš kapitalistų ver
gijos.

Juokingiausia Komedija

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., v ' ' ? Brooklyn, N. Y.. t •
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainės

License L-1870 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.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft >-6*01

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

WltLI AMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y.

t ‘arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

kurį ju agentą, čia kiekvienam mie- j 
nes reikalų paaiškinimai, kaip šioje’ 
šalyje gyvenantiems, taip ir ketinan
tiems iš užsienių atkeliauti su vilčia 1 
apsigyventi Amerikoje. Ju viltys 
lengvai įvykdomos, nes Amerikos j 
vartai vis dar atviri šimtams tu lie
tuviu. kurie sulyg įstatymais gali bū
ti įleisti.

(APS-)

galima sakyti, be jokio, entu
ziazmo, kaip kad būdavo pa
sibaigia kitais metais. Iš 25 
mokinių, kurie buvo pridavę 
vardus ir pirmesniaiš sekma
dieniais lankydavosi gramati
kos pamokose—vos šiaip taip 
susirinko septyni mokiniai. . . 
Kiti gi parodė “nepaprastą 
gabumą“ — viską sklandžiai 
“išmoko” ir padėjo tašką.

Drg. mokytojas — V. Tau-
r&S — pasakė kelis žodžius) Nuo gegužės . mėnesio iki snaliu 

________________ j laikomi 
rytais ir kiekvieno nario pareiga tai 
įsitėmyti. ’ ’ ' . • j ' . ’•

Valdyba.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

APLA 49 kuopos susirinkimas 
vvks 5 diena, gegužes Astoria Hali,
62 E. 4th St. Susirinkimo pradžia 
10 valandą ryte^

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 FIBUC

Juozas Levanda
(LEVANDA USKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, 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.

i-.

Nedėldienį, gegužės 5 d., So.
Brooklyn© LDS 50 ir 226 kuo
pos turės paskutinį šio sezono 
parengimą.

Bus perstatoma labai juo
kinga trijų veiksmų komedija mūšį prieš klaidas! 
“Moterims N e i š s i meluosi”.
Perstatytojais šios komedijos vo mokinių, kurie, pagal kitų 

studentų išsireiškimą, nutrau-

užbaigai' savo sunkaus darbo, !™čnesio. bus
ragindamas visus mokinius ne
padėti gramatiką aht lentynos 
dulkių globai, bet kad neat- 
laidžiai studijuotų jį ir, rude
niui atėjus, parodytų mbkirii- 
mosi vafsiuš. Bė brivertinid ša- j 
Vęs išmokimai'rašybos -—kfai-
i j e > > «v i j dbdcio svieto vjsupmet, pilnu., juttr*dos pačios savaime neišnyks. ; (]avjjp0 priežastį sužinosite ant vie- 
Jos'visada stengsis užtūpti aht :^s. 67 Furman street, Brooklyn, N. 
galo plunksnos, kad nepripra
tusiam prie jų gudrybių —pa
dėtum j aš rašiny j visų parė
dai. Mat, klaidos turi kiauliš
ką ypatybę, kartą slapta, ki
tą viešai — prašliaužia ir at
sistoję prieky j klauniškai šai
posi iš tavęs, o tas mums, gra-, 
matikos studentams, nelabai 
patinka ir reikia prieš jas ves
ti užsispyrimo kovą. Tad į

PARDAVIMAI
PARSIDUODA. , restaurantas labai 
gerojo biznio vietoje, kur galima da
ryti nūikų pragyvenimą. Arti dide-’ 
lių fabrikų ir' prieplaukų, kur dir
bančio svieto visuomet, pilna. Par-

(104-106)
PARSIDUODA valgykla kartu su 
Bar and Grill. Galima susodint 100 
žmonių. Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie šio antrašo: 280 So. 
5th Street, arti Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel.: Evergreen 7-9527.

(104-106)

"ROOKLYN LABOR LYCEUM

, . , . . . ............ . .

LIETUVIŲ

Vafizy Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių. J 

čia yra puikus pasirihkimae 
! portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Gramatikos mokyklėlėj bu-

to. atėjo. Argi gali būti revo- bus teatrališka grupė iš Hill- ______ v ......v, _____
buciniams darbininkams dides- side, N. J. Visi rengkitės būti, kė lekcijas tik'todėl, kad buvo 
nė dovana, laimė, džiaugsmas, nes tai bus paskutinis sykis šį užduota parašyti ką nors vie-, 
kaip darbininkų pažinimas sezoną smagiai laiką praleisti, 
savo reikalų, kaip minia dar-' Įvyks Workers Center sve-

šam skaitymui prieš klasę. Ka
da parašė, perskaitė—kiti mo-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS ,

949-959 Willoughby Avė.
. < Tėl„ Stagg 8847 , . ! '

LAIDOTUVIŲ direktorius 
Tibalzamuoja ir laidoja numirusiu 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tbmobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
; Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Lig os,* 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MEfl KALBAME LIETUVIŠKAI




