
KRISLAI
Kur buvo sklokos žmonės?
Ką jie atsieks?
Žingsnis pirmyn.
Kode! Senas Vincas ir 

“N. G.” neatšaukia 
kriminališko šmeižto?

Rašo KOMUNISTAS.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TAVO PARTS

PAR f ONE

TMūsų worcesteriškis kores
pondentas rašo, kad jų mies
to “Sklokos” žmonės nedaly- 

' vavo Gegužinėje demonstraci
joje. Taip pat jie, kaip jau ži
noma, nachališkiausiai išėjo 

#masinėse organizacijose prieš 
Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Suvažiavimą. Pa
siteisinimas jų toks: Grigaitis, 
Eagočius, Vitaitis, taip pat ka
talikų srovės kunigai (kun. 
Kneižis ir kiti), neprisidėjo 

w prie suvažiavimo šaukimo, tuo 
būdu jis nėra “visuotinas” ir 
mums su juo nepakeliui. 1

Korespondencijoje iš Mon
tello apie Gegužinę matome 
visą eilę lietuvių organizacijų 
vardų, bet nesimato Lietuvių 
Darbininkų Draugijos, tai yra 
“Sklokos” kuopos. Matomai, 
jie irgi pamiršo Tarptautinę 
Darbininkų Kovos Dieną.

Eastono korespondentas ra
šo : “Apvaikščiojime Pirmosios 
Gegužės nedalyvavo 
socialistų partijos kuopa 
pruseikinė LDD kuopa.”
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ŠAUKIA STREIKUOT 
VISUS GEN. MOTORS 
AUTO. DARBININKUS
TOLEDO, Ohio.—General 

Motors, Chevrolet automo
bilių streikuojantieji darbi
ninkai 1,251 balsų prieš 605 
atmetė kompanijos pasiūly
mą. Jiems buvo siūloma iš
viso 5 nuošimčiais algas pa
kelti ir gal tik kai kuriems 
paskui pridėti iki 10 nuo
šimčių. Kompanija atsisakė 
pripažinti darbininkų uniją.

Darbininkai reikalauja 
ibent 70 centų už darbo va-

UŽUOJAUTA HITLE
RIUI ANGLIJOS SEIME

vietinė ‘landą, 5 dienų darbo savai-
tės, unijos pripažinimo ir 
paskubos panaikinimo.

Į streikierių mitingą Ci- 
ri”'vic Auditorium suėjo 5,000 
ir kovai pritariančių darbinin- 

Streiko komiteto pir-

ir

LONDON. — Anglijos 
seimui buvo įnešta suma
nymas apgailėti, kad Tau
tų Lygos Taryba nupeikė 
Hitlerį už sauvališką Vo
kietijos ginklavimą. Su
manymą rėmė atstovai iš 
konservatų (atžagarei
vių), liberalų ir net soc. 
darbiečių partijų. Bet val
džia jį ištraukė iš svars
tymų. Tuo pačiu laiku 
valdžia praktikoj remia 
Hitlerį; ir jis todėl nori, 
kad Anglijoj įvyktų įvai
rių šalių atstovų pasita
rimas, kur Hitleris reika
lautų teisės Vokietijai at- 
siginkluoti net Franci jos 
pasienyj, Rheino upės 
ruožte.

.GELBEKIM GALLUP 
ANGLIAKASIUS NUO

MIRTIES BAUSMĖS
Drg. R. Minor, kuris buvo 

fašistų pagrobtas iš Gailu-

Šitokios naujienos tik iš 
jų miestų. Matote, kur nuvedė 
savo pasekėjus Pruseika i. 
Butkus su savo prieškomunis-|bų« 
tine filosofija. Jeigu Butkui .mininkas James Roland at-į 
komunistų judėjimo vadai yra sišaukė į visus General Mo- H 1 P L F* 
lygūs Hitleriui ir Mussoliniui, 'tors Korporacijos darbinin- bendru rrontu tina 
tai kaip gali jo ištikimi pase-^us Jungtinėse Valstijose,s, - ri V. . draU)
kėjai dalyvauti su tais “Hitle- kad tuo.iaus streikuotų. ĮjZ SalūOS GraZUUHia 'aukų

šaukė ’Buick’o auto- r
kėjai dalyvauti su tais 
riais” ir “Mussoliniais” vieno
je demonstracijoje? Taip jie 
supranta ir taip elgiasi.

Chicagoje, kiek teko paste
bėti “Sklokos” organe, galuti
nai suvarijotėjęs Strazdas kož- 
ną savaitę^po sykį prakeikia 
visas Komunistų Partijos pas-l 
tangas sudaryti bendrą fron
tą. O kuomet vienoj' kitoj 
draugijoj fašistiniam-grigaiti- 
niam elementui pavyko atmes
ti kvietimą į Visuotiną Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Su
važiavimą, tai tas pats Straz
das net į lubas pašoko iš pasiųsti kareiviai užklupo 
džiaugsmo. Veikiausia tikisi sename apleistame Morrillo 
j

► Ordeną, nes Suvažiavimo die- V1ici L-nrn mitri stori Gmn 
notvarkyje yra punktas apie 
paramą Lietuvos darbinin
kams ir valstiečiams.

Ypač šaukė Buick’o auto
mobiliu fabrikų darbinin
kus Flint, Mich., nieko ne
laukiant išstoti į kovą.

Dabartiniu laiku jau strei
kuoja 33,000 tos kompani
jos darbininkų.

Nušovė Buvusį Kubos
Ministerį ir 3 Kitus

HAVANA. — Fašistinio 
Kubos prežįdento Mendieto

gauti nuo Smetonos Gedemino forte pr< a. Guiterasą, bu- 
ivusį karo ministerį Grau 
i’San Martino valdžioje, su ’ 
25 šalininkais. Užpultieji i 
atsišaudė, bet greit liko nu- * 
galėti. Dr. Guiteras ir ge
nerolas Carlos Aponte, prie
šai dabartinės Mendieto val
džios, tapo nušauti. Su iais 
krito ir puskarininkas Jose

i visuotiną vienos dienos strei- Mag jr dar vienas asmu0.
I Trys Mendieto kariškiai bu- 
vo sužeisti. Likusieji Guite- 
raso šalininkai tapo suimti.

Dr. Guiteras buvo vadas 
“kairiosios” smulkiu buržu-

Patersone tarptautinė “Opo
zicija” bei “Skloka” išleido 
bjaurų lapelį prieš streiką Pir
mos Gegužės. Išniekino audė
jų unijos šaukimą darbininkų

TOLIMIEJI KARINIŲ T T r ♦
ORLAIVIŲ MANEVRAI |.tlCSllDclS Kongresui :

Ištirti Galvažudžių!
Žygius Gallupe, N. M

HONOLULU. — Iš Ha
waii salų lekia 48 Ameri
kos kariški vanden-lėktu- 
vai į Midway salą Pacifi-

po, dabar atsišaukia sykiu ko vandenyne, už 1,149 
su Tarptautiniu Darbininkų | 
Apsigynimo sekretore Anna , 
Damon, kad visi darbinin-1 
kai neatidėliodami sukrus-1 
tų į pagelbą dešimčiai mai- i 
nierių, kuriems gręsia mir-1 
tis elektros kedėje. Tų dar
bininkų apgynimo bylai jau. 
išleista $1,000. Bet ką tai > 
reiškia prieš krūvas pinigų, i 
kurias pila Morganas ir kiti 
angliakasyklų ! savininkai, 
kad teismiškai tuos mainie- į 
rius nugalabint? Tie 10 dar
bininkų yra suokalbi škai' 
kaltinami nužudyme šerifo; 
Carmichaelio tuo laiku, kai

Chicago Darbininkai S“ dSŽ't
bedarbius angliakasius.

Organizacijos ir pavieniai 
draugai, tuojaus siųskite 

į šiai didžiai apgynimo 
• bylai, šiuo adresu: Gallup

mylių. Prie tų orlaivių 
neprileidžia laikraščių fo
tografų. Uždrausta kar
eiviams ir net oficieriams 
šnekėtis apie tą didžiausią 
istorijoj masinį lėktuvų 
skridimą. Japonų laikraš
čiuose vėl pakilo protestai 
prieš tuos karinius oro 
manevrus, kaipo grūmo
jančius Japonijai. Kiek

CHICAGO, Ill. Gegužės Defense Committee, Inter- 
15 d. bus suruošta suvieny- natiOnal 
to fronto demonstracija Room 610 8’0 “East nth s/ 
prie City Hall, reikalaujant, New yOrk City, 
kad būtų vėl tuojaus atida
ryti bedarbių šelpimo punk
tai, ir protestuoj‘ant prieš 
įneštą valstijos ’Seimui su
manymą pakelti ' dar - 50 
nuošimčių taksus ant pirki
nių. Bendro fronto demon
stracija yra šaukiama komi
teto, kuris susidaro iš Be
darbių Tarybų, Darbininkų 
Bedarbių Komiteto, profe
sionalų, darbo unijų ir kt.

Labor Defense,

Glen Alden Co. Kasyklų 
Nelaimėse Žuvo 16 

WILKES-BARRE, Pa. — 
Jau buvo minėta, kad liko 
užmušti 7 streiklaužiaujanti 
mainieriai Glen Alden kom
panijos kasykloje South 
Wilkes-Barre, kuomet uola 
užgriuvo ant ' keltuvo, ku- 
riuom jie kėlėsi viršun.

Tai antra didelė nelaimė 
nuo to laiko, kai prasidėjo 

i streikas. Pirmesnėje nelai- 
! mėje žuvo 9 žmonės per ek- 
jsploziją Bliss kasykloj tos 
pačios kompanijos. Abie-

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanas Vito Marcanto- 
'nio, republikonas iš New 
lYorko, įnešė Jungtinių Val
stijų kongreso atstovų rū
mui, kad nutartų ištirti te
rorą, kuris \ siaučia prieš 
darbininkus Gallupe ir San
ta Fe, New Mexico valstijoj. 
Marcantonio tuo įnešimu 
atsiliepia į reikalavimą drg. 
Robert Minoro, kuris yra

pirmiau Japonai protestą- pirmininkas komiteto, gi- 
vo prieš Jungtinių Vals- nančio dešimt Gallupo mai- 
tijų lėktuvų stočių steigi- merių, kurie yra patraukti 
mą Wake ir Guam, salose, tieson neva kaip “žmogžu- 
---------------------------------- džiai.”

i Savo atsišaukime į kon- 
gresmanus Marcantonio ir 
Mavericką drg. Minor prašo 
paskubėti, kad kapitalistinis' 
teismas nenaspėtų 10 mai- 
nierių legališkai nužudyti. 
Be to, jiems gresia; nulyn- 
čiavimas. Nes Gallup Ame
rican anglies kompanija ir 
vietinė valdžia prieš nieką 
neapsistoja. Juk tai pagal 
jų planą buvo drg. Minor ir 
T. D. Apsigynimo advoka
tas D. Levinsonas pagrobti,

Laivakroviai Remia 
Visuotinąjį Mišką 
Darbininką Streiką
SEATTLE, Wash.—Pas

kelbus generalį miškų dar
bininkų streiką, antrą die
ną metė dirbę jau 20,000 
darbininkų. Streikas ypač 
apėmė Washington© ir Ore
gono valstijų miškus.

Ėmė Pašalpą su Pagelba
Pasiskolinto Vyro

PHILADELPHIA, Pa. —
Benjamin Colli turėjo dar-1^^ ^
bą su 24 doleriais algos per j^ose^atsitikimuose yra kai- laikraščiai paduoda, jog va-

Ką tik įvykusi apskričio primušti ir išmesti. . jlppsty* 
konferencija Tarptautinės nę. New Mexico; guberna- 
Laivakrovių Sąjungos, pri-, torius Tingley, ? tiesa, buvo 
klausančios prie Amerikos * davęs du savo policininkus, 
Darbo Federacijos, nutarė jkad apsaugotų Minorą su 
visais būdais remti medžio ’ 
darbininkų kovą. Jie žada 
nekraut į laivus ir neiš- 
kraut medžių iš tų vietų, 
kur įvyksta streikas.

Levinšoriu. Bet dabar jis 
tuos sargus nuo jų atėmė,

duodamas ženklą fašistams, 
kad jie gali vėl savaip apsL 
dirbti su Minoru ir Levinąpr 
nu. Jiedu reikalauja, kąd 
pati šalies valdžia duotu S 
jiems sargybą.

Kreipdamasis į kongres- 
maną Marcantonio, drg. Mi
nor nurodė, kad ateivystes 
valdininkai areštuoja depor- 
tuot iš Amerikos liudinin
kus, kurie matė, kad ne tie 
darbininkai nudėjo šerifą 
Carmichaelį, o kas kitas. Bet 
Gallup miesto ir New Mexi
co valstijos valdininkai atsi- * 
sako pa j ieškoti tikrų kalti
ninkų. Todėl susikūrė tam 
tikras komitetas, kuris drg. 
Minoro vadovybėje daro ty
rinėjimus ir užtikrina, k£d 
bus parodyti tikrieji šerifo 
Carmichaelio žmogžudžiai. 
Sulig pirmesnių pranešimų, 
tai specialio šerifo kulka u 
“netyčia” nuskynė Charmi- ' 
chaelį.

Kongresmanas Marcanto
nio yra įsitikinęs, kad pilnai 
galima būtu panaudoti prieš 
Miporo ir Levinsono žmog<^y 
vagius įstatymą, kuris, buvo J 
išleistas ryšyje su Lindber, < 
gho vaiko pagrobimu. Bet 
Roosevelto valdžia nuo td 
išsisukinėja, į vieną dūdį * 
pūsdama su Gallupo teroris- ” 
tais.

l

S. t J

LIETUVOS ŽINIOS
i Valstiečiu Būriai Muša 

Japonus Mandžurijoje
SHANGHAI. — Chinų

savaitę, bet jo moteris su 
šešiais vaikais imdavo be
darbių pašalpą. Kai jos vy
ras dirbo, ji pasiimdavo į įr nepatvrę, streik- 
savo kambarius kitą vyrą ]aužiški darbininkaL 
parodyt kaipo bedarbj ag-į ____________
entams iš šelpimo biuro. Da-'
bar ji areštuota už apgavy- Vokietijos Mainieriai

ką. Tie elementai net prana
šavo baisų bosų kerštą, jeigu

♦ darbininkai išdrįstų išeiti į 
streiką Pirmą Gegužės!

New Yorke tarptautinė
“Opozicija” (Lovestonas,
Wolf) maršavo po paties de-’jų partijos prieš Mendietą. J
šiniausioLreakcioniškiausio_So-,pastarojo valdžia, be kitko, stS* ;

Tačiaus, Philadelphijoj ir;

gaudžio vekselių už 25,000 litų 
jo skolų. 

«■ ■„ ...1W
Dingo Paimtas Auginti 

Vaikas
Viena Garliavos gyventoja, 

neturėdama kuo vaiką pati 
auginti, susitarė su kauniete 
Zargmanaite-Gurjaviene mo
kėti jai po 20 lt. per mėnesį, 
kad Gurjavienė augintų jos 
vaiką. Gurjavienė vaiką paė- < I 
mė auginti. Motina kurį laiką . . 
naujai auklei sutartą 20 . j
per mėn. mokėjo, bet paskui 
paliovė mokėjus ir juodvi net/ 
nesusitikdavo. Kuriam laikui 
praslinkus motina atėjo p^Įa 
auklę pažiūrėti savo vąįko,/bet 
vaiko nerado. Motinos išpul
ta auklė teisinos, kad ji ne
turėjus kuo vaiką auginti, tai - s 
nunešus į Vilniaus gatvę ir vie
name koridoriuje pametus. 
Motina nusiskundė policijąt 
Policija patikrino ir paaiškėjo, 
kad nurodytu laiku ir nuro$y-

Nušautas Plėšikas — žmog
žudys Mažirimas Juozas
RENAVAS, Mažeikių apsk. 

Nakti Mažaičių k. prie pat V. 
Budrio sodybos 3 šūviais buvo 
nušautas plėšikas—žmogžudys 
Mažirimas Juozas. Jis buvo kal
tinamas nušovimu V. Žilėno, 
Tirkšlių polic. v-ko, sąryšyj su 
Mažeikių teismo antstolio B. 
Urbono užpuolimu. Mažirimas 
iki šiai dienai slapstėsi Renavo 
dideliame miške savo sėbrų re
miamas. Visos pastangos šau
lių ir policijos likdavo bergž
džios norint jį suimti, Nušau-

• sario mėnesį šiemet 15,000 
Mandžurijos kaimiečių par
tizanų padarė 400 užpuoli
mų ant Japonijos-Manchu- 
kuo kariuomenės dalių.

Balandžio 30 d. 200 kai
miečių užpuolė būrį Japoni- 
jos-Manchukuo kareivių Je-

I • -• D J O *1 bole, užmušė 50 kareivių ir Laimėjo Bado dtreikiį kelis japonus oficierius ir 
Sileži- Privertė visus likusius bėg

tas jis tokiu būdu:
Pasklido gandai po apielinkę,, 

kad iš kariuomenės pabėgęs ka- 
rėivis B. Vizgaudis. Tie gandai 
pasiekė ir Mažirimą ir plėšiko 
žmonai Mažirimienei tarpinin
kaujant buvo suvestas su “di- 
zertyru” B. Vizgaudžiu, kur šis 
jį per pasimatymą ir nudėjo.
Nušautasis įvykio vietoj atrodė !toje vietoje pamestas kūdij® 
labai žiauriai. Viėnas šūvis pa-1 rastasis yra mote-
taikytas iš užpakalio į pakaušį; rj§kos iyįies 

p ir kulka išlindusi per kaktą su 
smagenų krūva. Kiti du šūviai 
pataikyti į vidurius.

B. Vizgaudis yra sūnus su
imtojo kartu kaltinamo užpuo
lime teismo antstolio Mažeikiuo
se, dabar suimto, V. Vizgau- 
džio. Manoma, kad ir V. Viz
gaudis čia yra kaltininkas, nes 
nei Mažirimui, nei suimtam Ra
polui nebuvo reikalo teismo an
tstolio raštinės degti. Tuo laiku 
raštinėj, kaip tik buvo V. Viz-

ti savininkai, kad neprižiūri 
ir nepataiso kasyklų įrengi
mo. Prie nelaimių priside-

M

cialistų Partijos sparno vėlia- ka]tino Guiterasą, kad jis Tačiaus, Philadelphijoj ir; I.
va po ve lava tos grupės na^robes. Kubos milionierių New Yorke yra daugybe j Guido kasykloje
je priklauso niekšas Lang ir 
visa “Forwardo” gengė.

. X V VT O. J x VKtALiį) J j . . .. .

hi. Jb’. Bonnetą ir išgavęs augštųjų apgavikų, kurie joj, Vokietijoj 
$300,000 už jo paleidimą/ 

’ v , ih'/ n j ' ■

■f

I mainieriai 
gauna tūkstančius dolerių , badu streikavo per septy- 

= įplaukų iš privatiškų savo nias dienas, visai neidami iš

ti.
Verda valstiečių sukilimai 

palei sieną tarp Jehol ir Ho-
Reikia, tačiau, pripažinti, 

kad kai kuriose vietose “Sklo- 
)cos” eiliniai nariai jau nebe
klauso savo vadų. New Yor
ke, pavyzdžiui, jie nutarė šie
met dalyvauti ir dalyvavo Ko
munistų Partijos vadovauja
moje demonstracijoje. Dar 

fdaugiau: jie privertė ir savo 
vadus maršuoti sykiu. Taip 
pat, kiek man žinoma, brook- 
Įyniškiai Piliečių Kliube gerai 
palaikė Visuotino Suvažiavimo 
idėją. Taip pat, kiek teko gir
dėti, Patersono Sakatauskas ir 
kiti kliube stojo už dalyvavi- 

*mą Visuotiname Suvažiavime. 
Tai sveikintinas apsireiškimas 
—žingsnis pirmyn!

Tas parodo, iš antros pusės, 
kad Brooklynas ir Patersonas 
jau skirtingomis kalbomis kal-

Tokiais svarbiais klausi- tarnybų arbą biznių ir tuo kasyklos. Tuo streiku jie, i Pe* provinęįjų. ^nis mal- 
. lOKiais svaroiais. Kiausi ( v. j• vUi_ rPikalavo kad sinti Japonija pasiuntė divi-

VxegUiSUies apvaiKS- jowviu awaaxvi xivuxiau ------ ----------- ,, . » . _ , <

Visuotinas Suvažia-!gas iš šelpimo įstaigų kaipo kompanija atmokėtų jiems Įzijas Kareivių .n* au oomoi- 
mi vienoj pusėj “specialistai” ir varinėja vi- pinigus, kuriuos mainieriai mus lėktuvus.

mais, kaip Gegužinės zapvaikš- 'pačiu laiku ima riebias ai- be kitko, 
čiojimas ir 
vimas, vieni 
barikadų, kiti kitoj

reikalavo, kad sinti Japonija pasiuntė divį-

Iš kelių vietų “Sklokos” 
kuopos yra prisiuntę aukų Lie
tuvos revoliuciniams politi
niams kaliniams. Aukas siun
čia per Priešfašistinį Susivieni
jimą. Tai, žinoma, labai gerai. 
Bet kuomet Priešfašistinis 
sivienijimas pradėjo vajų 
rinkimą aukų politiniams 
liniams, tai Senas Vincas 
Gadynėje” kriminališkai
šmeižė ir apvagino Priešfašis- 
tinį Susivienijimą ir tdom, be 
abejo, pakenkė vajui. Kodėl 
Senas Vincas ir “N. G.” neat
šaukia tų šmeižtų ?

Su- 
už 

ka-

ap

šokį graftą iš pašalpų, 
plėšrių apgavikų valdžia 
kliudo. .

Tų buvo sumokėję į kompaniš-
ne-, ką gyvybės apdraudos f on- Senas Profesorius Nusižudo 

dą. Šį reikalavimą laimėję, Qe| Nesėkmingos Meilės 
jie užbaigė streiką.

75 Mėty Senė iš Pavydo 
Nušovė Savo Vyrą

SAN JUAN mieste, Porto 
Ricoj, 75 metų amžiaus se
nė Encantadora Robles nu-

IRVINGTON-on-Hudson
Per ištisą savaitę fašistai miestelyj, N. Y., nusišovė 

nepraleido jokios į laikraš- profesorius Paul Kyle, 78 
čius žinios apie tą įvykį. metų amžiaus, galva priva- 

tiškos mokyklos turčių vai- 
Tokid. — Už fotografavi- kams. Savižudystės prieža- 

mą Japonijos tvirtovių bu- stis tai įsimylėjimas į vieną
šovė savo vyrą, kuomet jai !vo suimtas amerikonas M. 36 metų amžiaus moterį 
buvo pranešta, kad jis nori A. Pierce, buvęs Los Ange-jNew Yorke, kuri kratėsi 
teismiškai su ja persiskirti les, Cal., policijos - komisio- nuo jo pavydžios meilės ir 
ir su kita, 23 metų amžiaus nierius. Jį japonai išlaikė net pasisamdė advokatą, 
moteriške susituokti. Žmog- ;11 dienų po areštu, nubaudė j kai pagelbėtų nuo jo apsi- 
žudė areštuota. |$8.55 ir paleido. ginti.

Auklė patraukta kaltinamą- ’ 
ja. Apyg. teismas užvaka>| 
buvo paskyręs spręsti jos by- / 
lą, bet 4 liudytojams neater**, 
kus byla atidėta.

ELGIN, Ill. — Sustreika-1 
vo 1,000 High School’ės mo- 4 
kinių, kada miesto apšviė- / 
tos valdyba atėmė viršinin
kystę įš antrininko princi
pai© T. A. • Larseno, 
buvo mokinių mylimas,
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wajaus lietuvių darbininkų organizacijų lai
mėjimas, turint tokį Stiprų ginklą,’kMp “R. ' 
V.”, ’kovai prieš visus darbininkų -klasės 
■priešus. — Neturint geros mašinos ..atmu
šimui, “R.. V.” išėjo labai nešvariai. Rėh 
kėjo būtinai pagerinti tiek'technišku, tiek 
•politinio tūrinio žvilgsniu.. Be to, spaustuvė 
buvo ųrėngta labai nesaugioj vietoj, ’taip

Bet būdami labai blogoj 
buvom priversti laikinai 
ėjimą. Sudarėm reikia- 

■Visk/tf buvo nugalėta.

Dvidešimts Septynios Tautybės

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
Jhe Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Drg. Antikainen Nusmerktas 
Visam Amžiui Kaiet i

Iš Helsingforso praneša, kad Finlandi- 
os buržuazijos teismas nusrnerke tos ^sa
les proletariato vadą, komunistų veike-; 
ą, Antikainen visam amžiūi kalėti. Apie 
1. Antikainen, jo veiklą, jo gyvenimą 
nes kadaise šitoj vietoj plačiai rašėme, 
buržuazija troško jį nusmerkti mirti, 
>et darbininkų protestai prie to neprilei- 
lo. Vadinasi, d. Antikainen išliko gyvas. 
?inlandijos buržuazija, be abejo, bandys 
į nužudyti kalėjime, laipsniškai. Bet 
iarbininkų masės budės žiūrėdamos, kad 
šnaudotojams tas nepavyktų padaryti.

Beje, toj pačioj Finlandijoj, Obo aps
krities teismas nusmerkė 9 vyriškius ir 
peną moteriškę ilgiems metams kalėti 
iž tai, kad šitie darbininkai kovojo prieš 
‘ašistų diktatūrą.

Reikia pastebėti, kad pastaruoju laiku 
babaltijos valstybėlėse ir Finlandijoj re- 
ikcija smarkiai padidėjo.

'.kali, del redakcijos turėjom perkelti “R. V 
į saugesnę vietą, 
finansinėj padėty, 
sulaikyti “R. V.” 

‘ mą sumą ^pinigų.
Po keturių mėnesių pasirodo No. 5(8) iki
10 (13), iš eilės. Pagerinta techniškai.
Tuo pačiu, ir turiniu “R. V.” buvo geresnė, 
nėgu j.pirma. Po šešių numerių “R. V.” ; 
vėh šustoio‘ėjus, padarydama didelę spra-į 
gd, kaip dabar 'jaučiam, mūsų organizaci- 
.joms,1 kovoj »’prieš: klasinį priešą. Viena

i iprięiastfc, tai reakcinė Terros diktatūra, 
js!U; ’Kūrins 'įągelba lietuviškų šnipų g^ujĮa ' 
,(’Rąihį)ną^,! dėlgaddąs) persekioja “R. V .y 1 
ipjlĄtintųjjLisįų'j |š’dž^vih4jpį Aktyvesnius dajrbi- ■ 
įiihkvš .! r*uUr

į (paaiškėjo, ka,d viskas atkreiptą; pries R.
’ yJ’Vkad sųrą|iūš)». >4^: kW^enas egzem'p;-. i 
i iioHųs jV./’į tai kiliką J-lietuvišką fašiz-
į įnąį ir į ^epkciiię ^iktaiūrą. ?Iš kitos ( 
!p&0s, 'pasy^ūbisįs: platinimė ir^kitokios pa- 
'rdipos stoką iš: khi ‘kurių rajonų; žiūrint į

i daugiau' iiėtjiivių' (^Arbininkų įgyvenamus! ra
jonus'. . P ! N ' ' ; ’ j ’ I ' ■ ' ’ ;
•Ulruguajaus respublikoj' Igiuo tarpu 

randasi tūkstančiai lietuvių išeivių dar
bininkų. . peša,, Įiiiažiau, negu Argenti
noj ar ’Brazilijoj, tačiaus savas laikraš
tis jiems reikalingas.

Mes patariame visiems Uruguajuj gy
venantiems1 lietuviams sąmoningiems dar
bininkams stiprinti “Raudonąją Vėlia
vą.”

Kviečia Skipitį Paaiškinti f •
Chicagos lietuvių darbininkų organizaX 

rijų komitetas ruošia masinį mitingą\ 
^geg. 10 d.), Lietuvos reikalais, į kurį\ 
šviečia -DULR atstovą p. Skipitį išaiš
kinti šituos klausimus:

1. Ar jo šaukiamam kongrese Kaune de- . 
legatai turės teisę svarstyti Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių reikalus?

2. Ar tame kongrese turės teisę dalyvauti 
atstovai nuo Lietuvos 'darbininkų ir vals
tiečių, kad užsienyj gyvenantieji lietuviai 
galėtų' arčiau susipažinti su jų ekonomine,

‘ sociale ir kultūrine būkle?
3. 'Pagalios, ar Amerikos lietuviai ten 

kviečiami tik pasiklausyti referatų, kuriuos 
išduos jau išanksto parinkti valdžios žmo
nės?

! Mūsų nuomone, Chicagos darbininkai 
Jadarė gerą žingsnį, pakviesdami 'poną j 
į Skipitį jiems išaiškinti šituos klausimus, j 
įžiūrėsime, ar jis turės pilietinės drąsos / 
jjššaukimą priimti. /

t

“Raudonoji Vėliava” Vėl
L PradėjoEiti

I
 Uruguajuj gyveną Lietuviai darbinin
kai taipgi turi savo laikraštuką, nors ir. 
ledidelį. Juomi yra “Raudonoji Vėlia
va.” Šis -nedidukas laikraštukas keliais 

litvejais buvo sustojęs ėjęs, bet, verčiant 
; gyvenimui, jis ir vėl pasirodė. Šiais me
lais “R. V.” išėjo tiktai vienas numeris, 
liiuriąme Laikraščio redakcija nurodo ^tą 

■ priežastį, kuri privertė sulaikyti ėjimą. ’ 
j ten rašoma:

Pirmas laikraštuko numeris pasirodė lap- 
h kričib 5 d., 1933 m.—Tai buvo didelis Urug-
I t •

k B 1------------------------» » W ■■■■—■■ ■ . ................ X-

“Naujienos” Laimėjo Prieš 
Vanagaitį

Prieš kiek laiko, Ant, Vanagaitis buvo į 
patraukęs “Naujienas” į'teismą ;už >jo ap-; 
šmeižimą. Ten buvo surasta “Naujie-' 
nos” kaltomis ir nutarta, kad tas laik
raštis turi sumokėti Vanagaičiui $5'00 
/už nuplėšimą garbės.” Tuomet menševi
kų organas apeliavo. Apeliacijos tėis- 

| mas atmetė žemesniojo teismo sprendi- 
* mą. Pasak to laikraščio, ■

Svarbiausias žemesniojo teismo prasilen
kimas su teisėmis buvo tas, kad teisėjas 
David neleido “džiurei” spręsti, ar “Naujie
nos” ir redaktorius Grigaitis yra kalti, bet 
šitą klausimą jisai išsprendė >pats ir liepė 

’ prisaikintiems posėdininkams tiktai nusta
tyti pabaudą, paskiriant sumą tarpe $1.00 ir 
$25,000. ..r:;
Ką dabar Vanagaitis darfys, dąr neži

nia. Jis .gali vėl pradėti iš maUjo bylą.
Gerai, !k!ad taip išėjo. Tiesa, “Naujie

nos” yra didėlės šmeižikės ir ne vieną 
asmenį yra bjauriai apdrėbusios' šmeiž
tais, tačiaus, šitam atsitikime, mes ma
nome, kad laikraštis turi tiesą pasakyti 
apie Vanagaičio “meną”, kuris dažnai 
pereina priimtų tam tikrų dorovės 'dės
nių ‘briaunas. Laikraštis turi turėti tei
sę kritikuoti visuomeniškam darbe vei
kiančius indiviiiualus už jų darbus. Mes 
to dėsnio visuomet laikėmės ir laikomės. 
Del to, beje, mus kadaise buvo ‘patęau- ' 
kęs teisman -kun. Petkus, reikalaudaffias 
$100,000. < n'

Akyva tai, kad šitoj byloj “Naujienas”' 
gynė advokatai Stedman ir Feinstein^ 
žydų tautybės žmonės. Kaip tuomet yra 
su “Naujienų” (fašistišku) obąlsiu: “lie-,- 
tuviai tik pas lietuvį!” ? Kur adv. Gugis, 
Jurgelionis, et ai? ; ' - - v

Kritikuoja Požeminio Raštą
“Laisvės” No. 100 Požemi- darbavietėje gazų. Kur yra

Visų pirma lietuvių Laisvės 
Choras atidarė susirinkimą su 
‘^Internacionalu” anglų kalbo
je ir “Raudonarmiečių Daina.” 
Ypatingai d. Biedenkapp pra
kalba visiem patiko. Taip pat 
buvo išplatinta daug “Daily 
Workerio’-’ ir kitos literatūros 
anglų kalboje.

Reikia pasakyti, kad Gegu
žinė pavyko visapusiškai. Tai 
pirmutinė šiame mieste tokia, 
reikšminga Gegužinė.

į ' (Iš V. Pavlovo).
Kai rytuose teka saulė,,

'tai Atach kalnas daro dide- lūnas,/grybo išžiūros cirkas, 
lį -šešėlį tarsi juodą ekraną, ir dikta judžių sūlė, anksti 
Juodos kalno samanos, te- gegužės šventės dienoj iške- 
kančios saulės spindulių api
bertos, yra matomos iš ga
na toli. Į čia atvyko žmonės 
iš visos šalies, nes Atach 
kalnas turi savyje šimtus 
milionų tonų augštos rūšies 
geležies sluogsniūs. Žmonės 
atvyko jodami kupranuga- 
riąis ir Ipėsti, važiuoją mO- 
torbusais ir arkliais. Jie 
nusprendė vartoti Atach -nebeužtrenkia žmonių balsų, 
kalnų turtą šalies stiprini- besikalbančių j v a į r i o mis 
mųi,i paimti jį naujam ša- kalbomis’. Lygiai ; nėbęuž- 
lies ^gyvenimui. ' . Jie nūs- trenkia tų :bdlšų nė nesus- _____

^bridnl(lS: stątybbs bildėšis .prolėtatišką dčiuį kaip gh^pdr 
šioję jškįlmėje.. , • diriėms, taip draugei A. Fihen'r

Signalas. Ant platformos 'kie^eb. kuri paaukojo, dvi ban- 
pasirodo žmogfc.. Jis •kMfe‘.da?’prii?go;'Nuo vakarlengs 
rusų kalba, kurią supranta 
vos keli žmonės publikoj. ■ 
Bet nežiūrint to, jie supran
ta jo norą ir visi ploja jam.1

Stepų-lope, kur stovi ma-

liamos Raudonos vėliavos. 
Aikštė perstato įvairiaspal
vių audeklų tautinius kos
tiumus. Moteris—pasipuo
šusias raudonomis skarikė- 
mis, jaunuosius pionierius— 
raudonais kaklaraiščiais, su
darant visų tą spalvų ir ju- 
dėjimo parodą
Grojantiš dūdų orkestras

ŠYPSENAS
» f • r r %

Ar Jis Gailestingas?
Vegetarionas (asmuo, ku

ris nevalgo mėsinio maisto): 
i“Aš nevalgau mėsos, nes aš 
gailiuosi/karvių ir kitų na
minių gyvulių.” ; * 

Kaimynas: “Eik jaū,;ėik! 
Ir. kokis čia gailesys? Juk 
jūė vegetarionas ir suėdate 
,-vi^as ayįžas, žolę, šieną, la
pus ir j įtus žaliadaikpųs; 
tai kas gi pasilieka* ‘vatįi 
šėjms karvėms ir kitiems gy
vuliams?” hnis'

; : J. Robzį^į j •
Kad Nenugąsdiiiii r

; Tūlos buržujės vyras ta- \ 
po automobilių susidaužyme į 

Gegužės 19. dieną Laisvės'užmuštas. Nelaimės vietoj, 
_____ _ ______ „ __  ________ Choras rengia vakarienę! ant'kaip paprastai, susirinko 

skirtingomis kalbomis, at- Kodėl? Todėl, kad darbiniu-, kenjpės -Lietuvių ^Piliečių Va- ^QryS žmonių. Patyrūs už-
vyko į šiuds kalnynus iš Vi- kų -tarptautinio solidarumo !ariJan?Jje’’ st., rBrad- muštojo vardą bei adresą,
Sos Sovietų Sųjungos-is iškilmes dienoje • jis kalba; Bu er valgi ir išsigerti
sestosios 'pasaulio dalies t— apie solidarumų, o jo klau- Taip pat bus ir programa__
įsijungti į ramią statybą. ,sy tojai yra darbininkai. Tie-Į dairių ir prakalbų. Jaučiame,. - ........
Žmonės ne tik iš Sovietų ^sa, jis kalba viena tų dvide- kad turėsime drg. A. Bimbą, mena policistui, kad ^jis 

-Sąjungos. Jų tarpė yra dar- šimt-septynių tautybių kai- kuris pasakys prakalbą' syar- 
bininku ir iš užsienio. Susi- ba, bet Savo mintimis ir biais dienos klausimais. Todėl, 

pirkite

pbendė statyti Magnįtogors- 
ko nietalurgišką kombainą.

Dvidešimt-septynių tau
tybių žmonės dirba Magni- 

‘ tost rojuje. D videšimt-šep ty
mos, tautybes būdavo ja Ma- 
gnitogorską. Dvidešimt-sep- 
tynios ’tautybės, kalbančios

šventę.

Balandžio 26 d. Laisvės! 
Choras turėjo surengęs žuvų1 
vakarienę. Susirinko geras 
skaičius choro • pritarėjų. Va
karienę 4rūpeštingai pagamino 
šios draugės gaspadinės: A. 
Račkauskienė ir M:< Jūčiuns- 
kiehe. Taip pat prie; stalų pa-1 
tarnavb draugės OįJ Pečiuko? 
nįenė, A. ^Finėnkiene ir S. Pa* 
plaūski^nė. Varde choro Įtariu

policistas rengiasi važiuoti 
pranešt jo pačiai apie nelai
mę. Kai kurie iš būrio pri-

bininkų ir iš užsienio. Susi- ba, bet Savo 
jungę 'tvirtu apgalėjimo ry- jausmais jis paliečia juos vi-1 draugai ir draugės, r 
šių,, jie gerai Supranta vie- sus.'Paskui'jį :išeiha Ijaunas tikietus išanksto. Tikietus ga-
ną iš paprastų kalbų, kalbą 'darbininkas. Pastarasis, vie- 

.socialistinės statybos, dais-j ton būti rįsirėdžiusiu >į mė- 
vo darbo; kalbą tarptauti- linus i darbininkiškus ‘marš- 
nio <

lite gauti pas: choro narius. «.

Kadangi žiemiškas veikimas
VU -UČUUU, iVčllUit uapvauu- . **jt*uo vicii. miiijuiiyioiyuo meti o- .... . ,

nio darbininkų ęolidarumo. j kinius, dėvi gelsvu.normado m-'
Jie pasiryžę vienam tikslui apsiaustu, nomado ■ vaka-' rėsi’ e prog’a su
ir vienam - atsiekimui—pa-: rykštės dienos, 'o ; šiandien būti ^nt‘ oro> prfe ;ską-‘ 
jungti; gajntą geresniam vi- .’pilnai įėjusių Magni tost ro<'nįUs vąjgi.o ir gėrimo. Turiu- 
-Sos žmonijos [gyvenimui. : -(jaus darbininkų nariu. Jis, priminti,1 kad d. A. Račkaus-

i kalba tolimos Azijos stepy- kienė bus vėl šios vakarienės 
nų ir dykumų ’kalba, kurią gaspadinė. Ji puikiai moka 
žino Tik vienas klausytojas vgaminti skanius valgius.
iš esančių dvidešimt-septy- L. Chor. Reporteris, P. P.
mių ‘tautybių žmonių. Bet ir ---  ,,{—
čia—jo kalba suprantama ir, 
brangi kiekvienam, nes jis 
kalba už tarptautinę darbi
ninkų klasės vienybę, ir su

Kai saulės spinduliai per
eina Atach kalno įlanką, jie 
pažymi ryto ‘atėjimą -tik 
gamtoj. Gi pačiame Magni- 
tostrojaus darbe nėra rie 
dienos, nė nakties pavadini
mo. Darbas yra vedamas be
tarpiškai, ir dienos ir nak
ties pakaitomis, darbas ir ~ . ................ ,

' pa.ilsis—^pamainomis. 'Būda-' 1 - -ns ‘1 ■ 1V, J į jį !sau ;
vbjimas nėsuštbja.

Magni ju j e nerti, m ^udayoto j ai, dėlėgaci jos

čiau, tam-'tiKru laiku, čiaĮir
(įvyksta skaidrios iškilmės, i?.e 0 ??'M- apgaiis ir- 
iškilmės (pergalės ir atsieki- 't1. _nuo 'ST
mo.' Būdkvotojai paduoda Kuri'TF P 
užbaigtus tvarinius indus- if? nu5’?J1.e ln ų-Pe^ių, o 
, .. . rr , . . kuri užsienio delegacija?Tnjai. Tokiuose įvykiuose < J

L. Chor. 'Reporteris, 'P. T.

■kaip nors švelniau pasaky
tų, kad nenugasdintų mo
terį ūmai;

Policistas atsiliepia:
“Aš jai pirma pasakysiu, 

kad jos šuniuką užmušė.”
Būryje pasitaikęs užmuš

tojo < artimas kaimynas per
spėjo policistą:,

“K4 jūs, ofiser, norite ant 
syk moteriškę užmušti! Jau 
velyk .sakykit, jog vyrą už
mušė, ar kokį jos giminaitį, 
tik jau ne jos šuniuką; aš 
ją gerai pažįstu.”

Surinko Juodvarnis.

ir

Įėjo.
Sako kalbas Magnitogors

gelio šalių. Kaip galiišskir-
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mergaitei mėnesinės j tiniai organai bęi liaukos nu-
4 < NEVISAI TVARKOJ
Drau'ge daktare, štai kuomi; 

aš susidomėjusi. Mėnesihės iš'j 
lutuose įvytose .K i čla . darbininkas sve. Ikart0’ užtraukiaj

i rusas fpeckurys tvirtai ap-|

sako didesnio veiklumo, ir tų 
prievolių paneigimas iššaukia 
mėnesinių netvarką. Lytinio 

1 gyvenimo varžymai daugely 
jnuotikių yra pamate tokios ne
tvarkos. Tai visuomet yra 
pats svarbusis punktas.

.‘Bet, žinoma, esti da ir ki
tokių punktų, kurie nustato 

Mėnesinės es-

iki savaitės laiko ilgiau, negu i 
turėdavo atsirasti nuolatiniu 
28 ar 30 dienų bėgiu.’O da
bar, jau ’ketvirtas mėnuo vis 
atsiranda dviem dienom pir
miau. Pirm-atsirasiant bent 4 ^nesiniU eig^ 
dienas krūtys esti lyg sutinę, 111 “s kraujingos de savin- 

•go kraujo skystumo, del stokos 
|jame kalkių, o gal ir kitokių 

’ dėsnių.
Tai, greta gamtinio maisto,

, , -v . Čias iš Anglijos, ir kuris Ru-kabina ■ eėmento maišytoją! ko4ajnu’olis udarnin- 
baskiriįj vokietis, ,pečių vis? ye t darbi.
meisteris, ipakrato ranką . . ... . G - •- w L ,į ... , , ninkai, tik kalbanti “uzsie-fraųcuzui mituotojui; toto- n
ris, tirpintojas, pabučiuoja giu’g žoažiug už
anglą mūrininką. r

I t ' - - v y r

Tokios budavotojų iŠkil- tuo pačiu:žvilgsniu į Gegu- 
mės būna atžymėtos ..visų žinos šventės iškilmę.
darbininkų, neatsižvelgiant ^Darbininkai visos žemės,' 
i jų tąutąs, rasę ‘ir?-kalbą. visų šalių, be skirtumo odos 
Mągnitdętrdjaus daribinitikų is^ąlvos^. susirado suprantą-

Fė kįi.mas suprantamas nią; kalbą, kurioje', skamba 
kaipų atsiekimas , darbinm- žodžiai naujo pavasario, Ge- 
kų Vi&o pasaulio,, Tokis .tai g^ineš šventes—žinia pro- 
ūtjautimas . yra ■ ‘tarptauti- le^rinės ‘ vienybės,? žinia 
pilame- .darbininkų solidaru-,ž^onyos atgimto, f ? ;

ti tuos pačius žodžius ‘UŽ 
klašSs vienybę, žvelgianti karštos Jr skaudžios. Per pa-

čias mėnesines dvi įdienos, 
ypatingai antroji yra skaudi: 
esti dieglių viduriuose ir strė
nose, ir mėnesinės esti krąu- patariu Jums vartoti pieno 
jingos. Tęsiasi jos sayaitę lai- kalkių, 
ko, bet paskutinėse dienose su-J 10, 100 tablets,” po dvi tabfeti 
vis mažai. f * . ! po valgymo, sutrintas į miltu-
' Esu mergina‘26 metų, šiaip kus, su vandeniu. Imkite ke- 
fiziniai-j’aiičįuosi į gerai. . •_ \ lėtą mėnesių. , Pertrauką, ire-

Karne 'te ?yišo; priežastis,1 jetą fsavaičfųį ir vėl vįjrt^kite. 
kaip prašalinti L Malonėsitę at- Kraujo sąstatą ir kalkių’už
sakyti ^pėr. dienraštį “Laisvę”.'silaįkymą organizme ^-padeda

Calcium lactate, grs.

-- - ,IR—--- k-- k---- ---------  
neįvyktų ;9 ąužei’dipiaiLį dvi 
savaites laiko. ;ir dviejose Mąr-: 
baviėtėse. O dabar įvyksta..

-Kas link kvalifikacijos ^po- 
-pierų, tai komisiją irgi tik žiū-

klausimbs stato visai rfe iapie 
darbą. Pavyžd’žiiij, klausia, ar 
turi merginą, arba kada vėsie< 
si ir4tt. Toliaus, ‘’kas link iris-'

, pektorių, irgi baisi neteisybė. 
Jis dviem savaitėm; pirmą pra
neša, kada atsilaiikys, duoda; 
prdgos bosams prisirėngti ir 
atėjęs nėina vienas; bet -kur 
bosas veda. O bosas Veda'ten;
kur viskas gerai. ’ /

Prieš tą bedarbę, Ikaip uni-

? \ . y f . pierų, tai komisiją irgi tik ziu-
* nis, pacitavęs iš ‘’Laisvės’ No. gazų, liepia neiti į tą vietą, I yj, kad kyšių ‘gauti7'ir kartais;>' IJM; lo uaiovco 11U. liepia II Ui VI | UCį

.’3 37, drožia pustrėčios Špaltos, kol gazas bus išvarytas. Ir jis 
ipgindamas bosus. Jau tik taš dieną jau neateina, nes jis 
pasakymas “reikia ar nerei- anksčiau pradėjęs darbą, anks- 
kia” parodo, kad yra tokių'čiau ir namo eina — apie 10 
kasyklų, kur tų ramčių nerei-

J kis. Mūsų Požeminis, musėt,
V Hsfioj kasykloj tėra buvęs.

Mainierys nusileidęs į ka- —---------------- -------------
lytlą ne bosą turi matyti, ,nes riai jokių taisyklių neprisilai- 
;udm laiku bosai dar neatėję, ko, tik spaudžia mainierius, 

r “fajerbosj” — gazų pri- kad kuodaugiausia anglies iš- 
Bittajfttoją, kuris nėra joks bo-> leidus, kad darbininkui nelie-

čiau ir namo eina — apie 10 
ar 11 valandą.

Požeminis, musėt, ‘niekur 
nedirbo pas kontraktoriūs, kad 
taip užtaria bosus. ’Kontrakto-

; mainierių, tik ant ga- ka laiko nė-pavalgyti ir bosai ja buvo dar 'stipri, ^nereikėjo
eina anksti,j>irma4dar-!jam hieko nesako. Jeigu būtų, jokių dundihirrių į lubas ir^sų-> 

tajįffkų, ir ištiria,., ar nėra kur taip, kaip Požeminis rašo, tai įžeidimų ir užmušimų būyo
O

me. - . :
Gegužinė šventė Maskvoj, ’ 

yra neužmirštamas reginys, 
keliąs pasiryžimą ir jėgą. :: 
Sovietų Sąjungos sostinė, 

'kaip lygiai ir kiti septynių 
^jungos respublikų mies- ' i Gegužės A . {dieną vietinė 
'tai ir miesteliui yra užpil- komunistų Partijos sekcija su- 
dyti, darbininkų eisenų ko- rengė Gegužinės ąpvaikščioji- 
lumnomis. Socializmo staty- mo tarptautines prakalbas— 
tojai vieningai dšeina de- lietuvių, rusų, italų; 'armėnų ir 
mohstruoti savo solidarumą amerikonų. Kalbėtojai buvo 
ir galią. 'Gegužinės -šventės nuo Jaunųjų 4^/iunistų Ly

gos Juką Martin, nuo Komu- 
■ ništų PartijOs Joe Costėllo ir 
| F. Biedenkapp ’iš New YorkOJ 
-Pastarasis buvo • vyriausiu kal

bant 50 nūoš,, o ‘ne; ’ant 1’00»betojupii -Publikos prisitinkd 
įntioš., "mažiau, kaip dabar. v įpilhutėl-ėtjtalų' ąvetainė. Buvo 
N \ < J. kaspariunas. gabapie 35,00 'žm^ųių.

J- • ’ ’ i ' ■ ■ ' , .. ’.f ■' . '■ 1 ■ < p ’

; St Jasilionis.

Haverhill, Mass.
' . .. v •>' i . " '• .*/' : :

. .... <••..

? t-Visokibs 'Žinios

vėliąvoS; plevėsuoja taip pat gos Jlilią faritin, nuo Komu 
.ir Magnitogorske.

"Tariu širdingai-ačiū.
r : ATSAKYMAS
; Kame priežastis, 
Draiige, pasakyti, be nuodug
nesnio dalykų,ištyrimo, be as
meninio patikrinimo. Bendrai 
tariant, mėnesinės yra labai 
nepastovus daiktas. Kiekvienai 
moteriai bei merginai mėnesi
nės atsiranda saviškai, skirtin
gai nuo kitų. Net ir tai pačiai 
moteriai mėnesinės nevienodai1 pūtį atropinos: 
eina: priguli nuo darbo, nuo' 
mdisto, nuo psichinių intakų ir

‘ ir vitaminą? At/imkite Čūvų 
aliejaus, bent po šaukštą-kitą

sunku

Sdkote, Drauge, fiziniai jau- 
čiAtęs gerai. Tai puiku. Bet 
;ąkufat tąip ir yra, kad svei
kai .moteriai bei merginai ly-

kas diena.
Skausmams mažinti, prieš 

mėnesines esti -gerai '■ paimti 
kiek 'karčiosios druskos .arba 
citrudtos magnezijos.- . Vidu
riams išsivalius bent porą sy
kių, patartina gerti vandens, 
limonado ar lengvos arbatos,

■ Jei skausmai vis da neatsi- 
lęidžia, tai galima paimti tru- 

: “Atropine sul
phate, gr. 1-100 or 1-150, 100 
pillets or tablets.” Imama-po 
vieną kas 3 ar 4 valandos. Du 
tris, kartus priėmus, spazmingi 
skausmai suliauneja.

Maudynės,, karšti kompresai, 
gimnastika Jrgi palengvina.

......... .... t n >1 ’i A
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organize themselves.

READY FOR HARD WORK

to
far, we have .nothing to our

Write in to the LDS Youth Commit
tee (Sports Department) 419 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y. for full in-

, boys tournament as for the
i participation in _________

SPORTS-NEWS-HUMOR
ENGLISH SECTION FOR THE 

LITHUANIAN YOUTH
About Working Class Youth 

And Their Organizations

Prepare for United Youth Day Demonstration!
GIRL’S TEAMS, TOO, CAN PLAY IN 
NATIONAL SOFTBALL TOURNEY

Action! Immediate Action!
The LDS National Youth Committees Sports Department 
sent out all necessary material to begin actual work in 
Softball Tournament, to the LDS Youth Branches. Now 
task rests with the youth branches. It is up to you to get 
teams. Persistent work is needed at once! The National

has 
the 
the 
the
Sports Committee apeals to all Youth Branches and members 
of various clubs to write in the following information: Howi 
many teams can you get in your city to participate? How soon 
can you start the games ? These questions are of vital impor* 
tance. Send in your answer without delay! Sports Committee 
members and those interested in pushing the Softball Tourna
ment should see their branch financial secretary at once, since 
all information has been sent to them. We want action IM
MEDIATELY!

By Bertha Fulton
At the last meeting of the Natipnal LDS Youth Commit

tee the question qf drawing the girl members'into sports was 
raised very sharply. Up until now the question was more or 
less neglected and everytime the girls make a plea for sports 
they were told to get busy and

After a thorough discussion 
it was decided that the best 
way to draw the girls into 
sports waš to give them a (formation, 
chance in the National Soft-j AH the .schedule arrangements and 

it as for the girls’ 
the tournament. They

ball Tournament which is be- ^«#sanie for^the
ing planned.

Already there are at least five ?re ?n equal basis. There
girls’ softball teams and iti remains 
for the rest of the youth branches to 
get busy and organize the girls to
gether. The girls will not be dis
criminated against but will have an 
equal standing with the boys teams; 
in other Words they will play boys’ 
teams, and will be considered eligible 
for the championship.

In this matter the LDS is making 
a tremendous step forward. For 
years we have seen- women being 
discriminated agąjnst in sports. The 
bourgeois press,. the sports organi
zations ,the schools, have continually 
pounded it into thel average youth’s 
heads that girls were inferior, that 
they are to be excluded in certain 
fields of industry and even sports. 
In order. to break down that illusion 
we are inviting all the girls’ teams, 
and those who are not yet organized 
to make ready for the national tour
nament. Detailed plans have been 
completed, and this is known 
—that the whole tournament will be 

...run on the elimination process.
It will remain for the girls to 

prove that they want sports; that 
they are capable of standing their 
own ground , when it comes to play
ing softball. The whole LDS is root
ing for those girls teams that will 
take the first step in playing for 

_the championship.
Get out the bats and start prac

ticing, girls! If you won’t win, at 
least .you’ll make a good showing! 
Send in the- name of your team and 
let us know how you feel about the 
whole question.

The girls are to run a seperate 
tournament ‘in every city. The winner 
of the girl’s tourney Will play the 
winner of the boy’s tourney and if 
the girls’ team "wins the city champ
ionship. it will be just as eligible to 
go further and'play on an equal ba
sis against the boys in the state, 

'„regional and national championships. 
This is the recomendation of the 
sports committee.

If, however the girls want to play 
• directly against the boys all the 
way from the start, they may do so.

is no discrimination!
I If, however, the girls do not want 
to play the winner of the boys tour
ney, their games end there, and they 
get their trophy for the city girl’s 
championship.

Big May Day Parades 
Held in Newark and 

Philadelphia

AMERICAN YOUTH 
CONGRESS CALLS 

FOR ACTION
15,000 IN NEWARK

By Frank Witkus
Newark, N. J. — The United'Front 

of Socialists and Communists made 
possible the biggest and most in- 

' spiring labor parade in the history 
of Newark.

Fifteen thousand workers, start
ing from three sections of the city, 

■ assembled in Lincoln Park to start" 
the May Day parade.

Led by eight bands, two of which 
played the International, this united 
army of workers marched down 
Broad St. under the gaze of thou
sands of workers on the sidewalks, 
to Military' Park.

Except for trolley and bus lines, 
traffic Was at a standstill.

Some of the slogans which the 
workers read avidly were:—Workers 
of the World Unite!—United Action 
Against War and Fascism J— Make 
Newark a Union Town!—Free Tom 
Mooney. At Military Park short 
speeches were given by leaders of 
the local unions.

This record making May Day (on
ly 300 last year) was sponsored by 
the AF of L Essex County Trades 
Council. /

In the evening over twenty five 
hundred workers attended the meet-

Lithuanian Youth Must 
Take Active Part

The conferences that are 
being organized throughout 
the country to prepare for 

• mighty youth demonstrations 
against war and fascism on 
Memorial Day, May 30, are 
receiving widespread support 
from outstanding AF of L unions.

Most important among these is ■' 
the endorsement by the Central 
Trades and Labor Council of De
troit, Which represents every A.F. of 
L. union in the city, of the May 12th 
preparatory conference called by the 
Michigan Youth Congress. The Mi
chigan Youth Congress is one of the 
most active in the country and its 
conference promises to be an out
standing one. It is called for May 
12, at 1:30 P. M., in the auditorium 
of the Central YWCA at 2230 With- 
erell Street.

Hartford Prepares
From Hartford comes news of a 

conference to be held at the Y.W.C.- 
A., May 13, 8 P.M. A joint committee 
of the Hartford Youth Congress and 
XI A_ ___•_ _ T _ ________- A — J._ A.

1 and Fascism are sponsoring the con
ference. The long list of endorsers 
show the wide support it is receiving.

The president of the Central La
bor Union of Hartford, William E. 
Kuehnel, has endorsed the confer
ence, as have John Lonegran, who is 
president of the Building Trades Al
liance and vice-president of the Con
necticut Federation of Labor and 
Axel Benson, / president of the In

i’ dustrial Aircraft Workers of Ameri
ca.

I

Newark Conference May 12
The Newark Conference, which will 

be held at the City Hall Council 
Chambers on May 12, 2 P. M., pro
mises to be the largest yet held in 
that city. Five leading A. F. of L. 
unions have endorsed the conference. 
Delegates are expected from a wide 
variety of youth organizations.

A conference in Southern Califor
nia took place May 4 and 5.

Speed Preparations
All over the country young work

ers and students are preparing to 
answerf the jingoist war propaganda 
let loose on Memorial Day by unit
ing their forces in protest against 
the war preparations and the fascist 
attacks on their most elementary 
rights. These preparations must be 
speeded up.

Th New York Conference will take 
place on May 11th. All our youth 
clubs, choruses and LDS Youth 
Branches are sending delegates. 
There no doubt will be a special 
float of the Lithuanian Youth for 
the parade and a large riumber of 
young Lithuanian are expected to 
participate.

As for conferences in other cities, 
our organizations MUST send dele- 

i Rates to them for the biggest United 
Front movement of youth. Get other ” 
organizations to participate, too.

Worcester Conference Today
The provisional committee for 

United Youth Day is.calling a con
ference in Worcester today, May 

■ Tenth, at the Scandinavian Club 
Rooms, 123 Main Street, at 8:00 P.

I M. All youth organizations which are 
interested in combatting, war 
fascism are urged to have their

i gates present.

nunarea worxers arcenaea tne meet- iy,x
ing-under the joint, sponsorship of|thc American League Against War
the Socialist and Communist Parties.

Long Live May Day!

40,000 INPHILLY
By M. M. Sholomskas, Jr.

Philadelphia, Pa. —In the might
iest May Day demonstration the 
workers in Philadelphia have ever 

(Continued on page 3)

Already the Soviet farmers are oiling and polishing up their 
giant tractors (which make a liar out of Hearst) for summer upe. 
These are being given the final inspection before they go to work. 
The growth of collective farming, with .machinery is one of the 
things which our delegate will report to us when he returns from 
the land of the wiorkingclass. Who knows? Maybe he will witness, 
with his own eyes, these very tractors working?

RUSH FUNDS FOR SOVIET UNION DELEGATE!
All Choruses, Youth Branches and adult organizations are urged to 

make contributions to the Soviet Union Delegate Fund. Several organiza
tions have already held affairs for this purpose, so do not forget to send 
the money to the National Youth Committee.

Do not forget that the Laisve Youth Section itself has promised 
raise $75.00 for the delegate. So credit.

and 
dele-

w-l
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The LDS National.Youth' Commit

Committee.

phooey/

Without Ralph Metcalfe and Jesse

Susabelta

Advice to Our Correspondents

iLet’s Cover United Youth Day

Correspondent

Grand Rapids is Host to 
Detroit Aidas, May 11th

WHAT’S DOING IN NEW 
JERSEY THIS WEEK-END?

GLIMPSES OF LIFE IN 
HARTFORD, CONN.

National Youth Committee. Everyone 
is invited. • „ . .

Well, ‘this . is .your friend and < ene
my Payne N. Thaneck saying adios.- -Snoopy.

The ;most important action; 
before the youth today, is the 
preparation for the United* 
Youth Day Demonstrations

Fight Against 1936 Nazi 
Olympics Grows

KIDDIES PARTY TODAY IN 
NEWARK

Biruta enjoyed herself very much 
on Wednesday, tthe 24th. The bunch 
of us got together and threw her a 
good and big birthday party at the 
chorus thall... -Biruta; Jjy the 'way, is 
onft of the foremost and faithful 
leaders of the youth movement out 
here. .. We all wish her the .best 
of luck, and many more birthdays'to 
come...

3. Write the truth! There 
are plenty of capitalist papers 
(including Hearst) for the 
purpose of telling untruths.

4. Do not write anything* 
“just for good measure,” to 
fill up the sheet. With so much 
correspondence from other ci
ties and important news items 
io put in, we must be CON
CISE!

5. Jfahen 'there is al big na
ilonai affair going on like the 
Mftlent Strike of April 12,

Paaourtrations and

Felix could mot come to Waterbury 
with us... Why doesn’t he'explain 
the reason?...

All Out To Bayonne On 
May 11 th!

BAYONNE, N. J. — The new LD'S 
Youth 'Branch organized here is 
holding its first dance, which it is 
calling the Mother’s Day Dance on 
Saturday evening, May 11th, begin
ning at 8:00 P% M..It will be held 

'in the'Lithuanian Citizens’ Hall, 10 
W. 22nd Street, Bayonne, .N. J.

We, the LDS Youth Branch of 
:Bayonne, extend our .cordial invita
tion for all youth in Bayonne and 
the surrounding cities • to attend this 

special invitation id extended to the 
LDS Youth Branches in New Jer
sey to help their “Little Brother” 
branch.

the coming United Youth /Day 
‘Parades of 
.though you 
Reporter for 
Section and 
soon aš you can and mail it Nazi 
to Laisve by special 'delivery 
or by air mail if necessary' to 
make it in New York by Tues- ability of the world,

■ (‘Union has not been invited to 
aay- ■ ticipate.

Well, it came and it went! Yes, I 
mean the Waterbury Affair. :It sure 
was swell while lit lasted, Land •every
one seemed.to• enjoy themselves, pay
ing but little attention to i the warm 
weather and: the stuffy hall ih Which 
the dancing was carried on. The 
dancers:had/a.swell time,.too... 'they 
danced • a while and ’ then rushed out 
to catch a bit of the .good -refresh
ing, stimulating, swell,.cfresh'.air.

The play “Dimitrov” which was

soon, no matter what it may Ibe. 
lhe (Why not participate in the United __ .. _ _ - - EDITQjt)

All 'Correspondents who 
write articles are asked to 
take the .following rules into 
consideration when they send 
in articles. >By following, 
them;-we will be able to save 
tfie editor a lof of time, and 
will be able to ?let him spend 
more time in improving the 
paper.
* 1. Write on one side of the 
paper only.

2. Try to use a typewriter, 
double space. If writing by 
hand, do not -crowd you? 
writing. Write legibly, so at 
least the -editor can read it 
and .rewrite it for the linbtyp-

a scheduled match with a German. 
“It degrades orir race,” Streicher 
said, “to permit a ;Negr<x.wrestler .to. 
fight, a white man,. He who applauds 
when a black man throws a white is' 
not worthy. 6f Nuremberg or German; 
citizenship.”

Clearing Up a Point
Chief: “You are late again. Af

ter this you can . stay at hbriie alto
gether?”

Yes, sir. But what about 
you^sendthem

‘Gala iMovie and Danee
ELIZABETH, ’N- J. The “De

serter,” ;a movie from the “Soviet 
Union” will be,presented by the Ban
gos Chorus at" the Russian Ballroom, 
408 -Court Street, ton .Sunday, May 
12th. The showing will begin, at 6:30 
•P. M. Sharp. Doors open at 5":30. 
The showing of ’ the 'movie will be 
followed. by dancing to the rythm of 
the “Jersey City Boys.” To a com
bination admission of a dance arid 
movie, the price is only .40 cents, but 
if your eyes do not like to see an ex
cellent picture, dancing will , cost you 
only 25 cents. Children’s admission 
is only 10 cents. All youth and adults 
are urged 'to support our Bangos 

. Chorus.
Bang-os-ler.

In practically every city and ham
let where there are Lithuanians, ’there is a conference being 
held for the purpose of preparing to participate in the big 
Congress of Lithuanians .against war and fascism which will 
be held in Cleveland, Ohio, on June 30 and July 1st.

The. workingclass youth
must take an active part in ij^isve Yoilth Section 
it. A special youth session is «... , ’fT-jk
planned to work out ways and means LultOF KCtUFIlS lOu&Y 
to combat the growth of fascism i 
among the ‘Lithuanian youth in 
America.

Another important question which 
will be taken up, will be the condi
tions of the workinclass in Lithuania 
itself. It will do everyone well to 
acquaint themselves with the condi
tions. This Congress will probably 
elect delegates to the proposed. 

’“World ’Congress” of Lithuanian 
Emigrants which is planned in Kau
nas, ‘Lithuania for the fall of 'this 
year.

What is the duty of all our youth 
branches and choruses? First, they 
must cooperate with the adult orga
nizations which are calling the con
ferences. They are to draw in as ma
ny organizations as . possible. Catho
lic and Nationalist organizations 
must be drawn in! They must be 
visited. Our organizations must elect 
delegates themselves. They should all 
take, an active part in the local con
ferences, and in the Cleveland Con
gress, by preparing the largest pos
sible delegations from their own ci
ties. -

The importance of this work can
not be overstressed. The Laisve 
Youth Section and other workingclass 
publications have stressed the fact 
that war is knocking at our doors. 
The go^Riment of ’USA is making 
hurdle after hurdle in its haste to 
win the race -in war preparations. 
The .European nations are growling 
at each other every day. We MUST 
UNITE -to put a stop toĮ this plan- 

•ping., .done by capitalists to kill 6ff 
,the workingclass youth!

Fascism is raising its ugly head! 
What are we doing to stop it? We 
must-mobilize as many organizations 
as possible to send their representa-, 
tives to this Congress.

Homeopathetic Recipe
'Diner: "“What on earth is this 

broth mhde from, waiter? Surely 
j iCusn’t chicken * brdth ? ”

'^Waiter: “Well, sir, it’s chicken
zbWh in its hinfancy. It’S made out ____
| of the water the heggs were boiled my wages. Will

shall I,

ITS NOW ONLY A WEEK 
TILL THE DANCE

A jolly time will be had by all 
those who have the . good 'fortune 
to come to the rip-roaring affair 
to be held by . the Nat. LDS Youth 
Comm., on May 19, at the Lith. 
Citizens’ Club, 80 Union Ave., 
Brooklyn.

We ’ hear news that New ‘Jersey 
is sending her share of young,fel
lows and girls to provide enter
tainment and liven up things. We 
expect visitors from New.Jersey, 
Pennsylvania and of course Brook
lyn will be represented, too.

For 25 cents one can dance, see 
the talented floor show, and get 
a chance to -win one of the free 
prizes of fifty dollars in. all. Some 
fun, eh, kid! Be there with bells 
on and prepare yourself for the 
most entertaining evening -you 
hrive ever experienced.

GRAND RAPIDS, Mich 
, „ . . Lithuanian Art - Chorus is giving youth Day‘ Paradesagainst war and fascism. It IS another of its annual spring concerts

being organized by-the 
rican Youth Cohgress, a big Chorus of Detroit is being presented
linitnd front nr<rnnl?>ntinn nf und?r the leadership of Walter Gu-unitea front organization oi g.as Edith an excellent vio-
rnillionsof youth. -Conferences lin soloist will favor -us by staking 
are being edited in various■■ei-^heingitr^ of th^Lith-
ties to prepare. Our <LDS uanian Art Chorus is also going to 
Youth Branches have received Contribute .to -the success of the pro- 

"• gram. Other numbers will consist of: letters to prepare, also. Write The boys’ trio and various solos.
up these prebdnttions. Write‘l1į:ithe to. . . .. ., , -be conducted by iMr. Palagin. Thereshort, conbise articles about ingoing to be danciiig after the cori- 
-the conferences, and above all, ceirt. s? you everyone will get his 
write about the May 30th de
monstrations of every > city! Let 
us put forth our greatest ef
forts to see what we cah do 
in covering the United Youth 
Day Demonstrations ' T 

Editorial Board,

Renewed impetus was given to the 
campaign to' have the 1936 Olympic 
Games shifted from Berlin or else 
to have the United States > boycott 
.the games entirely as a result df the 
disclosure by Jūlius Streicher, ‘Hit-i 
Jer’s personal friend and/Nazi over- 
lord of Franconia, that Negroes as 
well as Jews will be subject to dis
crimination in sports when they come - first" offering* of "the new "branch? A 

____ _ _____ _______ to ‘Berlin. Streicher made this dis- ........................ ■ 
tee " sent the Laisve 'Youth Section closure when he Refused to allow
editor, Charlie Kwarren to Chicago yWango, a Negro wrestler who has
last week to the Vilnis' Sharėhdlderš been a sensation in Europe, to ap-
Convention. -It was -an important pear .in the 'Nuremburg -.stadium for
meeting since the fifteenth anni
versary of Vilnis was celebrated at 
this convention.

While in Chicago, Charlie 'met 
with the comrades of the Midwest 
Youth Committee and explained to' 
them the plans of the "National. Soft- 
ball Tournament and other matters 
concerning the Youth Movement. JHe 
is expected back this moniing. With 
him went three other comrades, 
Buck, Laisve Manager, ’Joe Zdanis, 
Aido Chorus member, and Zian,

The Newark LD'S LoDesStars have 
Owens, Negro world’s record holders postponed their “kiddies’ party” from 
in the sprints, and ’ Cornelius John- April 26th, to May 10, without Jos- 
son, champion high-jumper,»the Arne- ing any of itą original pep. The place 
rican track and field teajtn will be will be 104‘Wallace Street, Newark, 
seriously handicapped in the Olym- ;the time: 8 P. M„-the date: -May 
pics. Streicher has indicated what 10th. -Do not forget to wear your 
sort of reception awaits Negro rith- outgrown clothes. The Hance ;is to 
letes. help raise’funds to .send the delegate

In the mearitime it became known ‘to the Soviet Union, and to_hejp the 
that /neither the American nor the 
English Women’s Fiėld Hockey Asso
ciations will send teams to the 1936 
Olympics. Both organizations have 
rejected an invitation‘from Germany, i 

So far, despite the strenuous Ob
jection raised by American Athletes, 
there has been no response from the ’ 
American Olympic Committee. As a | 
matter of fact, -the AOC has ap- 1 
proved the Olympics being planned in 

May 30, feel as*/the land- soaked with the -blood of the aro German workingclass. Our slogan isre me BOYCOTT THE 1936 NAZI OLYM-
the Laisve Youth PICS. The Hitlerites think that by 
write the story as .^e P^pies in Germany, 

’ they will raise the prestige of the 
"_._I government and cash\ in on 
tourist trade.

Despite the fact that this is sup
posed, to be a display df athletic 

’ 1, the Soviet scheduled for the ;afair was'not put 
par- on for various reasons.... The crowd 

was disappointed... Five Connecti
cut choruses participated and <it -was 
hard ito tell which sang ;the ibest... 
Believe me, gang, ’these Connecticut 
choruses are sure showing a lot (of 
pep and ambition lately. Lėt’s hope

All EYES TORN TO CLEVELAND AS BATE OF INms. to Bar Negroes 
LfflfflANlAN ANTI-WAR CONGRESS NEARS
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STOOL PIGEON... OR 
CLASS STRUGGLE?

't

Strike Hard Against War and Fascism! 40,000 IN PHILLY’S

(A discussion article on the 
BLACK PIT)

There has been much criticism 
going on in the New Masses and the 
Daily Worker about the subject mat
ter of Black Pit, now playing at the 
Civic Repertory. In the issue of the 
Daily Worker of April 29 and 30 two 
articles appear—one for and one a- 
gainst the material chosen' by Albert 
Matz.; 'Joseph North, voicing the 
opinion of the one group, feels that 
the revolutionary writers should 
create proletarian heroes f 
working class 'to emulate. ___
Stachėl,».on the other' hand, believes 
that any material can be used by the 
revolutionary writer provided 
treatą the Mass struggle bbth in its 
wide and limited implications.

Muth of this confusion, Į believe, 
could be eliminated if we read Waldo 
Frank’s article in May 7 issue of the 
New Massess “Vrilnes of the ’Revolu
tionary

Says 
book is 
it may 
poet or 
ty to I the workingclass and . by natu
ral . selection of strong, expressive 
subjects, will write more and more 
of the struggles - of the farmer and 
worker. But if his vision be sound, 
it will make—-whatever his subject— 
the material for revolutionary art.” j

After reading this quotation, we 
wonder why Joseph North should be 
so upset about Albert Malta’s selec
tion of the stool pigeon idea. What 
we should ask ourselves is “Has he 
used his subject in such a mariner 
that the class struggle is expressed 
and at that—well, in dfama'form ?'”

Joe Kovarsky, the stool pigeon, is 
used -by the author as a medium 
through which the life in . a • mining 
town is portrayed. Through Joe we 
get a,, full picture of. the struggle of 
the miners, their low wages, their 
accidents'resulting in death, or per
manent injury, and their <hard fight 
againfet the “super.” .Choosing; such a 
subject has significance on the dra
matic side. Presenting an individual 
with } problems that he must solve 
creates tenseness and suspense on 
the part of the audience. So far we 
both see arid feel. Matz has not used 
his material in vain.

9

But in choosing a subject in order 
to portray the class struggle should 
we make it serve primarily the role 
of a tool ? <1 find-Albert Matz'here 
at fault. < He was 'too triken up with 
showing the different phases of the 
working class movefrient, dramatic 

.or otherwise, that he became un
scrupulous in his handling of Joe. 
Joe was -too .militant a figure -and 
too healthy a riian to ’degenerate in
to a stool pigeon. His very environ
ment, of which ' the author take no 
1 
demoralizing in the manner which

By L. C.
Today, when the clouds of war 

are hanging over Our heads agaiity 
the boss class is carrying on all 
kinds Of agitation and activity among 
,the young workers so that they will 

! forget about the bad conditions un
der which they have to live. The 
boss Class tries to do everything to 
keep the youth from joining work
ers’ organizations and makes all ef
forts to organize them into organi- etc.*

lists, and not the working class.
In Germany, the fascist Hitler

boys are. facing today. This is what 
the capitalist . class offers to its 
youth. But in he Soviet Union where 
•a workers , government exists, the

MAY DAY PARADE
(Continued from page 1)

yorith lead a joyous life. Every boy witnessed, 40 thousand workers 
and girl .goes to - school1 up to -the massed on the Reyburn Plaza to pro
age of 18 years, at the expense of ciaim their solidarity with the work- 

a ers of - the world. Socialist and Com- 
Special opportunity there to learn -munist workers raised their voices 
all trades and. professions. -They can unitedly for the Workers Bill HR 28-
becomę aviators, engineers, .profes- 27,.for a 30 hour week with no-re-
sors, teachers m different sciences, duction in wages and for »making

zations that serve onlv the cariita- 5^ *S dlscn^ina^on - Philadelphia a Union-town. Equally
Sts° Zn not th? workfne- classP Jg^nst them-just because they are vigorous were the denounciatioLq of 
lists, and not the working class. . .gjrfs They engage m the same war and fascism and Hearst.

In Germany, the fascist Hitlerį ^“"Xktag"-intColtUhmnSl °£ ’’“A"’, B?"r
for the got many youth into his organi- <notjlike in the ‘United States where into the Plaza at 2 o’clock, merging 

Jack nations where they were taught to ya few wtomen of the hiirh class T1111 Socialist workers, who in con- Ueves ^tack the trade unions and Other are^rilaslied all over the front nae-es formity the desires of the So- 
y the i organizations of the workers. What the newsnaners as the heroinesgin cialist leaders were holding a sepe- 

y he .is happening now to the youth df &fffiFof’ snort rate meetin8’ Previous to the United’
n its the • Working "class in the United i P • Front demonstration. • Despite the re

States? Remeriiber how our pa-I The voumr airis in the United jection of the united front proposalsStates? ,Remember how our pa-I The young girls in the 'United 
rents had to almost work the flėsh States will gain nothing unless they

jection of the united front proposals 
Of the Communist Party by the So-

off their fingers to save up a few top join the ranks of the organized cialist leaders, a strong comradely 
i pennies from ‘ the har'd earned smrill young' workers in the Uhited’ States feeling existed bfetween Socialist and

Writer.”
Frank: “The subject of a 
a ’ mere label • or - container; 
mislead or be empty. * Our 

our prose-man, by his loyal-

wages that they earned in order1 to . and fight for the right to'live, fight Communist workers. Following the 
send some of us to cblleges, rind’for the 'ri£ht to lerid a happy completion of the Socialist Party 
then what' happeris...Even ■ if some of life. Young girls, you iftūfet become meeting, where there were approxi- 
Us were lucky enough to go High ’ members not orily of the 'L.D;S., būt mately fifteen hundred workers, ma- 

( School or to some kind of a college, you must also join organizations such ,/ny rank and file Socialists remained 
we firid ourselves in the bread line as, the Youth Section of1 the Ameri- to participate in Philadelphia’s most 
rifter we graduate but not at work can League against War and’Fas- impressive May Day. To add to the 
as we thought we would be. Į cism. It is we, the yqung girls' colorfril arid inspiring atmosphere of

We starid rit the grave of our who will be called to’ pin the flower the demonstration, an aeroplane,
dead hopes, without any bright fu- 1 on the coat lapel of the.young sol-, floating behind; it a large streamer
ture before us. Many of the boys dier who will be drafted to’fight announcing, “UNITED FRONT! 
are triken to the ČCC Camps. In for the profits of the rich. It is REYBU-RlN1 PLAZA 3 P. M.,” circled
these'places ! they are being taught, we,'the young girls who wilLbe told around the plaza* and mid-city.

i how to shoot so that if another to go-into the factories to make the Banners, placards and pennants 
World War takes . place, it will be bullets with which our loved ones bearing slogans,—For Genuine Unem- 
they who will be sent to the front i will be shot down. ptoymerit Tnsurancė-HR 2827,—Make
to fight for the profits of the rich, We must join the National Stu- Philadelphia a Union Town,—Down
and the young girls..’.their dreams dents -League! Already the Red with War arid Fascism,— A Thirty
are blasted, many of them use to Cross is calling upon nurses - to - be Hour 'Week Without Reduction in 
have illusions that pome day they ready in case of war. 'We mu&t Wages,—Defend the Soviet Union,—
will meet the bpy of 'their choice, prepare now, • organize now 'to fight > Hail the Communist Party— and in
get married, have -a nice home and the preparations for war. Just sit- ....
live happily. 'But today, for most of ting around and doing nothing will 
the girls of the working class, this not help, that way, things will only 
is only true in the-movies. Many-of Set worse, 
the young men, uneihployed and - Organize together with the ;mili- 
without means of support, with the • tant students! follow the example of 
black tomorrow staring them in the the students who struck against war 
faces don’t want the responsibility and, fascism on April 12h, T935 in 
that marriage brings. the U.S.A. Join the ranks Of the

This is what the young girls arid Militant American Youth!

we firid ourselves in the bread line as, the Youth Section of1 the Ameri- to participate in Philadelphia’s most

as we thought we • would be. Į cism.

Banners, placards and pennants 

ptoymeht Insurance-HR 2827,—Make

numerable others were conspicuous 
and numerous. But, using the verna
cular of the average young worker, 
a huge banner ten feet square With 
the emblem of a red sickle and ham
mer prominently set upon a field of 
white below which was inscribed,— 
JOIN THE COMMUNIST PARTY, 
THE REIVOLUTIONARY PARTY 
OF THE WORKING CLASS,—took 
the cake.

1 Very picturesque and appealing to 
the eye -was ' the hundred foot dra
gon depicting imperialist war and the 
double effigy of Father Coughlin 
and Morgan.

I This colorful setting was ęplivened 
by the stirring and inspiring < re

Hamtramck Youth ‘Plah Pioneers Build Model 
To Get LBS Uniforms Tenement Playground i

LDS Lanitn Almnl ■Wpcpssilv rof riiarks of the speakers,-A. W. Mills, inch No. 217, of Ham-.r®?1" J“ ^strict Organiser of tke Communist
either not very active, Or More KecreatlOn GrOUndS Party was the principal speaker and 

... - . gave an excellent recital of the tra
ditions of May Day and how these 
traditions were to-day. .revived in 

have ’ the . gigantic struggles which to-day 
t _x confront the masses. The District 
..^ Organiser of the Y.C.L. in the per- 

Aicta of T. Kieth urged the youth to

ist (Party for the realization of a

Hamtramck, Mich. —The 
Youth Branch No,

■tjramck is eu-ner nov very acuvc, w 
I else no one hears of its goings. This 
is. mainly due to the fact that the’ 

(iriost responsible meriibers are also 
active in other workingelass organi-

Į therefore, sometimes neglect- this ve- . 
ry important youth sports, cultural . 
and fraternal organization.

Each spring is the; beginning - pf a ’ 
new life with renewed vigor and) pep

By Mary SincuS
The Brooklyn LDS Pioneers 

zations and are kept busy. They hit upon a very good idea.
week under the supervision, of
Kairys they started to work on a follow the program of the Commuri- 

. project. This project is a very in- f " T' 
teresting and educational one. The better world.

note, .also would-prevent him from members 'turn to* snort^ahd business entire thing is to be made out of . r*” ‘ 
demoralizing in the manner which activitv of our '■ branch.' For this rea- cardboard, tyits of stick, cord and ated in a march of over 5,000 work- 
Matziportrayed him. Ą man who has JL nrn wont to cet new mem- elpfrh* It, shows one side a typical ers-up Broad St. to 18th and Thomp- 
spentt three years in the penitentiary K"’ X S«r ------
because he participated in a Strike. e P

enure inmg is vo ue maue uui ui This monstrous gathering cdlmin- 
activity of our ’ branch. ’ For this rea- cardboard, l?its of stick, cord and ated in-a march of oyer 5,9OOjwork-

slum' district, a tall tenement build- 
.. . ....... , „ irig with clothes -lines witty rrigged

certainly would not break down sim-1 After “kidding” ourselves for quite clothing on thern, and little bit of 
ply because his Wife was- expecting a while about sports, some decisive a yard which one . .can barely trim 
a baby and insisted on having the steps have been taken. The first,•- is around,-in. In the street in front of 
company doctor. Mritz should fami- three new members who have signed the . house there is, always lots of 
liarize himself with -"mining towns, ėn the dotted lirie arid have beeft al- traffic, this aslo making it ftripossible 
Mid-wives, not doctors, take care of ready approved by the LDS physi- for the children to play arid run 
expectant mrithers very capably.. Joe’s cian, Dr. Palevich, himself. around,
sacrifices,. thick with sentimentality, Į 
seem so petty, then. We ąre not at1 
all convinced. Joe would ^stand out 
better as a character if he had be
come a victim not because of the 
pressure of outside .circumstances 
alone, but due rilso to weaknesses in 
his own character. When /the play 
ends, we should "feel nothing save 
contempt for ‘Joe/ blit our emotions 
have tyeen directed into so many I 
false channels that we ; are a bit 
puzzled as to what to thirik. ijoin our!branch without results. .’They | .... <_ . , . , r’l<

In conclusion, I find nothing wrong will turn green with envy and it ‘ 1^įe^all these .°. I
with the subject matter in ’Black will riot. be -.the .-secretary’s or .the thę^idren see v . ...t
c7LlWh4fhiJO?eph *«8. c”«- ?resd6nt!s fault, either. ;
cized. Stool pigeons do exist in thed - ' ' ™
working class arid the role they. play 1 

teratttre is < one df the methods 4;hat 
can be utilized to expose them.

Matz, however, in handling such a came in too late :to .advertise the 
/character, should, have been .more dis- < 'dance. Our apologies this tiine, out 
ceming ' ■ ‘ ‘

.... pJioM KO-'.and see the play for your- ondence so it would reach us 
‘ .............................................

son. Songs filled the air and 'the 
workers had taken possession of Phi
ladelphia’ main highway.

COMMENTS ON ACTIVITY 
OFBBRITAIN/M.
/After a long interval of noncom

munication, here. I am, whether you 
like a it or not. We sure did have a 
swell time in Waterbury a week ago 
Saturday, didn’t we?.., We 'had 
good music and ifine people and all 
in all, three cheers for Waterbury!

i «<*vc AxxvuMo i• By the way, why wasn’t D1M-
they have to "stay in crowded tene- ITROV presented? I had the great

around.
__  ___ _ ________ . On the dther side df the project 

dozen and a half of the finest sweat- is a playground.
The second step is -an order for a

__ _ „_______ _______ ___ Here there are 
ers carried in a leadirig sports Werir swipgs, see-saws ,etc. Mere' the chil-» 

to be made up in a beautiful maroon tent^ but jthe trouble is, there are 
emblerii. •__   ‘________________________________ ’ /_
are White, and in bold letters, the thy children must run around, laugh, 
LDS initials arid the branch number . , ,are emblazoned. Are they nifty?! ;h^./ey f .

We know ol some'fellows, whoonee mente?-.. They become iii-tempered -IMeasure of meeting Ben Medley and 
dropped outwere approached> and unhealthy. uje New’Havln 1DS “out^'ciub

!,— nice chaps...
I am wondering /what has be- 

■ come of į the adult member of ours, 
"j—•.“T“.''*:;* r ■< ’ -somewnng.js -Mr./Ambrose ? F cannot seem-to make

Pigeons do exist in the jn this venture, everyone was Ūną- natural question of the children will out *what it was that frightened him
iZ v.rv ciXXsL" r n J y r nimous. A dance was held on May be why cap’t we have more i play- from our Workers Center.

?Ca5)' iv 4th to raise money fpr this purpose, grounds. Must we answer that the • What has 'happened to our adult
' " • - “ ” Many comrades^, donated food, ;etę. reason for this is because our coun- LDS members; They do-not seem to

I (EDITOR’S NOTE: This article try wants to build ipore warships be worrying about making their or- ( 
.f rather #th^ ^aygrouhds? ( . <Yes, -or ganization grow... our chorus is 

uouvc. vxxxo v...w, cxjursq.^/^W/ifncl thus-ttye child-.growing strong. ., .-keep it’up and
after this, please send your correep-, ren will gradually learn what sort we will have a lot more activity.... 
>„,---- . -x ---- u -----v £yi gyStem thėy are Jiving under. It will not be long now before I'm

shop. They have been ordered and are dren can play to their heart’s con- 
up iii <i uuaumui iizcvivruii muv vxixj V2VUV... xS, there are

•The sweaters themselveri too few of these playgrourids. Heal-
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WORCESTER SAUCE
♦ ♦ ♦ < 

By “Vee-ola”

CHESTER YOUTH PRESENT 
“INQUIRING REPORTER”
Chester, Pa. — Our supper and 

concert turned out fine. We really 
didn’t expect the play “Inquiring 

, Reporter” to go over as well as it 
did. We all thought that the charac
ters would forget their parts, be
cause at rehearsals, some of the boys

• did not take their parts seriously. 
Well, I guess I had better stop talk
ing about how good we did it and 
tell you something about our pro
gram.

The first on, was a short speech 
in the Lithuahian language by Mr. 
Z.ald, a well known speaker from 

. Philadelphia; second, the Lyros Cho
rus Group, from Philadelphia also, 
sang al number of popular working- 

i class songs. Third, Walter Grigas 
played a violin solo, and was fol
lowed by Edward Trockis who gave 

i us a banjo solo. Aldona Kazokyte,
• a member of the LDS National 
. i Youth Committee, spoke after Wil-

I liam Dempsey and Agert Dudonis 
played a comet and clarinet duet. 
It was greeted with loud applause 
(tut! tut!!) Aldona spoke on the 
need to organize youth. She is a 

.good and able speaker.
_ I Lastly, came our play. I must
Bouquets... to the boys for at mention the characters:

On May 3rd, Vinny Grublevskas, 
Dominic W, and Violet Stankus will 
attend the local conference which 
will elect delegates and prepare to 
send them to the Lithuanian Con
gress against War and - Fascism 
which is scheduled for June 30 and 
July 1st to be held in Cleveland, O.

At the YCL 18th Anniversary on 
April 26, a varied program was 
offered and at which the Aido.Cho
rus also took part by singing several 
songs.

K. Menkeliuniutė and C. Canfora 
of New York gave a very fine con
cert here on April 27. Josephine Lat
timer, Joseph Kelley 
Chorus Girls Octette 
pated on the program.

A large gathering 
“Free for All Party” 
which was sponsored 
Chorus for its friends 
thizers.

and the Aido 
also partici-

attended the 
on April 28 

by the Aido 
and sympa-

v least trying to sell the chorus’ 100 
May Day copies of the Young Wor
ker.

Bricks... to the obstinate girl who 
wouldn’t sing Saturday night be
cause the seven girls of the octette 
voted to wear a particular type of 
dress that didn’t please her. (After 
all... what are we interested in— 
clothes or singing?? ?)

Reporter—Anthony Degutis. 
Mr. Darlington—Robert Robson. 
First Girl—-Nellie Gizeski.
Second Girl—Nellie Grigas.
Mr. Gibralter—Adolph Degutis.
Typist—Millie Puzlis.
Third Girl—Anna Haraciko.
Editor—William Dempsey.
After the program was over, the 

people went down stairs to get their 
supper. We all had a very nice dish

HARTFORDESQUE
♦ ♦ ♦ 

By “B. R.”

EDITOR’S NOTES

The Laisve Chorus of Hartford 
participated at the May Day cele
bration in which representatives 
from the Colt’s and Truck Drivers’ 
Strikes spoke. The meeting was well 
attended and the speakers outlined 
briefly their respective situations 
and vowed they would strike until 
they won out, with the aid of public 
support both morally and financially. 
The meeting was concluded with the 
singing of the “International” By the 
entire audience.

To “Vee-ola,” Worcester, Mass.
You story is good. We shall print 

it in the next issue. —Editor.
To the “Correspondent and Assistant 

Correspondent” of
New Britain, Conn: Your corres

pondence will be printed next week.
Editor,,

SENSATIONAL

$50.00 in Free Prizes!

NOTICE
All Dance Tickets must be 

returned by next Friday,
LDS Nat’l Youth Comm

“Waiting for Lefty,” was pre
sented by the Unity Players of New 
Haven in Hartford on Monday night 
for the benefit of the Colt strikers. 
There was a large and appreciative 
audience but it was not publicized to 
a great extent due to probable ban 
by the local authorities. The play, 
on the whole, was very well pre
sented and the audience reacted fa
vorably throughout, even joining the 
“stooges’ in the audience in shouts.

Immediately after the conclusion 
of the play, an AF of L local labor 
leader spoke on the moral of the 
play, bringing out the fact that 
“there were very few such racket
eers in the Federation,” and cont

inued speaking in the exact opposite 
pf the idea of the play. As we YC- 
Lers talked the matter over later, it Į 
was referred to as “two plays.” Also • 
the very fact of his speaking in that 
fashion, demonstrated the fear of 
the strike leaders of the growing 
strength of the Communist Party 

the strikers.
i The Colt’s strike is now on its third n you mani .. , .. li™

SENSATIONAL
SENSATIONAL

Second Annual

YOUTH DANCE
Sponsored by

LDS National Youth 
Committee

supper, we an wau a very mce uisu —
TEa / ik m with lemonade or tea. The helpersThe official opening of the Olym- «hno._ „ vnn didn’t i The Colt s strike is i

pia Park will take place on May p-voi? vou :ust dMn’t reLanv But! month and the Picket line grows 
25th. How many are planning to oį other we all had^some stron£er every daY, with college and
take their first dip into the cool 8 Then c’ the dance in which we high school students joining their 
waters??? allĮ had a rood time It seemed Is ranks* While Peering, they are in-

’----T— . thniirh all vmin^r «renemtlnn 8tiUed with vigOr and strength to
You may 

gainst the 
helped the soap business.

Some women are so infatuated 
with dress that they want even their 
divorce suits to be of the most at
tractive kind.

say what 
low neck

you please a- 
style, but it

- though all the younger generation 
were there. We really had a nice 
crowd.

Nellie.

carry on, by singing revolutionary 
songs such as “Solidarity” and 
“On the Line.”

Bye the Bye...

Now that the Waterbury affair is 
over, chorus members, work must be 

“I hear that you acted in this last started on summer programs, remem
talkie.” bering that something new and dif-

“Yes, I was the approaching foot- -ferent mus^ P.u^ on., Let’s make 
steps.’* “ ‘

Ought to Try Echoing

Reflections of New Haven Activity

■ i 
bering that something new and dif-

our summer picnics really interest
ing!

May 19th
Starting 6:30 P. M.

—-at-— -

Lithuanian American
CITIZENS CLUB

80 Vnion Ave,,
B rooklyn, ’ N. Y.'

By Ben Medley obtaining teachers was done ’haphaz-
New Haven, Conn. — Still no word ardly and not seriously. A sugges- 

from our correspondents. However tion to get the teachers early enough 
I’ll still pinch hit for them until 
they justly take away my present 
employment—corresponding.

We have continued to have the 
large meetings we started at our 
last correspondence, and it looks as 
if wje are definetly going to continue 
doing so. How much better and more 
enthusiastic it is coming down to the 
hall when there is such a large 
group! It sort of stimulates the red 
corpucles into activity... especially 
when the Pappies Buccaroos are ac
tively engaged in their heart-throbb
ing cowboy songs and dance inspiring 
polkas. I called them the Pappies 
Buccaneers in my last correspondence 
and I almost got my neck broken... 
they objected... so I make my apo
logies to these sturdy. Buccaroos and

I’d like to take this opportunity 
to thank all chorus members and 
friends for the lovely surprise that 
was arranged for me. It was very 
nice, so all .1 can say is a great big 

mythank you from the bottom of 
heart.to enable them to finish the course 

with the students and not a constant 
change which tends to draw the in
terest out of the students. Another n* i n 1 II J 
suggestion: That we start immediate- DlTUld. KHIHOSKd. 110110160 
ly on the finances so that the stu- n vj' f* J 
dents can be immediately picked and l)V HPT LOHiniOfiS 
not the last minute round-up as per . 
usufil. . _ —

Tennis and Softball Started ! On Wednesday evening, April 24th, 
The question of soft-ball was much the members of the Laisve Chorus 

discussed and definite plans are al- gave a surprise birthday party^ for 
ready available. We already have a ‘ ~
good captain and manager and the 
practice dates have been decided so 
that we can soon be playing. Vic 
should get started on the district 
schedule so that we can decide our 
league champ and Nat’l playoff ent
ry. Don’t fall asleep. Don’t forget 
Sunday morning... practice—Baker’s 
Field. Let’s all be out.

Į The girls have already become 
greatly enthused about the proposed 
Tennis tournament but nothing could 
be heard from them on their meet
ing. They are slow. But don’t wprr> 
girls... I have my confidence in you.

Dues was a very important topic little work in furthering the work- 
in our meeting, and the sec. is to ’ ’ ----------- J TjL ’ ’ J ’
make some arrangement for our two 
members who are far behind. Don’t 

‘forget, we want them reinstated as 
regular insurance members. 

■\ There will be a dance and social by 
the LDS, Sunday at Lithuanian Hall. 
Adm. 15c. Bring all your friends.

I Another thing on the sport front. 
The boys all got enthused on the,

B. IL_

By Mildred M, Dagilis

MWIS 
ORCHESTRA 
for Dancing.,

Featuring

HELEN SADAUSKAITE
Radio City Singer

ADMISSION 25c

U
TT

ix
rn

our director, Biruta Ramoška. Prac
tically every comrade contributed his 
share, not only toward food, but also 
toward the beautiful bouquet* of ro
ses which was bestowed to her, and 
to wards, the-sum of money which our 
organizer, Agnes Roman presented 
to her. Following the feast, there 
was dancing and quite an enjoyable 
time was had by all.

Our director, Comrade Biruta Ra
moška, may easily be called ^one of 
the most active youths in Connecti
cut. She holds the title of District 
Organizer of the Connecticut LDS 
Youth Branches, and has done not a

ALDONA KLIMATUS
Popular Lith. Singer, LDS 

Member.

logies to these sturdy. Buccaroo: 
will call them Buccaroos from 
on... unless by special permission, 
something else.. .

Important Problems Discussed
Today’s meeting was also well at

tended. (You see I just rushed home 
from the meeting so I could make 
this week’s issue. I hope I did.) We 
ran through our agenda taking up 
thing after thing in detail, giving 
careful consideration to the more 
important topics and treating the 
lesser accordingly.

The Youth School was the first on 
the agenda and it was given its most 
needed discussion. The entire group 
decided and agree that the youth 
gave its full support in order to a- 
void the repetition of the past two 
years. We are .to work as hard as 
possible in order to raise the necces- A __ __ ___  ___
sary quota so that we, as an organi- ready picking the team and are rea-   ______ __   _____ __  __
zation, might send some of our Jess dy for practice. Felix Alexis is ready ever since devoted much of her time 
active and uninformed students to 'to train our would-be-trackmen any ’ * ” ’ 
this year’s youth school to learn how .time they are ready. So limber up 
to build our youth organizations, lyour bound muscles and let’s get 
Upon request of the district commit- started.

Before I go, Helen Latvis is our one day in tt 
editor for the Wall-bulletin. Don’t of the world, 
forget to send in to her all your Biruta, is wish you the best of luck 
news, jokes, articles and material so and success in all work which you 
she can edit for our monthly bulletin, take part.

to build our youth <________
Upon request of the district commit
tee, suggestions were given by mem
bers. A few I have made a notation 
of here: We should have a more sys- 
temized faculty at our school. It 
seems that in the past the method of

The boys all got enthused 
District Field Day that was brought 
up in our discussion. - they are al-

ingclass youth movement. It is hard
ly necessary to add that she is an 
accomplished singer and pianist, for 
we are all aware of the fact. She 
finds time for this dispite her per
sistant activity in the" youth move
ment.

Joining the Laisve Chorus as soon 
as she was old enough, she willingly 
participated in all its activity with 
songs and playing. In November 
1932, she was unanimously elected 
the director of the chorus and has

in furthering its successes. ‘
Having won prizes at several of 

our local theatres for her singing, we 
shall not be surprised to find her 
— day in the tending music circles 

he world. The best we can do,

A VIŠNIAUSKAS
Baritone from Bayonne 

New Jersey.

A QUARTETTE
From Newark LDS 

Youth Branch.

One Act Play

“OSCAR SAPP”
By Elizabeth LDS

This dance was postponed 
from April 28th to May 
19th. All admission tick
ets sold for April 28th 
will be honored at the 

door.
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Atsiminimai iš V arnių Koncen
tracijos Stovyklos 1927 Metais

Rašo Jonas šilėnas

' , (Tąsa)
„Antros dienos vakare atvežė ir dau- 

giau internuojamų už antifašistinį nu
sistatymą žmonių. Kaip vėliau sužinojau, 

” jų tarpe buvo keletas ir komunistų par
tijos narių. Tai buvo darbininkai iš dirb
tuvių. Mūsų balso svoris padidėjo. Kalė
jimo administracija sakė, kad mes savo 
elgesiu tvirkinam kalinius. O tas “tvirki
namas” galėjo pasireikšti tuo, kad kri
minaliniai kaliniai, pamatę mūsų organi
zuotumą ir rįžtumą, būtų irgi pradėję 
staįyt visokius administracijai reikala
vimus. Tas kalėjimo administracijai pa
vojus dar daugiau padidėjo po to, kai at
vežė jau minėtus iš Kauno internuoja
muosius. Atvežtųjų tarpe buvo ir moterų. 
Amžiaus žvilgsniu mūs, internuojamųjų, 
sąstatas buvo įvairus. Tame virš 30 in
ternuojamų būryj buvo apie trečdalis su
augę ir jau pagyvenę darbininkai, įmo
nėse ir dirbtuvėse nuo staklių areštuoti, 
kiti buvo jauni ir daugelis nepilnamečių. 
Jaunųjų tarpe buvo vienas ar du studen
tai ir vienas moksleivis-gimnazistas. Tau
tybės žvilgsniu, jei spręsti ne pagal iš
duotus dokumentus, o pagal gimtąją 
kalbą, mūs tarpe buvo ir lietuvių ir žy
dit, ir lenkų.

Nuo Telšių iki Varniij
„ Iš Telšių mus varė pėsčius. Šaltis buvo 

, didelis. Tokiai kelionei mes nebuvome 
, pasirengę. Todėl nenuostabu, kad ne vie

nas peršalo. Ne vienas kosėjo į saują 
i lyg į bačką. Keletui ir temperatūra pa- 
; kilčT. Komendantas Rusteika norėjo pri- 

, versti mus, kad mes savo daiktus vilkta
me patys ant pečių užsivertę. Bet mes 
atsisakėme ne tik savo daiktus nešti, bet 
ir patys eiti, jei neduos mums mūsų daik
tams vežti vežimų. Po atkaklių ginčų 
su Telšių miesto komendantu Rusteika ir 
jo pavaduotojais vis tik mums pasisekė 
gauti keletą vežimų. Gavę vežimus daik
tams vežti, pradėjome ruoštis į kelionę.

*Mus visus, palei Telšių miesto komen
dantūrą, išrikiavo po keturis. Išėjęs ant 
komendantūros laiptų karininkas mums 
paskelbė: “Visokios kalbos uždraustos! 
Jei kas mėgins bėgti, bus be perspėjimų 

I vieloje nušaunamas!” Ir savo žodžiams 
patvirtinti išsiėmė iš makšties brau-

ningą, pagrąse juo, ir paėmęs ark
lio pavadžius apsižergė balną. Kareiviai 
iki šiol saugoję mus ištolo, apjuosė ne
pereinama grandimi. Mes atsidūrėm ma
žam trysdešimties duytuvų rate.

Išeinant iš Telšių sint pusiau nuvirtu- 
sio stulpo buvo surudyjusioje skardoj 
vos įskaitomai parašyta: “Į Varnius 30 
kilometrų.”

Kelyj mums nenorėjo duoti nė pasilsė
ti, nė būtinus reikalus atsilikti. Keletas 
draugų mėgino gauti leidimą laukan iš
eit, bet karininkas griežčiausiu būdu, 
įvairiausiai plusdamas uždraudė ir įsa
kė kareiviams sustojusius draugus muš
ti šautuvų buožėmis. Mes pavargome. 
Daugelį vargino noras išeiti laukan. Silp
nesniem buvo dar sunkiau. Nežiūrint į 

. tai, kad kalbėtis buvo uždrausta, iš pat 
pradžių mes susitarėm pašnibždomis kal
bėtis su kareiviais, uždavinėti jiems klau
simus, kad tuo būdu nustatyti kareivių 
nuomonę apie mus ir ar kareiviai yra nu
sistatę vykdyti karininko įsakymą. Pas
tarasis klausimas turėjo paaiškėti iš ap
linkinių pasikalbėjimų. Vidurinė eilė pa
leido signalą “taip.” Signalas akies mirk
sniu aplėkė visus draugus ir mes sustojo
me visi, kaip vienas. Karininkas rėkė 
ant mūsų, koliojo mus bjauriausiais žo
džiais. Kareiviai pasitraukė nuo mūsų 
keletą žingsnių ir atkreipę į mus durtu
vus laukė, kas bus toliau. Mes nė vienas 
nejudėjome iš vietos ir reikalavome duoti 
laiko atlikti mums mūsų reikalus. Kari
ninkas išsitraukė brauningą ir trilinkais 
žodžiais mus keikdamas grąsino: “Iššau- 
dysiu, kaip pasiutusius šunis!” Bet ir tas 
nepadėjo. Kaikurie jau pradėjo šlapintis. 
Fašistas karininkas jodinėjo apie mus 
ir iš kailio nėrėsi. Viršila ar vyresnis pus- 
kariųinkas (gerai nepamenu) tiek sutri
ko, kad išsižiojo ir stovėjo kaip įkastas. 
Tuo tarpu mes įrodinėjome teisėtus mū
sų reikalavimus ir tai ne tiek karininkui 
kiek kareiviams. Karininkas, matydamas, 
kad jo grąsinimai į mus įspūdžio, kurio 
jis tikėjosi, nepadarė, o kareiviai nero
do jokio aktyvumo ir noro mus mušti bei 
šaudyti, pasiūlė išeiti iš miško ir tada 
ilsėtis bei kitus reikdlus atlikinėti. Mes 
sutikome.

(Bus daugiau)

MONTELLO ŽINIOS stolių. Tas daugiausia pasto
ja kelią vienybei.

Pirrfcos Gegužės Paminėjimas 
šiemet Geriau Pavyko, Negu 

t Kitais Metais

Pirmą dieną gegužės vakare 
pusė po septynių, darbininkiš
koj publikos prisirinko pilnu
tėlė Liet. Taut. Namo svetainė.

Apie šimtas išplatinta ge
gužinių numerių “Daily Wor- 
kerio” ir nemažai angliškų 
knygelių.

Susirinkimą atidarė Liuo- 
sybės Dailės Ratelio Choras, 
sudainuodamas ‘Hntemaciona- 
lą” ir dar porą dainelių. Cho
ro vedėjas Alb. Potsuš persta
tė kalbėti George -Woodbury 
iš Brocktono, kuris trumpai ‘Lyga

kalbėjo apie bedarbės apdrau- 
dos bilių H. R. 2827. Po to, 
vietoj Biedenkapp, perstato 
kalbėti Bostono distrikto Ko
munistų Partijos organizatorių, 
drg. Bloomfield. Niekas •ne
sitikėjo, kad jis pasakys tokią 
puikią prakalbą, 
Pirmai Gegužės, 
visiems patiko.

Aukų surinkta 
lėšų $13.57. Šias 
kalbas surengė bendru frontu 
ALDLD 6 kp., št.. Roko Drau
gystė, Vienybės Draugystė, Bi
ručių ’Draugystė, LlD.S. 67 
kp., Liuos. Dailės Rat. Choras, 
Liet. T. Draugovė, Mothers’

pritaikytą
Jo prakalba

padengimui 
masines pra-

Serganti “Laisvės” skaityto
jai ir darbininkiško judėjimo 
rėmėjai verti atlankymo:

O. Kiimtenč-Mockapetriukė, 
Washington, St., S. Easton, 
Mass., po sunkios operacijos 
serga. Dabar parvežta savo 
namuose.

M. Haidinas, 155 Winter 
St., Montello, Mass., iš sykio 
susirgo plaučių uždegimu. 
Kaip karštis atpuolė, dabar 
pripažino, kad turi džiovą ir 
nuo lovos negali nė galvos-pa
kelti. Serga Hanson, Mass., 
džiovininkų ligoninėj.

Šalna.

CLEVELAND, OHIO

Sumušė Visus Rekordus 
Tęsiamas dar vienai savaitėj, 

tarpe
? GEGUŽĖS 542

Chapayev ” 
žymiausia Sovietų Filmą 
PENN SQ. THEATRE

Cleveland, Ohio 
pradžia 2-rą vai. po pietų.

4 ketvirtadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais

25 centai po 6 vai. vakare.

'Lietuvių Piliečių Kliubas lai
kė extra susirinkimą 18 dieną 
balandžio. Didžiuma balsų nu
tarė vienytis su šv. Roko Drau
gyste. Bet Rokinė laikė su
sirinkimą gegužės 1 d. ir nie
ko gero nenutarė. Kaip girdė
ti iš komisijos raporto, yra 
viena painiava, kad Piliečių 
Kliubas nenori šv. Roko Drau
gystės vieno nario,.S. 'Kriau
čiūno, kam jis Užvedęs prieš 
kliubą valdišką teismą, norė
damas gauti atlyginimą už tai, 
kad keli metai atgal’kažinkas 
jį nusivedė į kliubą ir jis ten 
gavo mušti. Iš to turėjo huoj

Hartford, Conn.
Iš Amunicijos Darbininkų 

Streiko

du mėnesiai praėjo,

•Kiait.feiS

paremsite šį
svarbų darbų.

1

Notary Public 2-5043TeL STagg

Laisnuotas Graborius
GRAND ST.660 BROOKLYN, N. Y

PenKaa I
xe±

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

“MAČIO-KĖKŠTO EILĖS”
* ir J. Baltrušaičio

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

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

$

■ B

• w

• -j

ADVOKATAS

Broad ir Chesnut.

PHILADELPHIA
Tel. Locust 6100

WORCESTER, MASS.atima. Juk -reikia suprasti, kad Jojex# Vįktor A. Jachentov, temoje:
jziŠenėji ir NA’UJjOji Rusija. Visus kvie-^ tinote yvorcesteriečiai ir apie- 

čiarne ateitu Įžanga tiktai -15c. gyventojai, kur ateinančią ne- 
ypatah rmo nn\ Idėlią linksmai ir naudingai laiką

praleisti? Ogi Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo (13 kuopos) pik
nike! Įvyks 12 d. gegužės, Olympia

streikuojanti darbininkai nori 
iškovoti didesnį duonos kąsnį 
visiems.

Atsimink, broli ir sesuo dar
bininke, kad tu šiandien dirbi, 
o rytoj tavęs laukia toks pat 
likimas ir tavo darbdavio Skau
di ranka. Rytoj ir tu gal 
išmestas už dirbtuvės.

Parengimas

būsi

.linkės gyventojai, kur ateinančią ne- 
zmo 11A\ 'dėlią linksmai ir naudingai laiką 
(199-110) praleisti? Ogi Tarptautinio Darbi-

T DeŠtR&IT MIC H Apsigynimo (13 kuopos) pik-
Gegužės 12 dieną 7 vai, bus rodo- Parke. Pradžia 12 vai. dieną.

mas judomas paveikslas “Chapajev.”\| p.us skanių užkandžių ir gėrimų. 
Tai puikus paveikslas Rusijos revo- , Šokiams gries puiki orkestrą. Visas 
liucijos. Žmonės daug skaitė ir girdė- ' pelnas nuo šio parengimo eis del pa- 
jo apie Rusijos revoliuciją visokių huosavimo papuolusių darbininkų va- 
išvadžiojimų, ir kad teisingai sužino-, dų į priešų nagus.
ti ir pamatyti Rusijos revoliuciją I Todėl kviečiame visus skaitlingai 
tai reikia pamatyti šiuos krutomus ^sijankyti^ ir tuomi paremsite šį 
paveikslus. Tai tikras atvaizdas Ru- r“ 
sijos revoliucijos. Todėl patys lanky- .

! kites ir praneškite kaimynams, kadGegužės 11d. bendro fronto nueitų pamatyti šiuos paveikslus. Ro- ,
• i j • v . i i_  . _ 1 rnAn trr____ r______ .*_i a___

, . •. __ o, ,z.  ■ . i Art Institute. Įžanga nuo 1 vai. ikitainej 57 1 ark St. Visas pel- 5 p0 pietų, 30 centų; nuo 6 vai. vak. <
_ _ __!• —40 centų; šeštadienį ir sekmadienį

klojantiems darbininkams. Vi- !

komitetas rengia šokius sve- dymo vieta 5200 Woodward Ave., ; 
nnviz QI- Vieno ^nlJĄrt Institute. Įžanga nuo 1 vai. iki

—40 centų; šeštadienį ir sekmadienį /nas bus skiriamas Colt’s strei-

si lietuviai privalote dalyvauti 
šiame parengime ir paremti 
kovojančius darbininkus.

Senas Hartfordietis.

Rodymas paveikslų tęsis visą savai
tę. Paveikslas ne tik kad įdomus, bet 
ir pamokinantis. Todėl Detroito dar-J 
bininkai būtinai pamatykite šita pa
veikslą.

šešku pis.
(110-112)

DETROnT^llČH.
įdomios Prakalbos Religijos Klausiniu 

Rengia Draugijų svetainės komi
tetas, subatoj, 18 d. gegužės, 7 v. 
vakare, Draugijų Svetainėj, 4079 
Porter Str., Detroit, Mich.

Į Kalbės drg. A. M. Metėlionis. Te- 
Tarptautinės darbi ninku m°je: Pekla kur, kam ir del ko? IŠ; v 1 naudotojai ir vergijos palaikytojai

Šventės minėjimas, Įvykęs 1 d. dvasiškija, per Šimtmečius grąsina 
gegužės, lietuvių svetainėje, darbininkus pragaru (pekla), betgi 

, ’ . , ’ ligi šiolei nėra pasakę ar tai įrodę,nebuvo taip skaitlingas pubh- kur randasi pekla. Drg. A. M. Me
ka, kaip yra buvę kitais me- Velionis jrodys kur randasi ir kas 
, .’ t? . .v J°je turės patektu Todėl draugai irtais. Programa susidėjo is draugės dalyvaukite visi šiose pra- 
ukrainiečių merginų šokių, že- kabose (ir atsiveskite savo tikintį 
maitytės deklamacijų ir pra- almyną- 
kalbos. Pirmininkavo 
i an.

šiame minėjime 
daugelio progresyvių

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių..

Čia yra puikus pasirinkimas • 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų. :

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas),. f

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Binghamton, N. Y
Gegužinės Minėjimas

M. Max-

nesimatė 
lietuvių,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau, autojnobillus vestuvėm, 

parEm, krikžtynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS v

1 J. GEORGE LIPŠIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON
persikėlę raštinę į sekančią

vietą:
Building

1324-30 Lincoln-Liberty
14

Kviečia D.S. Komitetas. 
(110-112)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių darbininkiškos organizaci

jos, kaip tai T.D.A., Komfrakcija ir ------- I
finansinės pągelbos Colt’o streikie- 

. Įvyks 11 d. gegužės, Laisvės 
I Choro svetainėje, 57 Park Street. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Komitetas 

j užkviečia visuos draugus ir drauges 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi- 

1 me. Paremkime streikierius finan- 
' siškai, kad jie galėtų laimėti strei
ką.

(109-111)

kurių galima buvo tikėtis da- A.L.D.L.D. 68 kuopa rengia balių del ~ ° finnn.Qinp.Q ruirmihnc C.nlf/n sr.rPikiA-
lyvaujant. Priežastis — atša- riam.
limas, nepaisymas, ar kas?

Ruošimąsis Visuotinan
Suvažiaviman

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str Pittsburgh (19) Pa.

Siuntimui bendros delegaci
jos į Visuotiną Liet. Darb. Su
važiavimą, įvykstantį Cleve- 
lande, jau nutarė prisidėti 4 
organizacijos: LDS 6 kp., Auš-

SHENANDOAH, PA.
A.P.L.A. 4-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 12 d. gegužės, “Sweet’s Hall”,
A T TAT TA n a i 2 vai. P° pietų.' Prašau visų nariųl'OS Choras, ALDLD 20 kuopa, | skaitlingai dalyvauti, nes turim daug

ir Liet. Darb. Susišelpimo 
Draugija. Ar daugiau organi
zacijų prisidės, kol kas dar ne
žinia.

svarbių dalykų aptarti.
S. Kuzmickas.

(109-111)

MINERSVILLE, PA.
Komunistų Partija stato scenon 

veikalą “Moteris Gatvėje”, kuris 
įvyks 11 d. gegužės, Darbininkų Svėt. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga -25 
centai. Po lošimui bus šokiai prie 
Zeikų Orkestros. “Moteris Gatvėje”; 
yra dramatiškas vaizdelis iš bedar
bių gyvenimo ir patartina kiekvie
nam pamatyti šį veikalą.

Užkviečia Komisija.
(109-111)

Kad nereikėtų organizaci
joms turėti didelių išlaidų iš 
savo iždų, manoma ruošti ko- ‘ ‘ ikią bendrą didelę pramogą,'ir 
pelną skirti delegacijos pa
siuntimo lėšoms.
•Rdchesterio Jaunuolių Choras 

Bus Pas Mus

Binghamtoniečiai su roches- 
teriečiais palaiko draugingus 
sentikius; vieni kitiems talki
ninkauja programų išpildy
mais. 'Rochėsterio jaunuoliu, 
ėhor&s pasižadėjo atvykti 25 
d. gegužės ir duoti pilną kon
certinę programą. Dainuos ne i karie Todėl prašo-

L J- *-» c vv*»rY ir t c? oninhnlržo otcjiIoyi —

WASHINGTON, PA.
Visi draugai temykite! ALDLD 

236 kuopos nariai nutarė surengt 
draugišką.vakarėli U d. gegužės 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 ' 
nugirst, kad bus didelis “surprise” I 

me ir iš apielinkės draugų atsilan
kyti ant šio nepaprasto vakarėlio.

Aš ten būsiu, 
236 Kuopos Rengėjai. ’ 

(108-110)

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

tik visas choras, bet ir-solai, 
duetai, kvartetai; bus ir mu
zikantai, net ir šokiams orkes
tras ‘bus iš pačių rochešterie- 
čių.

Šį koncertą ruošia ?LDS 6 
kuopa. Kuopos darbšti komi- i 
sija atydžiai planuoja visą 
priruošimo darbą.

—Rochesteriečiai turi rasti uul,v.u?,
tinkamą priėmimą, o vi'ėtinė atras Įdomus, vaizduojantis 1905 me 
publika irgi turi gauti pasiten- tų sŲklhmus U^uv.®įj Komisiia_

NEW HAVEN, CONN.
LD.S. 16-ta kuopa stato scenon 

veikalą “Paskutinė Banga”. Sekma
dienį, gegužės 19 d., Lietuvių Svetai
nėj,'243 Front Street. Durys bus at- j 
daros nuo 3-čios vai. po pietų; lo- 
šihias prasidės lygiai 5-tą vai. va- r 
kare. Po lošimui bus šokiai. Vieti
niai ir apielinkės Fetuviai yra ragi
nami skaitlingai dalyvauti, nes te-

f

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir ’New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

1439 South 2nd Street,

kinimą ne' tik svečių programa, 
bet ir mūsų priėmimu,—kalba 
rengėjai.

Svečių, sakoma, atvyks arti' 
50. Tai bent bus pažmonys!

SKAITYKIT’IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Kviečia Komisija.
(108-110)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia krutamus 

• paveikslus, kurie užsivadina “Desert
er.” Įvyks 12 d. gegužės, 408 Court 
Street; Durys atsidarys 5:30 vai. 
vak. Paveikslai bus rodomi 6:30 v. v. 
Po krutamu paveikslų bus Šokiai prie 
geros muzikos iš Jęrsey City. Pa
veikslai bus labai įdomūs. Nepraleis- 

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

Kviečia visus Bangos Choras.
(108-110)

Jau
kaip streikuoja virš tūkstantis 
darbininkų Colt ginklų gami- būkite laiku, nes turim daug svarbių, 
nimo kompanijos. Iki 
darbininkai laikosi gerai, vie
nybėje. Bet atsiranda apie 
šiinfas ir streiklaužių. Taip 
pat randasi keletas tamsių ir 
lietuvių vyrų, ir moterų, kurie 
streiklaužiauja. 
džiausiąs darbas, kad 
ninkai vieni nuo 1

Šiolei dalykų aptarti.
Kuopos Sekr., Klevinskas.

(410-111) •

NEWARK, 'N. J.
Sovietų Sąjungos Draugų 

skyrius rengia labai svarbią prelek- i 
m . . . ciją. Jį įvyks nedėlioję, Į.2 d. gegu-Tai yra JUO- žės, 4 vai. po pietų, 53 Broom St., 
k-d darbi- Newąrjce. .. |
, , | Kalbės buvęs caro armijos gene-j

B^itų uuoną roias $r Kerenskio atstovas Japoni-l

rusų

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 ,kuopos susirinkimas . 

įvyks sekmadienį, 12 d. gegužes, Leo
nard Svetainėj, 111 W. \Market • St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Visi nariai

BUSINESS MEN’S LUNCH 
harry SLOBODIAN 

Savininkas 
Bell Phone Poplar 9257

Harry’s Taife
Kur Geri Draugai Susieina

17O1-O3-O5 No. Dover St.
PHILADELPHIA

Ant Columbia Ave., tarpe 
2Šth‘& 29th r

Smagiausia Vieta Mieste
Specializuojasi įvairiais žuvų 

Valgiais (Sea Foods) , 
MOTERIMS 'STALAI ’

1

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

-1 ■ -u -r—..it- ...u :.v :-=-- =- :—=-- —J
— — —• ■

__________ , Jh—

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
{ tonas, tai legališkas svoris. Prista- 5‘ 

tome greit į jūsų namus. Prašome - 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokile: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

•Kampas Union Avė. ir Grand Si. 
485'Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER -COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661

1

f 
y. L



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
į r i i,;- —-r=^

Visų Akys Žiūri į 19-tą—Kodėl?
Visų atyda atkreipta į 19-tą

ryto Įvyksta didžiulė vietos 
konferencija del Am. Liet. 

gilarb. Visuotino Suvažiavimo, 
kuris bus 30 birželio, Cleve- 
lande. O vakare bus tas didy
sis . LDS Jaunimo Nacionalio 
Komiteto končertas-balius. Abi 
virš (minėtos sueigos rengiamos 
Ųiet. Am. Piliečių Kliubo sve-

įlėj, 80 Union Avė., Brook-

pasakyti, bet trumpoj sutrau
koj priminsiu tiek: bus puiki 
koncertinė programa, kokią re
tai girdime; gera orkestrą šo
kiams; ir paskiausia, bet .la
bai svarbi ypatybė, tai didelės 
piniginės dovanos, kurias duos 
prie įžangos tikietų. Dovanotus 
yra skirta 50 dolerių. 'Taigi', ■ 
tą puikią programą girdėti, pa-

Apie LDS Jaunimo Komite
to pramogą daug kĄ gahfna 

••N _________________ ;-------

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bręt-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c. 
Už bonką. Galima gauti

« THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųškite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Peįrsiuntimą apmokame.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

’ Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku < Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi J PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

nai veda kovą prieš augštas 
maisto kainas, šiuo tarpu jos 
rengiasi paskelbti vienos die
nos streiką prieš mėsos bran-, 
gumą. Tikisi gauti ir smulkių
jų biznierių-bučerių pritarimą, tetas išsiuntinėjo studentų ir 

mokytojų organizacijoms laiš
kus, reikalaujant prašalinti. 
James J. Holloway už fašisti-j^ 
nę taktiką, kuria jis pasižy
mėjo pastangose sulaužyti stu
dentų prieškarinį streiką. .'Ji
sai vertęs mokinius pasirašinė
ti, jog jie nestr^ikuosią, taipgi i 
važiavęs Washingtonan reika
lauti atsiųsti šnipus persekioji- 
Ynūi mokinių.

riuose juokavo, kad jau net 
arkliai susipranta ir atsisako 
kapitalistų spaudą vežti.

Brooklyno Kolegijos Komi-

Tuo tikslu rengia eilę mitingų 
įvairiose apielinkėse.

Įi0IĮIQIIIQIH3IIIQIIIQIII0IIIQIIIQIIIQHIQ|||Q|||i iiii3iiigiiioiiisiiioiiiaiiioiit9iiiOįH3ĮiiaĮ!Įęiu

Jaunimas Rengias Savo BROOKLYN LABOR LYCEUM
• Gegulės 30 diena jaunimui 

sišokti ir dar laimėti dOVarią I tuomi; kuėnii yra Pirma 
yra proga tik už 25c. įžangos. fireKUžės > visiems < darbinin- 
Tikietai • parsiduoda''iš ankšto kams. Jaunimai smarkiai ren-
ir patarčiau rkiękvienam įsigy
ti,- kad’ nepritruktų. •' N • ■ ’
< .• - i i 1 , 'Rėp. ’’

Smarkiai Rengiamės Liet. Suvažiavimui

Gegužes > visiems > darbinin-

giasi. tai- dienai: šeštadienį, 11 
gegužės, 2 vai. po piet,. Union 
M. E.' 48th
St., įvyks jaunimo konferenci
ja, kurion ': unijos, " studentų 
grupės ir visos kitos organiza
cijos siunčia savo atstovus, 
čia bus išdirbti’ galutini pla
nai apvaikščiojimui Jaunimo 
Dienos, 30-tos gegužės.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

. 1 Į i <■ % i

šis didelis nupiginimag tik trumpam, laikui, tuojau
■ naudokitės proga. i /

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bari- 
kietų, Vestuvių,'Susirinkimų ir 
tt. Puikus, stėičius su naujau
siais įtaisymai^.- Keturios*balių

• alleys. . f i
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tėl., Štagg 3847

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

T

Brooklyne nuo pęreito tre- 
ciadieijiQ bus 223 daugiau ad
vokatų, tame skaičiuje ir 8 i 
moterys advokatės. Jie nese-' 
nai užbaigė mokslą įr 8 gegu
žės priėmė priesaiką. ,

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 13 d. gegužės, 269 
Front St. Pradžia 7:30 vai. vakare., 
Draugai nesivėluokite dalyvauti, kad 
laiku galėtume pradėt susirinkimą; 
Iki šiol neturėjom patogios vietos lai
kyti susirinkimus, bet dabar kliubas 
pavėlina mūsų organizacijai susirinkt 
jų kambariuose. Ateikite visi ir at
siveskite naujų narių.

Sekr. | 
(110-111)

BROOKLYN N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks ' 

13 d. gegužės. Pradžia 8 vai. vakare, 
“Laisvės” raštinėj. Draugai ateiki
te visi ir atsiveskite nauju narių, ' • ■ - ■ ■ - - - - j
neliktumėt suspenduoti.

A. Baltakis.
. ! ' ' ’ (iio-iii)

License L-1370 Tel. Stagg 2-29M

Artinantis A. Liet. Darbinin- bus išrinkti delegatai. '
kų Visuotinam Suvažiavimui ir t j konferęncija yra pąkvies- 1 '•------- u------------- ”
mes subrukome jam rengtis.'ta laiškais 34 draugijos, kliu-Brooklyne Reiidoš Streikas 
Šiuo tarpu svarbiausiu mobili- ... . , . . ., . .k . . . . . bai, chorai,-kuopos ir kitokioszacijos punktu yra vietos kon- ’ _ ...... . . ,., L .. , • • t -.n i grupes. Mes įsitikinę, kad di-ferencija, kuri jvyks 19 d. ge- * < ‘ v f’' -'“‘xx m i 4. t • x a idziąjame' New Yorke yra ne- guzes, 10 vai. ryto, Liet. Am. N . . ... .
Piliečių Kliubo svetainėj, 80 maž/au k^a tiek lietuvių or 
Union Ave., Brooklyne. Iganizadjų. kurių antrašų ne- 

1 • • v • 1 f-j J turėjome ir laiškai nepasiųsta.1_-Jki šiol jau išrinko po 7 de- T ; , . v. , . ,.
rėjįįatus Liet. A. Piliečių Kliu- vlsos. kviečiamos atsiųsti 

m - b.as ir Lietuvių Darbininkų Su-,atstovUs ‘ sl* konferenciją.
sfXfenijimo 1-ma kuopa. LDS Į konferenciją renkama Į 
^alinimo 200 kuopa išrinko du< atstovas nuo 20 narių. Orga- 
dęlegatu. Veikiausia, randasi nizacijos prašomos siųsti pilną _ 
ir daugiau draugijų, išrinkusių kvotą atstovų, kad padarius | pakėlė rendą komiteto sekre- taipgi pasistengkite užsimokėti, kad 
delegatus, tačiau tikrų žinių konferenciją gyva ir turtinga 
dar neturim, šiomis dienomis j gerais tarimais. • i | 
vyksta daugelio draugijų su
sirinkimai. Be abejo, juose

Šešių stubų gyventojai, 194- 
198 Court St., įteikė namų sa
vininkams reikalavimus patai
sų, numažinimo rendos 10 
nuoš. ir pripažinimo gyvento
jų komiteto. Gyventojai susi
organizavo savaitė atgal ir 24 
iš 32 pasirašė reikalavimus. 
Savininkų atstovė sutiko pa
taisas duoti, bet atsisakė nu
mažinti- rendas. Tuo pat sykiu

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.

JONA$ STOKES 
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

TeL: Glenmore 5-6191

Konferencijos Šaukimo 
r Komitetąs.

Lietuvių Am. Piliečių Kliubo Vieša Padėka
. I .. ’ I ( ‘ : -i'- '• !Lt f'j .

t’
c

Varde Lietuvių Amerikoj Pi
liečių Kliubo širdingai cĮgĮ^yg- 
jame visiems, kurie prisidęjo 
prie mūsų bazaro’ padarymo 
pasekmingu. Pirmiausiai dide- 
liiT ačiū priklauso bazarp' dar
bininkams, kurie dadg ir pasi
šventusiai dirbo, paskui auko
tojams, o taipgi visiems, kurie 
atsilankė Į bazarą arba kito
kiais būdais prisidėjo prie jo 
parėmimo.

Bazaras ištikrųjų buvo nusi
sekęs ir LAPK atliks keletas 
šimtų dolerių pelno, kurį Kliu- 
bas sunaudos tokiems daly
kams, kurie bus naudingi visai 
Brooklyno lietuvių visuome
nei: svetainės pagražinimui, ir

Aukavo bazarui 
P. Atkočaitis 
Grocery Store 
F. Valitis .
Ą. Būgną
A. čerkauskas
M. Cesna 
|m. Beliauskas

A. Radzevičius 
Gustas

S. Misijas į 1 
P. M arei ūkas

• Kiti aukavusieji

sekami: 
$5.00

T’y

torei, Beatričę Manzoi), norė- 
dąmi ją praŠaįin.ti , ir tuonji 
suardyti organizaciją.; Bet 
streikieriai nemano prie to da- 
leisti. ■ i .

PARENGIMAI
REIKALINGAS partneris. Turiu tris 

kambarius su visais patogumais.
Mokestis $2.00 j mėnesį. Savininką 
galima matyti apie 6 vai. vakare. 1 
Nedčlioj fper visą .dieną. Johnas, 136

‘>eri Street,. Brooklyn, N. Y., f

ROBERT LIPTON

Valiukas, flVj Mikalauskas,-. Ą. 
M. Ąugunas, A. Jojimas, Be- 
činskas^ layman? ‘Berger,, Mr. 
Palionis, A. Guzikas.

' Balčiūnai, Varpas Bakery; 
J. ‘ Janlf įis,J įAy;mane,į Vdtebkie- 
nė, ‘ki Vildas/ F. Radišauskas, 
Manhattan Liq. Store, J.' žyi- 
ngienė, F. Šukienė, < J. Daugir-? 
das, Brettschneider, >Simanski, 
Petrauskas, W. Mardosa, F. 
Miller, M. čejauskienė, > M J,

PraW laistė,Merginą ,.. oj ,per visą,dieną Johnas> 186
Nuo 2 gegužės ^ingo. ,Clara Mibjitu L. f.,

Katz^IJ.GW Ų^jps,22 {okalo kan,Pas Graham(1^.e1n1u2e;
nare. Gimip.Ss ,ir draugai.susi- —....i...£4— I 
rOpinę,. Ąpie,„jos ;i{in$n?ą. bu- . pĄ JĮEŠKOjlMAI 
vp. prąne^ ponijai, .beteki PA1IJEgKAU „kambario . BrooMyno 

.Šiol ( policija nedėjo pastangų dpięlinkėj del vienos merginos. Kam- 
netihpkyašgk«- SfeTntX‘fiya 
Vąizdą, kari worn i į) a d Str ją Štr^ę,t,: Brooklyn, N. Y. 
surasti. Tas sukelia" drauguose 
dar daugiau nerimo

barįSitun but atskiras. Kasykite se- 
kanČiu antrąšu: A. Z„ 46 tTen Eyck

N, . i- (109-111)

‘ ‘ > PAJIEŠKOJIMAI
. •• Pajieškau savo brolio Antano Alvi-

.Vys 'Lauk Khmpapijos Uniją &
Queens ir New. Yorko Elek- Prienų. 4

Greyčius, A. žižienė, J. Glos- ^10s Kompanijos daibmmkai Pa -r ig scrantono išvažiavo 1912 
nis, Laketh Cig., Cohen and balsuos 23 gegužės unijos metaisį Neturiu žinios J™r jis dabar 
Horowitz, W. Kriaučiūnas, Pa-^klausimą. Pereitą vasarą kom- lą. Atsišauk, broli, arba kas apie jį 
ražinskas, J. Zaborauskas, Ya-; ■ PanUa įbruko , .darbininkams žinote, praneškite šiuo antrašu: Jur-

• i t tt i t'* zn •v-, Hfivo 1 il<vfi tiioq Alviku, 192 Ohio Avenue, Shenan-siūlaitis, J. Urbonas, P. Gnšką, savo umJ3> Kaa suiaiKyn juos doah, Pa
J. Povilaitis, M. Jakubauskas, nu? st°jim° įr Brotherhood of
M. Naden, J; Rūtkus, N./Zū- 
zas.

W. Lukoševičiai, Scholes 
^.„„ Baking Co., A. Bugailiškis, L. 
1.00 Lipshitz, H. Kurin, C; Degutis, 

.50 K. K. Loevs, J. Kanopa, J. 
Glickman, P. Naujokas,

Utility Employes, kuomet or
ganizavimosi ūpas darbinin-

(105-110)

PARDAVIMAI
i restaurantas

(valgykla). Priežastis pardavimo

jaučia gerai sveikatoj. Del daugiau 
informacijų kreipkitės prie Ambra- ; 
ziejąųs, 168 Grand Street, Brooklyn,

(110-112)

kuose buvo pakilęs. Darbinin- PARSIDUODA pigiai 
kuose didelis nepasitenkinimas yra< ka(] dabartinis savininkas nesi- 
kompaniška unija. Martin 
Wersing, Brotherhood 103 Lo- 
kalo pirmininkas, sako, kad lo- N. Y. '

H. įįjĮb raštinėj randasi vardai! .25 _________________
.25 Fink, R. Safran, J. Daify, F.. 506 darbininkų, kurie atsisakė PARSIDUODA Valiūnas tirštai an-
.25 Bush, S. Lipsky, ,R. Lipton, F.' priimti kompariiškos unijos

5.00 žonis, M. Žilinskas, S. Mišių- knygutes Jis nurodo kad dė-[daugiau informacijų kreipkitės šiuo
2.00, nas, G. Unk. Co. W. W. Pol- įa to lokalo veikimui sulaiky- Jįnt?5"’ 794 Gran<1 Slreet’ Brooklyn-

I .. . •' , .. 'gyventoj-lietuvių apielinkėj, kur gali-
i priimti kompaniskos unijos ma padaryt geras pragyvenimas. Del

. 5.00 lack, A. Mikąlaus.kąs. J.,.Abr
į j į t>.OQ roiiia^ičius, 'G., Jesineh;

1.00 ne Krigden/ Stone Bros., Ai 
INaubaras, W. Čikinaš, P. Ma-;

•„.čys, A. Srupskis, J. Ambrazė-: 
i jus, Dr. Petriką,t D and Z CoJ 

r«BT ■?nO%tv"’iS0dėsdavč,.R. Hi Brewing Co.,

Coal. Co. < ■ ; > -• ; ' • « ■ '
• Dar kartą visiems didėlis 
ačiū! k > • . . „i i'

bazarui
J'inėnblum/H. BAron,1; 

)lidh£'Luggagė Shop, A: Zi-j
I OI UotVlo, JL tlo.

čius, J. JSirpėnas, S. Brėžis, 
Križinąitis, S. šilinskas, S. Bro- 
skienė, J, Kasiulis,.J. Česna, P, 
Ptisininkas, JK Sutkus, P. Vak- 
rikas, Birutės R. Vai., P. Kun
drotas, Venckunas, J. Garšva,

■s. Rachling, J. Sakanavi- 
ą, Diržis ir
Ginkus, Dr. Lukauskas, Dr.

LAPK Bazaro Rengimo 
Komisija; i < » 1 1 ' 'i

---------------------—u---------------------- c f : •

Armokauskas, Kova Prieš Augštas Kainas
Darb. Moterų Taryba jąu se-

j-‘Chapayev
** • Į

» LITTLE THEATRE
562 Broad St., Newark, N. J. .

4 mėnesius rodytas ant Broadway su dideliu pasisekimu.,
Kalbinis paveikslas su muzika ir išaiškinimais anglių

• kalboje. Pirmu kartu bus rodomas New Jersey] e.
Bus rodomas visą savaitę nuo 1 vai. dienomis iki. 11 vai. vakarais.

PrašidSs šeštadienį, 4-tą Gegužes (May)

i .»■

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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{ Dr. HERMAN MENDLOWTTZ
« Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą
<!> WILLI AMSBURGHĘ:
t 252 Berry St, Brooklyn, N. Y.
y arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

t Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomls
T nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
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f ’ NEDALIOMIS

t Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 
<j> , '

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<^>
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Painters and Carpenters
Taisome ir mąliayojame namus iš vidaus ir iŠ lauko 

Ą, BALČIŪNAS
? 321 Chauncey Street, N ’ Brooklyn, N. Y. 

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

J; Susižiedąvi 
mams, Ves- 

A tuyčms ir 
N! Kitokiems

1
j taki iii

l ■ 't------ ------ ---------- T-

r Dovanos
U Specialiai

Žemos
I V Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi-

I mo Žiedų 
Setų $10.00 ir ąugštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

HARMAN

ta 300 darbininkų nuo išme
timo iš darbo1 pereitą rudenį.5
j. \ - ■> 5 1 - .. :

Trumpos Žinutės
1 -t.,,-J.. ■ ..-T-rn

: Įėjęs i kompaniškon* -krautu
vėj!, -132 Buffalo Avo.į Brook
lyno, du plėšiku pareikalavo 
atidaryti saugiąją šėpą. Kada 
prižiūrėtojas* vilkino su jos at- 
idąrymu, vienas plėšikas rėžė 
dideliu peiliu jam per ranką, 
liukirsdam^s- Jdu ii pirštu,' pasi
griebė smulkius pinigus ir pa
spruko. ' ,

! i:,.: (105-110)

(PARSIDUODA saliūnas. restauran-. 
I tas s kartu su 14 fornišiu’otų kam
barių, ant gero kampo. Parsiduoda l>e ; 

jriamo. Viskas yra geriausiam stovyjj' 
Gerai išdirbtas per ilgus metus. Kas i 
nori sigyti gerą vietą už prieinamą 
kainą, nepraleiskit šios progos. Viską! 
parduosim labai pigiai. Vieta rahda- 
si ant 498 Ferry Street, Newark, 
N. J. Del informacijų telefonuokite, 
Mitchell 2-9356. 11

(108-113). !

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ '
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS 

705 GRAND STREET 
14th Št. $Pbway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y. 
Grand and Metropolitan Avė. 

. karai ^priveža., , •<

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

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107, UNION AVĖ.

Brooklyk. N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
.nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkasi

’ < PASIDABINKITE
Visi it visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkime, savo 

plaukus' ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Ęyck ir l\Iaujer Sts.

( Laikraščio “Sun” išvežiotojo 
: arklys nusprendė nebetamau- 
ti ir pasileido kiek drūtas La
fayette St., New Yorke. Kiek 
pasmarkavęs, nusikratė, ir ve
žimą, pasiliko tik su vadelėmis 
ir dišlium, su kuriuo dauge
liui automobilių apdaužė lan
gus ir kitų atmintinų bruožų, 
įteikė-iki pavyko jųnuęamiriti. 
Išsigandę žmonės bėgo4 f visas, 
piises^ o kiti pasislėpę tarp dū

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knvgą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiauėius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite jų dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 ( 

adresuoki!:
J. BARKUS

111-40, 128tb Str., 
OZONE PARK, N. Y. ų

Telephone, EVergreėn 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y. ,

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Benai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

. . . mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parėms 
šaukiu dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
. Gydoma Kraujo

N e n ormalumw. 
Odos Išbėrimai, 

I Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi- 

Įbu mas, Nervų Jė

gos išeikvojimai, 
j K a t a r i n i ai ir

I / Chroniški Skaų-
// dūliai, Skilvio Ir< Žarnų Ligos,Mėšlažamės Li* 

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegintas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučjų, 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, ateL 
kite su pasitikėjimu pas mane pasi- 'v 
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai li- 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir

I čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metąi;
Tarp 4tb Ava. Ir Irvine PL 

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




