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KRISLAI
Mae West “Lietuve”?
Buožių Suvažiavimas.
32% Pabrangimas.
“Katalikiška” Lietuva.
Geraširdystė, žioplystė.

Rašo S. Brooklynietis

Socialistų “Naujienos” at
randa, kad vyras storulės jud- 
žių aktorės Mae West esąs lie
tuvis Pranas šatkus, tik savo 
vardą perdirbęs į Frank Wal
lace. Kitas socialistų laikraštis 

►“Keleivis” spėlioja, kad pati 
Mae West esanti lietuve; ir a- 
budu džiaugiasi, besegdami tas 
“naujas žvaigždes” lietuvių tau
tai.

Kodėl “Naujienų” ir “Kelei
vio” redaktoriai nepasinaudoja 
Mae “Westaites” pakvietimu: 
“Come up and see me some 
time”? Bet jeigu nuėję prisi
mintų apie jos “lietuvystę,” vei
kiausia gautų amerikonišką “ki-

2,500 “džentelmanų” farme- 
rių traukiniais ir puikiais au
tomobiliais suvažiavo j Wash- 
ingtoną pasakyt Roosevelt, ačiū. 
Tiems buožėms, mat, Roosevel
tas padidino pelnus; ir savo 
kalboje jis apšaukė melagiais 
visus smulkius farmerius ir 
pusininkus, kurie skundžiasi, 
kad Roosevelto politika gramz
dina juos į vis didesnį skurdą.

Iš Roosevelto duodamų apmo
kėjimų už laukų neužsėjimą, už 
bovelnos užarimą ir gyvulių nai
kinimą pasinaudoja tik “džen- 
telmanai” farmer lai. O valdžios 
išrašomus čekius už tą naikini
mo darbą smulkiems, prasisko

linusiems farmerėliams pasiima 
bankai ir buožės už skolas.

Bet Rooseveltas su “ūkišką
ją” savo politika “pasitarnavo” 
ir miestų darbininkams taip, 
kad vien pernai metais maistas 
pabrango 32 nuošimčiais.

Vyriausias Lietuvos vyskupas 
Skvireckas sako: “Platinti ka
talikiškus raikiaščras yra pa
reiga kiekvieno kataliko, kuriam 
rūpi, kad mūsų brangi tėvynė 
Lietuva paliktų katalikiška. . .” 

v Bet lietuvių klerikalai ryšyje 
su “Naujienų” antru skridimu 
į Lietuvą prisimygdami tvirti
no, kad Lietuva yra katalikiška 

dr todėl “cicilikai” neturėtų ten 
kišti nosies. Įvairiuose kituose 
atsitikimuose jie taipgi kalbėjo 
vardu katalikiškos Lietuvos. Bet 
iš arkivyskupo Skvirecko pasa
kymo reikia suprasti, kad Lie
tuva jau pusėtinai subedievėjus.

Sovietų Komunistų Partija 
patiekė 52 obalsius, su kuriais 
šiemet buvo apvaikščiojama 
Pirmoji Gegužės. Vienas obal- 
sis yra toks:

♦“Sovietų šalies darbo\ žmonės!
“Mirštančiojo klasinio priešo 

įsiutę likučiai mėgina pakirsti 
socializmo dalyką. Išnaikinkime 
buržuazijos likučius! šalin ge
raširdiškumas ir žioplumas! Bū
sime visur ir visuomet budrūs!”

IN TWO PARTS

PART ONE

HITLERIS JAU TURI 
10,000 ROMBINIU

KARO LĖKTUVU
LONDON. — Augštajame 

Anglijos seimo rūme lordas 
Rothermere, s a v i n i n kas 
“Daily Mail” dienraščio, 
tvirtino, jog Vokietija da
bar turi 10,000 bombinių 
kariškų lėktuvų, ir kiekvie
nas iš jų galįs nešti beveik 
po toną bombų bei kitų 
sproginių.

Pagal karo ministerio 
Hailshamo pranešimą sei
mui, Anglija jau turi suor
ganizavus 40 iki 50 įvairių 
kariškų komisijų, kurios 
darbuojasi prirengti jūrų 
laivyną, orlaivyną. armiją, 
ginklus ir amuniciją karui. 
Centralinė gi Aprūpinimo 
Komisija apdirbinėja pla
nus, pagal kuriuos galima 
būtų visa pramonę pervesti 
ant kariško pagrindo.

Anglijos imperialistai iki 
šiol rėmė Hitlerio atsigink- 
lavimą, o dabar jie visu pa
šėlimu patys ginkluojasi, 
gąsdindami savo niliečius 
pavojum iš Vokietijos pu
sės.

Elektra Sustabdyta 43

Didžiausio Pasauly Laivo 
Darbininkai Sustreikavo

LE HAVRE prieplau
koj, Franci jo j, streikan 
išėjo darbininkai ir tar
nautojai naujausio tos ša
lies laivo “Normandie,” 
didžiausio visame pasau
lyje. Laivas rengėsi plauk
ti j Jungtines Valstijas. 
Streikieriai reikalauja už- 
tikrint žmonišką metinę 
algą, o ne vien tik apmo
kėti už kožną padarytą 
kelionę atskirai. Streikuo
ja ir “Champlain” laivo 
darbininkai. Per abu lai
vu streikuoja 2,000 darbi
ninkų išviso.

MASKVOS “SUBVES” 
STOTYS PANAŠIOS Į

PUIKIUS PALOCIUS
MASKVA.— Kapitalisti

nė žinių agentūra Associa
ted Press iš čia praneša 
apie atsidarymą grąžiausio 
pasaulyje požeminio gelžke
lio. 1 Sako, kad Maskvos 
“požeminio gelžkelio ątotys 
yra panašios į palocius: jų 
platformos margai išgrįs
tos; marmuro pilioriai ir 
ružavi laiptai.” Stotys, be 
to, papuoštos proletarinių 
artistų pieštais paveikslais, 
stovylomis ir tt.

Šio pirmo Sovietuose po
žeminio gelžkelio atidary
me dalyvavo drg. J. Stalin, 
“subvės” statybos vadas 
Kaganovič ir kiti augšti So
vietų viršininkai. Drg. Sta
linas savo kalboje išreiškė 
gilią padėką požeminio ge- j 
ležinkelio statėįams: darbi
ninkams ir technikams, vy-

Gubernatorius Tyrinėsiąs 
Drg. R. Minoro Žmogvagius

SANTA FE, N.M.. — 
Amerikos Pilietinių Lais
vių Sąjungos delegatai, 
vadovaujant prof. F. O. 
Mathiesonui ir Katheri- 
nai Gay, išreikalavo iš 
New Mexico gubernato
riaus Cl. Tingley pasiža
dėjimą ištirti žmogvagys- 
tę, kur buvo pagrobtas se
nas komunistų veikėjas 
R. Minor ir Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 
advokatas D. Levinson. 
Gubernatorius jau pa
tvarkė, kad Santa Fe ap
skričio teisėjas sušauktų 
“grand džiūrę” tam tyri
nėjimui.

Chicagos Policininkai 
Daužė Demonstrantus 
Del Bedarbių Šalpos i
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Užpuolė 7,000 Darbininkų Demonstraciją; Daugelį Sumušė ;!■ 
Ir Įkalino; Majoras Atmetė Darbininkų Delegaciją ,1

SSRS IR FRANCI  JA 
ŠAUKIA VOKIEČIUS į 

NEPUOLIMO PAKTĄ
MASKVA.— Po kelių die

nų pasikalbėjimo, Sovietų 
užsienių reikalų komisaras rams ir moterims; o Mas- 
M. Litvinov ir Francijos jkvos Jaunųjų Komunistų ____ ______ o________ _c
užsienių reikalų ministeris Sąjungai paskyrė Lenino kompanijos streikieriai ir išleido bendrą pareiškimą, Ordeną, augšeiausią garbės juostėJiantieji kiti darbi- 
iŠ kurio matyt, kad ir Vo- ženklą, už jų didį veiklumą ninkai sudarė vieną iš di- 
kietijai. yra atdaros durys ir pasišventimą tame dar- džiausiu pikietų šio^ miesto

3,000 DARBININKU 
PIKETAVO COLT’S

GINKLU FABRIKĄ
HARTFORD, Conn. — 

Colt’s šaudomųjų a ginklų

CHICAGO, Ill. — Trečia-[McKenną, sekretorių Prieš- 
dienį 7,000 darbininkų de- i karinės ir Priešfašistinės 
monstravo bendru frontu, Sąjungos, ir daugelį kitų. J 
reikalaudami vėl atidaryti 
bedarbių šelpimo stotis ir 
protestuodami prieš taksus 
ant perkamų daiktų. De
monstracija buvo vieningai 
surengta virš 20 įvairių dar
bininkiškų organizacijų.

Demonstrantus žiauriai 
užpuolė policija; daugelį jų 
apdaužė ir areštavo Karlą 
Locknerį, valstijos Bedarbių neturįs laiko tokioms delė- 
Tarybų pirmininką; Tom
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Miesto valdininkai už
draudė laikyti demonstraci
jos mitingą Congress Pla- 
zoj; todėl jis buvo atlaiky
tas Grant Parke. Nuo de
monstrantų buvo pasiųsta 
delegacija su reikalavimais 
pas miesto majorą; bet ma-

■

pas miesto majorų; bet ma
joras per savo policijos ko- 
misionierių atsakė, kad j iš

gacijoms.

Kaip Naziai Žudo Politinius Kalinius T

išleido bendrą pareiškimą, Ordeną, augšeiausią garbės

prisidėti prie sutarties, ku
ri padaryta tarp Franci jos

juos remiantieji kiti darbi-

be. . istorijoj. Nuo 6 vai. iš ryto
Užbaigus . septynias my- fabriką pikietavo virš 3,000 

ir Sovietų Sąjungos, delei (lias požeminio gelžkeli,o, (darbininkų, kurie stabdė ir
atkalbinėjo streiklaužius. 

| Prieš pikietininkus buvo 
atsiųsta 100 policijos, bet 
policininkai nedrįso juos už
pulti. Melynsiūliai tad ban
dė išprovokuoti kitus darbi- 
Ininkus prieš komunistus pi- 
fkietuotojus ir liepė trims 
■žymiems komunistams išei-

istorijoj. Nuo 6 vai. iš ryto

MlPchinCA TW StfAlka tarpsavinės pagelbos ir delei .tuojaus prasideda darbas ’ 
™ Idabar esamųjų rubežių ap- pratęsti jį dar 12 mylių. Į

SPRINGFIELD, Ill.—Jau ! saugojimo. Prie tos sutar-. ■ ■ !2 . _ — . saugojimo, rne tos sutar- _____________________
šešios savaitės kaip . strei-1ties gali prisidėti ir Lenkija. TvwwvYYT/\n
kuoja, elektros . darbininkai | Pranešama, jog Čechoslova-, ŽINIOS 1S LIETUVOS 
19-koie miestu ir miestelių klla greitu laiku pasirasvs 
nietinėie dalyje Illinois vals- tokią sutartį su Francija 'ir 
tiios. Per streiką ne tik an- Sovietais.
temo naktį namai, bet užsi- jeigu Vokietija ir Lenkija 
darė daugelis dirbtuvių. ku-|nenorgtų pasirašyti tarpsa- 
rios buvo varomos elektros vines nagelbos sutartį su 
jėga. Del teturėjo apsistoti ‘Franci ja ir Sovietais delei t tų pradžioj miesto savivaldybės 
darbai ir keliose angliakasy- bendro apsigynimo, tai kvie- |kason sumokėjo už 1934 m. abu 
klose Belleville ir Staunton čiama padaryt “antro laips-1 pusmečius butų ir savivaldybės

Jeigu Vokietija ir Lenkija

apygardose.
Streikieriu masiniai pikie-

nio” sutarti, kur galėtu pa- 
sižadėt neužmilt nd vienos

tai privertė kompaniją pa-.iš susitariančių šalių ir ne
šalinti skebus iš Edwards- duot jokios.paramos kitiem, 
villės, Centralijos ir Bolle- kurie bandytu kurią nors iš 
villė<< Progresyvės Mainie- jų užpulti.* Tokias sutartis 

Sovietai siūlo taikai palai-

WUPPERTALYJ, Vokie
tijoj, pereitą savaitę hitleri
ninkai pasmaugė ir kitaip 
nužudė tris priešfašistinius 
darbininkus ir vieną smogi- 
ninką, kuris ne visame ka
me pritarė Hitleriui.
' Belaidojant vieną iš tų 
darbininkų, Fr. Kreikenbau- 
mą naziai suėmė 200 iš jo 
kūno palydovų ir kankino 
juos elektros sriovėmis.

Oberhausene hitlerininkai 
kankinimais išvarė iš proto 
dvi įkalintas priešfašistines 
moteris. Darbininkui vardu
Hannes jie plaktuku visai buvusį Nepriklausomos So- 
sudaužė pirštus rankų ir ko- cialistų Partijos veikėją. T

jų, paversdami juos į košę, 
už tai, kad jis neišdavė var
dus komunistų priklausąn- , I 
čių prie vienos unijos. j vO ,'^i? t’"*5

Duesseldorfe naziai du f 
komunistus užmušė kalėji
me, o trečią kankinimais . 
įvarė į proto pamišimą.

Leipzigo kalėjime hitlerife- 
čiai užkankino komunistą 
Karlą ir socialdemokratą 
unijų vadą Christianą Fer- 
kelį. ' ?'»K|

Dachau kalėjime fašistai 
nužudė Richardą Scheidtą,

Antra Karta Reikalauja 
Mokėti Mokesčius

Tauragės m. gyventoja G.» ti iš pikieto eilės. Bet dar
bininkai del to tik subruz
do prieš policiją ir garsiai 
atšovė, kad “mums geri ir 
socialistai ir komunistai.”

Pikietan suėjo pritarėjai 
darbininkai iš Arrow Elect
ric, Underwood rašomųjų 
mašinėlių ir kitų dirbtuvių; 
skaitlingai dalyvavo Inter
national . Ladies Garment 
Workers narės ir nariai ir 
darbininkai iš įvairių kitų 
unijų.

gyvenanti Daržų gatvėj, siu me-

mokesčius ir gavo kvitą, šiomis 
dienomis pas minėtą pilietę atė
jo sav-bės policininkas ir parei
kalavo sumokėti už 1934 m. II- 
jį pusmeti butų mokesčio. Pilie
tė G. paaiškino, kad ii iau senai 
tuos mokesčius sumokėjo, ir pa
rodė kvitą. Laimė, kad G. 
numetė kvito.

rių Uniios pirmas lokalas 
su 2.400 narių nutarė ne
naudo! elektros, iki streikie
riai laimės pergale 

Ill. Power ?n< 
paniia bandė 
streiklaužius taisymo dar 
bams, bet iiems betaisant į- 
vyko eksplozija ant vieno 'sustreikayusiu laivastačių 
stulno su daugeliu elektros sustabdė budavojimą dau- uiKSV1£US lcllvtuu „uua
perlaidų, tain kad nutrūko o-plio karo laivu kuriem na- t>» • ■ - • ' ,

elektra dar 24-nems mies- statyt skirta $50,000,000. met. ėjo geležini Užėjus keleivi 
tams..................... Streikui vadovauja Indus^ i_________ „________ t Jt t

liauno xjicuuvvD Streikieriai taip drūčiai ttrinė Unija Marininkų i ir šokti, bet taip nelaimingai, kad „ ______ o___  ____ v___
rašo, kad Pirmojoj Gegu- ^ai^0S1* *r turi .tiek daug re- (Laivastačių. Stengiasi strei- jį traukinys išvilko iš rūbų ir Streikieriu skaičius viršija

d Light kom- Plėtojasi Camden, N. J 
Laivastačiij Streikas

ne-

5 RAUDONOS VĖUAVOS 
BUVO IŠKELTOS KAUNE

Kauniškis 1 i a u d ininkų 
dienraštis “Lietuvos Žinios”

tams.

žės Kaune komunistai “iš
kėlė penkias vėliavas, iška-

Degtinės Auka po 
Traukiniu

• PANEMUNĖLIS. —• Rokiš- 
nAUTrM-iAT at t a/.A/J Mo ap.— Balandžio 11 d. Ba- CAMDEN. N. J.. - 4,Q00l jOTiskių km piL Dūda:buv0 pa. 

kviestas savo sužiedotinės nuei
ti pas ją pasogos reikalu. Dūdasustabdė būdavo iimą dau-

Streikui vadovauja Indus^ niui traukiniui,) jis bandė į jį į-

Streikuoja Virš 35,000
Medžio Darbininkų 

’ SEATTLE, Wash. — Už- 
streikuota jau 85 nuošimčiai 
medžio kirtimo darbų ir jo 
apdirbimo įmonių Oregono 

iir Washington© valstijose.

J. Pilsudskio Motinos 
Kūnas Bus Atkastas?

VARSA VA. — Sakoma, 
kad bus atkastas jau supu
vęs lavonas motinos J. Pil
sudskio, mirusio fašistinio 
Lenkijos diktatoriaus, ir nu
gabentas į Vilnių. Pirmiau 
buvo pranešta, kad jo moti
na palaidota Vilniuje. Da
bar pataisoma pranešimas,

Gyvenimas Vokietijoje | 
Panašus į Kalėjimą

NEW YORK. — Ištrūkęs ' 
iš Vokietijos kalėjimo, su- • | 
grįžo Amerikon mokytojas 
George Roiderer. Jis sako, 
kad hitlerininkai visą šalį 
pavertė kalėjimu. Pavojin
ga bent kas kalbėti. Pavyz
džiui, vienas įsigėręs karo 
veteranas nuėjo į raštinę 
pasiskųsti, kad neišduoda

i

mėiu, kad majorai 35 mies- ka išplėtoti, kad apimtų sumalė visą vieną ranką, 
tų ir miestelių šaukiasi I tC h esterio, Wilmingtono

kad ji palaidota Surgintuo- pašaipos paskirtu laiku. Už 
se, netoli Kauno, Lietuvoje. Įtaj jis tapo nuteistas į kon- .

Jau minėta, kad Pilsuds- Įcentracijos stovyklą penb0r< 
kio smegenys ir širdis bus tam laikui.. ... :. dg
pervežta ir laikoma Vilnių- Pats Roiderer pakliuvo 
je, o lavonas palaidotas Kra- kalėjiman,-kur buvo išlaiką-* 
kove. tas arti 10 mėnesių iki teis-

Pats Roiderer pakliuvo

.<■

!»<
S

■tas arti 10 mėnesių iki teis
mo tik del to, kad pas jį nfc- 
ziai rado biskį priešingos ka* 
rui literatūros. Bet jeigu 
Roiderer nebūtų Amerikos

Darbininkai Tęsia Kovą i iri i i i-.•1 c (vęs dar 10 metų kalėti.
CLEVELAND, Ohio. — | Pakliuvęs į Moabit kalėja. 

Bender Body automobilių mą Berlyne, Roiderer girdŠ- 
kompanija savo pasiūlyme i jo, kaip ten kankina drg. 
streikieriams atsisakė pa- j Thaelmanną ir kitus revt>*,: 
kelti jiems algas, bet sutiko .liucinius Vokietijos darbi* 
pripažint uniją, mokėt pus- ninku vadus, 
antro sykio tiek už viršlai- -----

Francijoj nesenai užbaigąkius ir du kartu tiek už

35,000.
HILLSBORO, Ore.—- Me-

A;

Keie penjKias vėliavas, įsKa- , , . .j... °v
bino 10 plakatų ir paskleidė .gubernatorių. idant lis su-,New Londono. Quincy, San

jęe_ įvestų Elektrinmku Unijos,Francisco ir kitas laivų sta- 
! atstovus i taikos derybas su tykias. Uniia pasiuntė tris 
kompanija. atstovus į Wasthingtona iš-!nui Tūskai peiHu’pęrpjovė 'š'oną StaeiMeriai’ataeta“^“'’^

apie 60 atsišaukimų, 
įiolika vėliavų įvairiose vie
tose iškabinta ir provincijo
je.”

Nėra abejonės, jog tą die
ną buvo paskleista kur kas 
daugiau lapelių ir iškelta 
raudonųjų vėliavų, negu 
paduoda buržuaziniai Lietu- tono (gubernijos) Bern teis- 
vos‘ laikraščiai. Bet jau ir mas pripažino, kad “Siono

kompanija.

“Siono Protokolai” Yra 
Juodašimčiu Klasta
BERN. —Šveicarijos kan-

Perpjovė šoną
KAMAJAI. — Rokiškio ap. džio darbininkų streiko pri- 

I Velykų antrą dieną Kakšių kai- į tarėjai stabdo gabenimą me- 
jmo pil., Jagminas savo kaimy-,džiagos iš miškų į dirbtuves.

Clevelando Automobilių •K

dėstyt Roosevelto valdžiai 
darbininkų reikalavimus.

rę sumoksią užvaldvt visą 
pasaulį. Už protokolu “tei
singumą” liudijo Hitlerio 
pulkininkas Ulric Flei-

už tai, kad tas per jo lauką per- Muir ir kitų Darbo Federa- 
važiavęs. Tūskai šonas susiūtas.1 cijos vadų pasiūlymus eiti į 

derybas ir daryti nusileidi-Siiimfac kad Nm&pIa aeryi lr ary kjllllllldb, Kali LiClbKClc mų kompanijoms.

Hitleriškos Vėliavos
MUNICH. — Tapo areš- Cleveland, Ohio

y.

iš tų pranešimų yra aišku, Seniūnų Protokolai” vra|Schauer. Tariami žydų “se-'tuotas Franz Wolf už tai,, tas garlaivis “Normandie” šventadienių darbą. 600 tebestreikuoja 800 Willai
kad revoliuciniai darbinin- falšyvas, suklastuotas “do- • niūnų protokolai” pirmą syk (kad jis neiškėlė ^hitleriškos (turi ,1,029 pėdų ilgio ir sve- streikieriu savo susirinkime elektriniu batarejų dari

i------- į v o išleisti carinėj Rusijoj vėliavos su kreivu kryžium (ria 79,280 tonų. Tai di- vienbalsiai nutarė tęsti kovą ninku. Tos batarejos da
)lai” taip sudirb- 1905 m. Juos naudojo juoda- per nazių šventes ir paro-. džiausiąs ir puikiausiai ir už pridėjimą 20 nuošim- giausia naudojamos aut

kai varo darbą pirmyn, ne- |kumentas”
žiūrint didžiausių pavojų iš į tą. “Protokolai” taip sudirb- 1905 m. Juos naudojo juoda- per nazių šventes ir paro- džiausiąs ~ _______ **
Smetonos pusės. ti, kad būk žydai turį pada- šimčiai kovoj prieš žydus, das. (įrengtas laivas pasaulyje. • Čių uždarbio.Smetonos pusės. ti, kad būk žydai turį pada- šimčiai kovoj prieš žydus.

600 .tebestreikuoja 800 Willa

mobiliams.

v?
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jo lėkimą. Jeigu Vaitkus lekia į Euro-; 
pąx tai jo dalykas.

Komunistai kovoja tiktai prieš tokį 
monkey business, kokį Grigaitis ir Ko. 
daro su skridimu. Vienas iš projektuoja
mo transatlantinio skridimo tikslų yra 
tame, kad nutraukti lietuvių darbininkų 
domę nuo kovų už kasdieninius savo rei
kalus ir sustiprinti fašizmą Lietuvoj. To
lydžio, komunistai nemato jokio didvyriš
kumo Vaitkuje, kokį bando įkalbėti svie
tui menševikų tūzas Chicagoje. Tam 
Grigaičio bizniui, kaip žinia, pritaria ir 
“Naujoji Gadynė.” Jinai skelbia jo pa
rengimus. Bet tame juk nėra nieko nau
jo-

rašiau korespondenciją, kri
tikuodamas tą “P. Petrulio” 
korespondenciją sykiu ir 
kalbėtoją p. Bagočių. Tada 
“Keleivyj” pasirodė straips
nelis, kuriame buvo nurody
ta, kad aš galįs užsitarnauti 
deportavimą, nes esąs pasi
slėpęs nuo caro valdžios šio
je šalyje ir įžeidinėjąs “mo
kslo vyrus.” žodžiu, su “Ke
leivio” paukšteliais jau ne 
pirmą sykį turiu ragus su-

ŠYPSENOS

Kam Durys Atdaros
Barbora Hutton’iūtė, “turtingiausia 

mergina Amerikoje,” paveldėtoja dešim- 
tukinių krautuvių magnato Woolworth 
milionų, pereitą pirmadienį atsidivorsavo 
nuo princo Aleksio Mdivianio, o antra
dienį ištekėjo už grovo Kurt Haugwitz- 
Reventlow. Apie šitą mergą kapitalisti
nė spauda turbūt bus daugiau rašiusi, ne
gu apie kokį kitą asmenį. Kur jinai va
žiavo, ką jinai gėrė, sukuo jinai kalbėjo, 
su kuo turėjo kitokių reikalų, buržuazinė 
spauda plačiai ir mandagiai aprašė, tary
tum tai būtų kokia išminties pavyzdys. 
Tuo būdu buržuazinė spauda bando nu
traukti savo skaitytojų domesį nuo rim
tesnių ir svarbesnių reikalų.

Būk tik bagotas, kapitalistinėj šalyj 
tu būsi protingas, garbingas ir garsus! 
Tau durys visuomet ir visur atdaros. 
Šiandien gali atsiskirti ir apsivesti — už 
pinigus čia viskas galima. Neturi pini
gų, negali divorsuotis, nors ir labai pora 
nesutiktų ir norėtų tą padaryti.

Kuomet darbininkė mergaitė miršta 
badu, tampa sumuša pikieto linijoj, arba 
esti patikta kitokio baisaus likimo, kai
po išdavo kapitalistinės sistemos, tai ta 
pati spauda tyli, o jei kiek ir parašo, tai 
kur nors nežymiam kampelyj, keletą ei
lučių. Jai nesvarbu biedniokai. Jinai 
leidžiama kapitalistų pinigais; jai todėl 
svarbu ginti kapitalistų interesus. Te
gul bus idiotiškiausia merga, jei tik ji 
turtinga, tai jos špaltose bus ir garbinga!

Lietuvaites į Haremus, o Vyrai
Eunuchais

Dr. J. Šliupas savo “Laisvojoj Mintyj” 
(išeinančioj Kaune) rašo straipsnį, “Dar
bas ir Religija,” kuriame, be kitko, nuro
do, kad 16-tam šimtmetyj

Vilniaus, Slucko, Minsko rinkose 
pardavinėdavo lietuviškąjį jaunimą 
riams, kurie berniukus padarydavo 
chais, o mergaites parduodavę Azijoj 
rėmus...

Ten pat Šliupas klausia:

ponai
toto-

eunu-
į ha-

Kur buvo pas mus katalikų bažnyčia, kad 
ji neužsistodavo už vargšus, engiamus ir ne
laisvėn pardavinėjamus? Argi pati bažny
čia, beje vyskupai ir klebonai, nelaikydavo 
vergus ir baudžiauninkus, kuriuos išnaudo
davo lygiai, kaip ir kiti ponai? Ar darbo 
žmonės gali bažnyčiai dėkingi būti už tokį 
elgesį ?

“Keleivio” num. 18, koks lotas, Vladas Wrublevskiš 
ten S-tas, o gal greičiau............
pats redaktorius, nuo ausies 
traukia:

“ ‘Laisvėje,’ 13 d. vasario 
tūlas Gamtos Sūnus rašo: 
‘Aš kalėjime sėdėjau ir dau
gelis Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių kalėjime sėdėjo; 
mes kovojome prieš caro 
valdžią ir kitus išnaudoto
jus.’ Gamtos Sūnus caro ka
lėjime sėdėjo, bet už ką?; 
Per keletą metų vedė žmo- j 
nes iš Lietuvos į Ameriką, būsi “geras pilietis”, 
ir gerai juos apskusdamas Dabar aš statau ____ 
gražų gyvenimą sau darė, v.į0” §įabuį klausimą: A. 
Revoliucijos laiku, 1906 m, bųtų mane gynę virš nuro- OUVVC1V111 xj^xjx> oi 
rudenį, kada Kupiškio vals- dyti advokatai uždyką, jei- 30 d. sausio 1916 m. Ir į ta 
tieciai sumokėjo caro vai-1 gu aš būčiau , • 
džiai mokesčius už žemę, ^kutęs, plėšikavęs ir 
tai būryš vyrų užpuolė. Ku-!smukles konjaką 
piškio paštą ir išplėšė, rodos :kaip> kad jūs rašot? Prie 
13,000 rublių. Tiek grobio 
pasičiupę, jie suėjo į smuk
lę ir pradėjo konjaką gert, 
manydami, kad jau carą nu
vertė. Bet staiga policijos 
buvo užklupti. Nekurie pa
bėgo. Paketurių kaimo šly- 
zį kas nors pasipelnymo 
tikslais laukė bėgant su pi
nigais ir užmušė. Gamtos 
Sūnus tapo areštuotas ir 
Vilniaus apygardos teismas

ir Šipili'nas.
Teisme mano prasikalti

mas nebuvo įrodytas ir ad
vokatai į dulkes sumušė ca
ro valdžios pastatytus šni- 
pus-liūdininkus ir pats ka
riškas teismas turėjo pripa
žinti, kad aš nedalyvavau 

f . V | K/ x X A A A
užmetamuose man prasikal- remti, 
tunuose. Bet aš žinojęs ir 
delei to buvau nuteistas. | . r x , .
Reiškia, jeigu ką žinai, tai felewy
turi pranešti į ochranką, tai,an . ta _ J ‘ •., /

«____ i taipgi nepneme, dar skloki-
mnkams sykiu su ja bū- 

Dabar aš statau “Kelei- • nant.” Čia turiu pasakyt,
: Ar: i<aci mes, L.S.S. 105 kp. na-

• • riai, sutvėrėm LDLD 31 kp.

Paskutinis apkaltinimo n

Ei, Draugai Juokdariai!
Kas gi jums pavasariui 

atėjus pasidarė? Ar tie dul
kių pusnynai ir jus užpus
tė ? Dar hei fyverio sezonas, 
rodos, neatėjo; o jei jau ku
ris ir čiaudite, tai čiaudėkit 
šypsenomis, o ne ant tuš
čio... Senieji draugai šyp- 
sininkai — J. J. Butkus, A. 
M. Bedievis, J. Robziw, J. 
Šilingas ir kiti, rinkite ir 
rašykite šypsenas. Juk pa
vasarį ir vasarų daugiau vi- 

* 5 • • 1 • 1 • 1 ,

į

emigrantus draugiją įstojo ir mano gy-
P° veninio draugė. Sklokininkų i .... .

gėręs, pas mumis jokių nebuvo ir,8?^11! juokingų nuotikių at-

progos patarčiau “Keleivio 
Maikiui ir sandarbininkams 
pasiteirauti pas J. Vileišį ir 
Andrių Bulotą. Jie yra tam
stų plauko žmonės, bet jie 
pasakys tą patį, kad aš bu
vau nuteistas be kaltybės.

Toliau “Keleivis” rašo: 
“Kuomet Bimbos klapčiu
kas, iš katorgos pabėgęs, at
vyko į Lewiston, Me., tai L. 
S. S. kp. tokio kovotojo ne-

Negaliu tikrai nurodyt,

Atvirai, be Kokių Išsisukinėjimų
Jeigu galima bent už ką Mussoliniui 

atiduoti kreditą, tai jis jam priklauso už 
jo atvirumą. Pereitą antradienį, kalbė
damas Dučė savo parinktiniams senate, 
pareiškė, jog niekas, girdi, Italijai nega
li pasakyti, ką ji turi veikti Afrikoj. 
Abyssiniją Mussolini skaito “Italijos rei
kalu” ir su ja ketina apsidirbti, kaip jam 
išrodys tinkamiausia.

Jis pareiškė, kad Italija ginkluosis, mo
bilizuos savo piliečius į dar didesnę armi
ją ir siųs Afrikon tos armijos sulyg savo 
nuožiūra. Europos dalykuos Mussolini 
taipgi vaidinsiąs didelę rolę.

Šitaip ir panašiai Mussolini kalbėjo, 
kuomet Italijos armija yra vis didinama 
ir nauji tūkstančiai kareivių gabenama į 
Afriką.

Vadinasi, Italijos fašizmas atvirai bar
škina ginklais, atvirai kalba apie karą ir 
jį ruošia. Lai tas bus darbininkams aiš
ku. Tegul jie žino, kad reikalinga prieš 
karą ir fašizmą kovoti!

Žinoma, kad negali. Kunigai žmones 
išnaudojo panašiai,, kaip ir kiti išnaudo
tojai. Reikia atsiminti, kad aplink Aly
tų, Dzūkijoj, žmonės ilgus laikus bau
džiavą vadindavo “kunigija.” Iš kur gi 
paeina šis žodis? Aišku, iš to fakto, kad 
kunigija laikė pavergusi baudžiaunin
kus, tikinčiuosius katalikus darbo žmo
nes, biednuomenę!

Bet kokia gi nauda iš tų dr. Šliupo 
riksmų apie kunigijos blogus darbus? 
Tai pilstymas iš tuščio į tuščią. Jis rė
kia prieš bažnyčią, bet gina kapitalisti
nę sistemą, kuriai bažnyčia reikalinga, 
o bažnyčiai—kapitalistinė sistema. Pa- 
galiaus, visi gerai atsimenam, kaip tas 
pats didelis bedievis dr. Šliupas nuvy
kęs į Lietuvą, apsivesdamas, suėdė tą pa
tį dievą ir pas kunigą šliūbą paėmė!

Mūsų Bendradarbiams
Andai mums pasidžiaugus, kad turime 

daug korespondentų ir paprašius, idant 
dd. korespondentai trumpiau (bet daž
niau) rašytų, tūli iš jų visai aptilo. Ko
dėl taip, draugai? Gyvenimas tebeverda 
naujais atsitikimais. Kodėl apie juos ne
parašyti ?

Prašome!
Trumpiau, bet dažniau, draugės ir 

draugai!

nuteisė į katorgą. Kuomet įsileido į . savo tarpą.
Bimbos klapčiukas iš ka- y 
torgos pabėgęs atvyko į pokįu laiku aš įstojau į L. 
Lewiston, Me., tai LSS kuo- s.S. 105 kp. Bet visi vieti- 
pa tokio ‘kovotojo’ neįsilei- njai draugai gali tą palin
do į savo tarpą. L.D.L. dr- dyti, kad aš per visą tą lai

kotarpį, kurį pragyvenau 
Lewiston, Me., priklausiau 
prie L.S.S. 105 kp.

Kad aš priklausiau prie 
L.S.S. 105 kp., tą labai ge
rai žino ir “Keleivio” štabo 
šulas p. Bagočius. Nes ro
dosi 1916 m. mūsų L.S.S. 
105 kp. surengė Bagočiui 
prakalbas. Tame laike aš 
buvau L.S.S. 105 kp. organi
zatorium, ir pirmininkavau 

į laike jo prakalbos. Po pra-

E Ne Viskas Gerai
Taip, ne viskas gerai su tuo žmogum, 

kuris parašė “Naujosios Gadynės” “ža
rijas” ir įdėjo tokių kvailų dalykų, delei 
kurių prisieis rausti net ne vienam dores
niam to laikraščio rėmėjui. Tas žmogus 
posmuoja, būk “Laisvė” ir “Vilnis” orlai- 
vininką Vaitkų vadinusios “imperialisti
nės buržuazijos įrankiu.” Juk tai kvai
lybė, kokią gali sugalvoti tiktai Butkus. 
Nei “Laisvė”, nei “Vilnis” tokio dalyko 
nerašė, kadangi Vaitkus tokiu nėra.

Dėlto, kad Trojanovskis pasiuntė teleg
ramą “Chicagos lietuvių organizacijom,” 
kurių vardu Grigaičio žmonės kvietė jį į 
savo bankietą, ir kad tame telegrame 
Trojanovskis palinkėjo Vaitkui “pasek
mingai nuskristi,” tai tas pats “N. G.” 
rašytojas (Butkus) vėl gi nuplepa nei šį, 
nei tą. Butkus nuduoda nežinančiu to 
paprasto fakto, kad komunistai niekuo
met neturėjo nieko prieš lakūną Vaitkų 
ir neturi, kaipo prieš žmogų, neigi prieš

Ne Taip Jau Buvo
Didelę klaidą padarytų tie, kurie tikė

tų, kad pereitą savaitę įvykusis Anglijos 
karaliaus 25-kerių metų, viešpatavimo ju- 
bilėjus buvo “visų Anglijos žmonių mie
lai pasitiktas,” kaip rašo buržuazijos 
spauda. Tai netiesa. RUNA praneša, 
kad daugelyj vietų, ypatingai mažesniuos 
miesteliuos, kur valdo išimtinai darbie- 
čiai, buvo’ oficialiai nutarta nieko bend
ro neturėti su tuo jubilėjum. Vienam 
Londono priemiestyj, Bethnal Gree, bu
vo nutarta paskelbti viena diena liūdėji
mo. Apsivilkę žmonės juodai, vaikštė 
per dieną, liūdėdami, kad skurdas ir ba
das pas juos siaučia, kaipo pasėka kapi
talizmo ir jo liekanos karaliaus Jurgio 
viešpatavimo. Kai kur buvo priimta re
zoliucijos, smerkiančios Darbo Partijos 
viršininkus už pastarųjų nutarimą oficia
liai dalyvauti minėtam jubilėjuj.

Kitais žodžiais, susipratę darbininkai 
ne tik nedalyvavo minėtam jubilėjuj, bet 
prieš jį kovojo ir šaukė darbininkus ko
voti prieš kapitalizmą ir Jurgio dinasti- 
• i

. _____"

ja taipgi nepriėmė, clar; 
sklokininkams sykiu su ja 
būnant. Bet bimbininkams 
jis tikras ‘revoliucionierius,’ 
bile tik šmeižia socialistus.”

Tuo ir užbaigia “Kelei
vis” savo tiradą. Kas žodis 
tai melas. Kaip matos, “Ke
leiviui” nepatiko mano 
straipsnis, ėjęs tąsomis per 
“Laisvę.” Už tad jis suma
nė užvažiuoti man per šar-. 
vus.

Aš su draugais buvau kalbos p. Bagočius davė 
areštuotas 30 d. gruodžio, i 
1905 m. žiemą. Todėl kaip
gi aš galėjau rudenį 1906 
metais smuklėje gerti kon
jaką ir būti ten areštuotas? 
Juk ir “Keleivio” redakto- 

• rius turi nors tiek žinoti, 
kad caras savo belaisvių ant 
vakacijų neleisdavo.

Toliaus “Keleivio” Maikis 
rašo: “Gamtos Sūnus tapo 
areštuotas ir Vilniaus apy
gardos teismas nuteisė į ka
torgą.”

ėia vėl pasirodo, kad “Ke
leivis” visai mažai žino apie 
caro teismus laike revoliuci
jos. Nes apygardos teismas 
(okružnoi sūd) buvo suda
romas iš civilių žmonių, pri
siekdintų posėdininkų (pri- 
siažnych zasedatelei). Ir 
jeigu tokiam teismui caro 
valdžia būtų davus teisti po
litinius prasižengėlius, tai 
daugelį iš jų apteisytų. To
dėl caro valdžia politinius 
prasižengėlius perduodavo 
į teismo rūmus (sudebnaja 
palata), kariškus teismus ir 
karo lauko teismus. Mano 
ir mano draugų teismas at
sibuvo pabaigoje gruodžio 
mėnesio, 1906 m. Teisė ka
riškas teismas Dvinsko tvir
tovėje, prie uždarų durų. 
Teismo pirmininku 
generolas Gordejev. Advo
katus mums nuskyrė Bend
ras Politinių Prasižengėlių 
Gynimo Komitetas, kuris 
buvo suorganizuotas iš Lie
tuvos socialdemokratų ir 

. .Lietuvos demokratų partijų.
Šie advokatai mumis gynė: 

Jonas Vileišis, Andrius Bu-

Į dabar nėra. Tiesa, kada 
1919 metais L.S.S. 105 kp. 
įstojo į J. Valstijų Komu
nistų Partiją, tai du kelei
vinio tipo nariai nesutiko 
pasilikti su kovingais dar
bininkais ir pasišalino iš 
mūsų organizacijų, bet jie 
nebuvo joki sklokininkai, 
nes sklokos dar tada nebu
vo.

Užbaigdamas, “Keleivis” 
sako: “Bet bimbininkams jis 
jtikras ‘revoliucionierius,’ 
bile tik šmeižia socialistus.”. 
“Keleivis” gi, išvadindamas 
įmanė “žmonių skutiku”, 
“ž m o g ž udžiu”, “plėšiku”, 
neskaito to šmeižimu, bet 

i gražiakalbystės perlais.
Gamtos Sūnus.

sitinka patiems matyti bei 
nuo kitų girdėti; o ir vietos 
juokams daugiau pasidaro. 
Jeigu kurio draugo prisiųs
tų šypsenų viena kita netil
po, tai veikiausia jos pasi
taikė labai panašios į nese
nai tilpusias arba perdaug 
“sultingos.” Bet del to ne- 
nupulkit ūpu, draugai. At
siminkit: daugiau rašysit— 
daugiau tilps. Nauji šypsi- 
ninkai irgi įsidrąsinkite ra
šyti. Juk pavasarį mėnesie
noje daug ką drįstate, tai 

| kodėl jau nepradrįsti ir vie
ną kitą šypseną parašyti?

šypsenų Kukorius.

1

buvo

Wilkes Barre, Pa

Naktį Langų Nereikia
Vienoje redakcijoje apie 

pusiaunaktį rengdamasi eit 
namo d. S. klausia dar pasi
liekančio juokų kukoriaus: 
“Ar dar langus palikti?”— 
(Ji turėjo mintyje ar palikt 
atidarus ar uždaryt.)

Juokų kukorius (versda
mas skauradoje beprisvy- 
lantį juoką): “Galite juos 
neštis; naktį ir be langų ap
sieisime. Tik rytą nepamirš
kite atnešti.”

Juodvarnis.

šo-

komisija rūpinasi 
ir parengimų reika-

vakare bus delega- 
ir prakalbos.

Artinas APLA Seimas, ku
ris prasidės geg. 31 d. Wilkes 
Barrių APLA nariai prisirengę 
visu kuom delegatus priimti. 
Išrinkta viena komisija, kuri 
rūpinasi delei delegatų nakvy
nių ; kita 
programos 
lais.

Geg. 30
tų pasitikimas 
Kalbės d. J. Gasiunas ir d. P. 
Buknys. Taipgi bus ir progra
ma: dalyvaus Wilkes Barrių 
Aido Choras.

Penktadienį, geg. 31 bus 
skani vakarienė su įžanga 35 
centais, šeštadienį, birž. 1 d., 
bus puikus koncertas su 
kiais, įžanga tik 25 centai.

Koncertas bus pavyzdingiau
sias, kokis tik kada buvo. 
A paid Aido Choro, dainuos 
merginų kvartetas. Taipgi dai
nuos garsusis Shenandoah 
Mainierių Kvartetas. Bus du-

man instrukcijas, kad aš 
parašyčiau į “Kovą” ir į ki
tus laikraščius koresponden
cijas apie jo prakalbą ir nu
rodė, kaip turiu rašyti. Aš 
korespondencijos nerašiau, 
tai po kiek laiko pasirodė 
korespondencija laikraštyj 
“Progress”, kuris tuo laiku 
ėjo. Po korespondencija pa
sirašė Petras Petrulis. Toje 
korespondencijoje į padan
ges iškėlė p. Bagočių. Pas 
mus jokio P. Petrulio nebu
vo, ir aš iš tikrų šaltinių su
žinojau, kad tą korespon
denciją rašė pats Bagočius, 
tai aš į tą patį laikraštį pa-

etų ir solistų. Taipgi ir Wyo- 
mingo merginų sekstetas. Bus 
ir gera muzika del šokių.

Wilkesbarieciai ir iš apie- 
linkes draugai turėtų skaitlin
gai dalyvauti visuose parengi
muose, susipažinti su delega
tais, atvykusiais iš kitų mies
tų ir pasirodyti, kad mes esa
me draugiški ir neblogiau vei
kiame darbininkiškam judėji
me, kaip kitose kolonijose, kad 
delegatai sugrįžę atgal turėtų 
ką papasakoti apie Wilkes 
Banius.

Kviečia Rengimų Komisija.

Senatoriai Hastings, McNary ir Borah išėję iš konferencijos su Rooseveltu; visi 
tarėsi, kaip pasckmingiau palaikius NRA su mėlynuoju aru, tupinčiu ant darbi

ninkų sprando,
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LITTLE MAN, WHAT NOW?

San

»* ..lit W»W« .1

year the 
their re-

(shown under arrow in up- 
his 46th birthday. German

asked when Hitler 
might to celebrate 
to celebrate it.

show their opposition to that 
are being worked ! which sent milions of youth 

out for the United Youth to their death, the Imperialist

What next, Adolph? That’s what the world 
per right) staged another display of military 
workers hoped that next year they won’t have

Youth conferences all over 
the country are being held in 
which plans

The National Youth Committee has 
worked hard for* this dance, and has 
faced many obstacles which it has 
succeessfully overcome. One was the 
trouble which we had with the hall, 
and were forced to change the affair 
from April 28th to May 19th after 
all arangements were prepared and 
the whole committee was ready for 
the dance. This meant double work. 
The National Youth Committee hopes 
that it has not inconvenienced any
one in postponing the dance to this 
coming Sunday, and that all will at
tend in full force.

Each sports representative 
from other language organiza
tions approved the plans pre
sented to them by the LDS 
Sports Committee at the LSU meet
ing and expresed their desire to have 
their organization participate in the 
tournament. The committee agreed, 
to take them in. * This means that 
the tourney will be twice as large 
as was previously expected!

If there is any of the following 
workers' clubs in your vicinity, con
tact them and have one of their 
sports members be elected on the 
district League Council, which will be 
composed of one representative from 
each team. Here is the list of or
ganizations: Finnish, I.W.O., Ukrai
nians, Russians, and the American 
Workers’ Clubs. These youth or
ganizations should be contacted es
pecially in the following sections of 
the country^ which will be the con
centration points of the tournament: 
Chicago, Detroit, New York, Cleve
land, New Jersey, Connecticut, and 
Massachusetts.

Under the guidance of the Nation
al Sports Committee the district Lea
gue Councils will have to take care 
of forming a large representation 
of teams in their section. LDS youth 
branches should take the initiative 
in forming these councils. Don’t wait 
until the last day to get things 
started, get going today!

We must point out that the entry 
fees will be collected by the League 
Councils of each district. This means 
that each district should make it its 
duty to organize as large a section

HEARST WANTS CHILDREN 
FOR ARMY DAY PARADES

About Working Class Youth 
And Their Organizations

NATL YOUTH COMM. 
INVITES YOU TO ITS 

CONCERT AND DANCE
By Johnnie Orman

(Nat’l Sec’ty, LDS Youth Comm.)
BROOKLYN, N. Y.—The LDS Na

tional Youth Committee cordially in
vites all young and adult people to 
attend the dance which it is ar
ranging for the purpose of raising 
funds for organizational work among 
the youth in all parts of the coun-

By Charlie Kwarren
(Of the Nat’l Sports Committee)

At the last meeting of the Labor Sports Union the question 
of the LDS National Softball Tournament was taken up and 
widely discussed. Plans were worked out which will make 
it possible to conduct the tourney on a wider scale. In order 
that more teams can enter the tournament, the entry fee has 
been reduced to $1.00 for LDS members and. $2.00 to outside 
teams! If the entry fee was an object blocking you from join
ing this tournament, we have removed it. Now it is up to the 
youth branches and clubs to start filling out entry blanks.

Although Lithuanian youth clubs should be the main points 
of concentration, each youth branch should make it its busi
ness to contact all youth clubs 
in its vicinity. Help make 
this tournament go over big!
Other Language Organizations

to Participate

Onto this stage, already set for 
war, the oppressive menace of fas
cism further unleashes the forces of 
war. Fascism threatens here as well 
as in Europe. The open shop drive 
to destroy the workers’ trade unions; 
the lynch drive against the Negro 
people; the vile campaign of the 
Hearst press to suppress civil liber
ties and rights; the denial of stu
dents’ rights and privileges; the in
troduction of bills in various state 
legislatures to crush workers’ or
ganizations; and the increase in cri- 

(Continued on Page 4)

SAN FRANCISCO, Cal. (LNS)— 
When William Randolph Hearst wants 
children as a foil for his war-mon
gering activities, politicians see that 
he gets them.

Participation of children in 
Francisco Army Day exercises 
tered by the super-patriotic news
paper publisher as a publicity and 
red-baiting stunt, was the direct re
sult of pressure exerted on city hall, 
according to writers in his opposi
tion bourgeois newspapers.

When the matter of using the chil
dren in the “celebration” was first 
broached to Superintendant of Schools 
E. A. Lee, he objected.

Hearst’s lieutenants immediately 
got busy on the phone to city hall. 
It’s a city election year, and the 
power of Hearst’s papers is very 
great, so the authorities changed 
their minds.

Day, May 30th.
I Although “Memorial” Day 
is an official holiday set aside 

. by the government to whip up 
a patriotic feeling by means 

I of military parades and jingo- 
j ist propaganda, the youth of 
the country are determined to

everyone will enjoy. 1
Aside from the above features, the 

National Youth Committee will give 
away absolutely free door prizes to
taling $50,00. The N. J. Basket
ball League Trophy will be awarded 
to the N. J. Champions. Automatic, 
W. C., of Newark, N. J.

This will be the second annual af
fair of our committee. After you at- | 
tend this one, we feel sure that you 
will look forward to next year’s

• (Continue on page 4)

CANADIAN YOUTH ORGS 
TO HOLD CONGRESS

war and fascism on that day. 
I All youth should not fail to 
be among the ranks of the 
marchers. Only in this way 
can they show the capitalists 
that they know who causes 
wars and why and that they will 
refuse to fight in any future war 

i that the bosses make.
. The danger of war lurks ominous
ly. Every capitalist country is rush
ing war preparations. Hitler pre
pares a bigger army. Italy starts 
training its youth at a very tender 
agq. Germany and Japan make no 
secret of their plans to attack the 
Soviet Union, whose peace policies 
are known all over, the world.

| The American Youth Congress 
Against War and Fascism has is
sued a call urging all youth to de
monstrate on May 30th.
in part: 
Greetings:

On Memorial Day this 
American people wil pay 
spects to those killed in past wars. 
Their sentiments will be against 
war. However, these feelings will 
be again perverted by the militarists 
for the purpose of whipping up a 
war spirit especially among the 
youth.

In striking contrast to the purpose 
of the day, great preparations are 
made for a new war, a war in which 
millions of youth will be drafted to 
die for the benefit of those who 
made millions from the last war and 
hope to make milions more in a new 
war.

This year we must not permit the 
bankers, munitions manufacturers 
and industrialists to dig our grave 
while they desecrate the graves of 
those already dead. Instead let us 
honor the dead by showing our oppo
sition to the forces that make for 
war. Let us transform Memorial 
Day into a day for massing our 
strength in powerful demonstrations 
against a new world war now be
ing prepared.

Fascism in America

TORONTO (YNS)—It is expected 
by organizers of the Congress of 
Youth, to be held in Toronto on 
May 24th and 25th, that more than 
500 youth organizations will take 
part. One of the biggest school audi
toriums in the city wil be used.

The driving force behind the call
ing of the Congress is the Canadian 
Council of Youth which is itself or
ganized on a broad united front bas
is. The executive committee is made 
up of representatives from 25 dif
ferent young people’s organizations 
and an opening is being made to in
clude five more representatives. The 
executive includes members of church 
groups, the YCL, YMCA, various 
workers’ organizations. Invitations 
are being sent to the largest Catho
lic and Jewish youth organizations 
to send delegates.

On the night of May 23 a mass 
rally will be held in Massey Hall here 
and three prominent speakers will 
be brought to Toronto for the event.

Militia units and relief camps will 
be canvassed and it is hoped that 
delegates will be present from there.

The subjects to be discussed by 
the Congress include Pacifism and 
War.

I Thru’ the energetic work of the 
committee, we have succeeded in ob
taining one of the best Lithuanian 
singers in Brooklyn, Helen Sadaus
kaite, of Radio City Music Hall in 
New York. We also have such won
derful singers as Aldona Kliinaitis 
our own LDS Youth Branch member 
and Anthony Visniauęskas of Bayonne, 
New Jersey whom we know everyone 
is anxious to hear. Besides this, 
there will be a quartette of LDS 
members from Newark, N. J. and a 
one act play, “Oscar Sapp” presented 
by the Elizabeth LDS Vanguards.

I All in all, it will be a program
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Delegates to United Youth Conference Draw ,c.®MBAT
m . r v Li A__ • i Wixw. Lonwm wd IWLnoti UKILLdPlans to Carry Fight Against War and Fascism

LUNDEEN TO SPEAK AT 
FRATERNAL CONF. IN N. Y.

Opposed Splitting
So completely isolated were

NEW YORK CITY—Far exceeding. 
all expectations, the United Youth I 
Conference, called by the New York . , .,
Continuations Committee of the Ame- Y.P.S.L. representatives and the 
rican Youth Congress,

VIENNA, Austria—Since the end 
of March, extensive gas defense 
drills have been going on in Aus
tria, and are to continue till the au
tumn . The first practices commenc
ed on March 22nd, in the whole 
Vienna Neustadt district and Ber- 
genland. Last Wednesday gas de
fense practices were held in Linz, 
Steyr and other places in Upper Au
stria.

The Austrian Youth Committee 
against War, which has been work
ing very energetically during the

the 
re

created a negades that all impartial delegates 
landmark in the development of the from y’s, the American Jewish Con- 

”"“?<* i" oPP»^ion to 
gat<« and hundreds of official and the splitting tactics of barring unions 
unofficial observers and visitors jam- which are not to the linking of the 
med the Union Methodist Episcopal c]asg collaboration tactics of the 
Church last Saturday, May 11. jY-P*S.L. leaders and denegades. Mr. _ ___a____________

Whitebook, of the American Jewish last few' months, and *is gaining in
Congress, in a stirring appeal for n——------------------- - ■>
unity, accused the representative of 
the Y.P.S.L. of “treason to the Arne- 
rian Youth Congress”. Most sig
nificant of all was the unanimity 
of the A. F. of L. delegates in sup
porting the united front of all sin-

Church last Saturday, May 11.
Scheduled to begin at 2 p.m., the 

Conference could not get under way 
until after 3:30, due to the overflow 
of-delegates. The meeting was open
ed by a few introductory remarks 
by Mr. Yanofsky, representing the 
Senior Council of the 92nd St., Y.M. 
H.A., the largest in the U. S. «.yv™-xxv..v «x

John Little, also a member of the cere organizations against war and 
Continuations Committee, and Dis- i lascism. 
trict Organizer of the Young Com- Į 
munist League, delivered a short' 
report on the preparations for May 
3(Hh, United Youth Day, when a 
Youth Parade Demonstration Against 
War and Fascism will be held. It 
was highly significant of the inroads 
the Y.C.L. has been making among 
the youth of New York, and of the 
great work the Y.CL. has been do
ing in the New York Continuations 
Committee of the American Youth 
Congress, that the spokesman of the 
Young Communist League was greet
ed, first by the chairman, Mr. White- 
book, and then by the delegates 
(the vast majority of whom were 
from trade unions, churches, Y.M.C. 
A.’s, etc.) in the most complimentary 
fashion.

NEW YORK (YNS)—Congressman 
Ernest Lundeen of Minnesota will be 
one of the leading speakers at the 
City-Wide Fraternal Conference of 
the Fraternal Federation for Social 
Insurance which is to take place on 
Sunday, May 19, 11 A. M. at the 
Manhattan Odd Fellows Temple, 105- 
111 E. 106 St., N. Y. C. He will 
discuss how we can best bring pres
sure to bear on our local Congress 
men forcing them to endorse and 
fight for the enactment of the Work-

1 ers’ Bill.
I Showing the widespread general 
’ interest and the growing need for 
genuine unemployment and social in
surance as is exemplified in the Lun
deen Bill credentials .are coming to

525 Delegates
Credentials Committee re- 
the following representation 
at the Conference; 525 del-

Upon the demand of the Confer
ence, a vote was taken on the report 
of the Credentials Committee. The 
vote was overwhelmingly in favor of 
the report and for accepting all 
organizations since rely fighting 
against war and fascism. Complete
ly routed as they were, nevertheless, 
the representatives of the Y.P.S.L., 
togther with a handful of renegades, 
listlessly walked out of the Confer
ence. It is significant that these 
people did not even have the cour-’ 
age td make a formal statement of 
position to the Conference. How
ever, the desertion of this handful 
did not, and could not have any 
serious effect on the United Front 
created at this conference for Uni
ted Youth Day Demonstration 
Against War and Fascism, on May 
30th.

fluence among various groups of the 
young people, is circulating illegal 
leaflets against these gas defense 
drills. One of these leaflets states: „
“We must prevent the young people , the above office jn lots.
from regarding war as .something Į Among the organizations and lod- 
inevitable. Make the gas defense ges that have already endorsed the 
manoeuvres impossible! Do precise- conference and are sending delegates 

jly the opposite of what the authori- are: <-■ - * -
■'ties demand! Turn on all lights tuna Lodge, I.Q.O.F? Liberty Lodge 
during night practices and artifi- I No. 251, K of P. Republic Lodge No. 
cial fog drills. Go into the streets 154, Ę._of P. Triangle Lodge No. 153, 

.during the practices! Turn on your 
jwireless at its loudest pitch! Call 
■ Upon all your friends to join in in
subordination! It is the young peo- 

Į pie who will be called upon to stand 
in the front ranks in the war, and 
!‘t is our affair to organize effectual 
lafeguards. Form youth committees 
o prevent the gas defense manoeuv

res! Prepare the way to prevent . . . ,
them by energetic propaganda! We wina”, Russian National Mutual Aid 
shall not allow ourselves to be Society, Independent National Slovak 
slaughtered like our fathers in 1914- Society,’ Shor Sląvie, J.C.D. Inter- 
1918! We are fighting for our right national Workers Order and many 
to live! Down with the imperialist °^ber independent and mutual aid so- 
iMar-mongerers.

St. Johns Lodge I.O.O.F. For-

K. of P. Lodge New* York No. 135, 
U.B.L. Workmens Circle Branches 
523, 402, 222, 271, 386, 97, 948, 597, 
68, 77, 8, 676. Wormens Sick and 
Death Benefit Fund, L’Upita Ador- 
nese, the Federation of Italian Ame
rican Democratic Organizations State 
of New York with a membership of 
235,000, Loggia La Riscossa 948, 
Ukrainain Beenefit Society “Ęuko-

Inter-

cieties.
The conference itself is expected 

to be the broadest gathering of fra
ternal organizations ever held in the

The 
ported 
present 
egates from 283 organizations; ten 
A. F. of L. unions; nineteen inde
pendent unions; dozens of Y’s, set
tlement houses, and the independent 
social and cultural, and athletic 
youth clubs.

Plan For May 30
Questions and discussions followed. 

The reports were accepted by the

PHILLY TO PRESENT 
“NELAUKTAS SVETYS”

Lithuanian youth of Philadelphia, 
Camden, Reading, Chester, and near
by towns and cities, it gives me 
great pleasure to announce one of 
the greatest events in the history of 
the Lyros Chorus of Philadelphia:

RIIIIDFRS PREPARING TO United States. is expected thatDUlU/ftRp IIU4 /1IUĮ1U IV there will be over one thousand de

ENTER NAT. TOURNAMENT
The Brooklyn BuiLDerS are work

ing earnestly every week preparing 
themselves for the National Softball 
Tournament.

The boys are getting together quite 
often right now for the main pur

legates.

YOUTH ALLIANCE FORMED 
IN WORCESTER, MASS.

In Worcester the young workers 
------ _.o......... . ------ have organized a Youth Alliance, 
pose of perfecting their technique which has shopworkers, unemployed 

---------- -----------r-— .— VI1C mx x uuauta. j with the pill and bat. Every Satur- and the students can be used to scab 
It was decided that a I Crowlds will be gathering on Fri- day finds them at a park slamming on striking workers, the Youth AĮli-

V lx y-x n y-X -fczxyx x/x Zxr.Z\ d z-x 4- ' 1 "B jf 411 1 t Z T • « ▼ • • «XWVZ-XV« n 4» 4- l-X z-x yx 1 z-1 y-x xzx -x-x 1 yx .X 4* yx zx. ~ X xyx zxa • * 1 1 1 1 1
Conference. ‘ __ ___ __  __ _____ o
large advisory board composed of' day, May 24th at” “Liaudės Name” 
twenty-five or thirty organizations, 8th and Fairmount Ave. At seven 
select according to their size, char- | in the evening curtains will be rais- 
ater, and importance, be chosen to ed upon a scene you will never for-

away at the old apple or tossing ance is going ahead to show all these 
it around. 1 groups that they must stick together

. . i x xu i and not fight against each other.While playing around at the park | WorcesteKr is ‘‘famous” for being 
last week, they engaged the Green- ione of thc worst opensho clties 

the Lyros Chorus play titled “Ne- j the Atlantic Coast, and it is up tolauktas Svetys”. The action takes tUxu eS> Although the BuiLDeiS lost young and adult workers to 
’ ‘ ‘ of these. e-ames, they outhit char)th^ situation.

their opponents by a wide margin ; Th« Youth AJliai)ce has organized 
but were a little erratic m the field. a i}aseban team which will have suits 
... in a few weeks, and which, its mem-
tiveiy. ‘jbers feel, will be the best equipped

This Sunday, May 19th, the BuiL-/team in Worcester! Jn order to 
~ - . 7 _ _ union vn AVinxr 4- 4- ZX n rlnviziq

r^ Makers "again in^ GreenpSnFat į being held at Danny ' Guggan’s 
x.vw 7 L“. vmmom wiohh/ vm rvlv- , May 17th. All

- ---- ness the game please come down to workers are invited.
why “Laisve” at 11*30 A M 110 Youth Alliance intends to or-

Come | They have also challenged the Eli- I ganize the majority of the working 
Draper of the Student' Leairue for see “ /o¥rse11* IOU win laugh; 1 zabeth Vanguards to have a practice youth into the trade unions, and to^^^strialDemocracy^and renegades : Aearjį nrior^n the National Tnnrna- _ the student, and .unemployed
from Communism the . aPPiaU(l ,oniy 10 Slt again tigntiy ment.
and Trotskyites' However? thei? ide m your seats at your Wlts end* the L 
could not be more than miserable At the very end there is a sur- atT;r

get. _ It will be the production ofprepare together with the Continua
tions Committee the full details con
nected with the May 30th Demon
stration. In addition, it was de
cided to divide the various organi
zations into borough committees in 
order to further aid in preparations 
for May 30 and to facilitate the pre
sentation of the program of the 
American Youth Congress to the __ ____
great masses of youth in the locali- knowing that they are of the same 
ties. i flesh and blood.

> K Pm > h J . g lther is damned by her-but why was injected by Melos Most, repre- T toil -
sentative of the Y.P.S.L., Harojd ’Sftouia 1 teiI

place in Northern Europe; the time 
is 1917. Revolution is in the air 
and in this unrest five persons aredlltk III villa Ullivau live ueiouiia die mi _ rr r 1 n r

, brought together to give the audience Aj®iJCOreS were and resPec-
j drama, humor, mystery, love, ad
venture, and murder. A scene where t v.w .
brothers are killing each other not' DerS* are^scheduled Coplay the Mer- raise money for the team, a d,ance
If n ATI Tin tut 4-LA <-x 4- 4-Uxz-xw» ~ .-_x— _  _ _ - *' - id n/MVi/M 1-x za! r-x 4- ’zm

j JLUVITMlfc Vlicjf ai C VI VHU OCtlllC y XUCVW1O CA CUI1 lift W14 V1J1U <AV __

I flesh and blood. A few war scenes l'-oo^P^M0 AIL those vrishFngVo wit- Ballroom tonight,
'will be artistically reacted. The mo-1, ' ’ ’ vmmo- workers »»

you the story? < 
see it for yourself. You will laugh;

for they were completely outnumber- prise for you. 
ed by the vast number of delegates' 
from trade unions, shops and church
es.

game prior to the National Tourna- 
. This game will be played at 

the. LDS 3rd district (adults) picnic 
at Cranford, N. J., on May 26th.

It seems that the BuiLDerS are 
anxious to get as much practice 

I they can before the -tourney is on 
a concert with some of Phill/s belt way‘ Thatta b°ys*

Nazis Give Death Penalty To 
Pacifists

At the very end there is a sur- 
. “Nelauktas Svetys” 

—the greatest classic of its kind.
Is that all? No, after the play 

talented artists. Then dancing till 
the early hours of the new day., 
Buy reserved seats and guarantee 
yourself a place for Friday, May 24, 
Tickets are 35c per person.

One of Us.

Riga Fascists Intensify 
Terror Against Workers

BERLIN, Geermany (YNS)—The 
death penalty, it was announced 
will be invoked in Nazi Ger
many to “exterminate” pacifism in 
time of war or “national emergency”, i

The German Board of Jurisdiction ! 
said capital punishment would be 
made a feature of the law “for the 
protection of the spirit of the Ger
man defense force” which is being 
formulated to supplement the exist
ing military law.

On of the three articles” the board 
announced, “is directed against the 
destructive work of pacifists and 
anti-military organizations. Persons 
arranging meetings as well as those ■ 
attending Will be pL.__.__.__ . _______
the time of war or danger of wąr, gurate 

jįĮį^jy^ment. will be changed to cow to &v

Soviet Passenger Dirigible 
Passes Test Successfully

youth to support the labor movement.
Excerpts From Y. A. Minutes

Report on youth situation in city 
as by White showed need for organi- 
its zation in order to better conditions 

of the young workers and also to 
stop competition! with adult workers 
in speeding up production. In order 
to bring young workers into this al
liance and into the union special 
attraction such as sports must be 
organized.

I Report by a shop committee on 
sweatshop conditions that exist in 
their factory. Motion passed thataRIGA, Latvia—For a long time _ UI4Clt iavvuiy.

bloody terror is raging in Latvia conditions be investigated in detail 
against the toilng masses. At begin- among the girls and to bring full re
mg of March 21 workers, among port by next meeting. Motion pass- 
them an old man of 71, were ar- ed that as soon as the conditions 
rem, * . are investigated, leaflets should be

Ihey are accused -of having ar- issued to expose these conditions, 
ranged an illegal press arid to have High school students volunteered to 

| had also other illegal activities. Be- distribute leaflets.
sides this, proceedings were opened , Eddie W. elected manager of base- 
against 31 workers as they are ball team. Angelo F. elected cap- 

>said to have continued the activity tain. The manager will advertise in 
į of the prohibitive ^Red Aid. , local newspapers when practice will

E. W.

MOSCOW (YNS)—Soviet Russia’s 
new semi-rigid dirigible Voe 6, which 
will be put into passenger service, 
landed in Moscow after remaining 
in the air for 30 hours, 20 minutes 
on a trial flight.

General Umberto Nobile, Italian , .
constructor, and M. Horikoff, super- Pohce tried some time ago to mur- 
visor of Soviet airship construction ider the revolutionary worker, Martin 
were aboard. General Nobile has Rosenthal. Rosenthal who probably 
been ip this country several 
as a dirigible expert.

years

I CU V114XV VVX1M1V1VHV

I are investigated, leaflets should be

distribute leaflets.

Į of the prohibitive Red Aid. iocaį news]
Į We learn now of a case when the take place.

Idle Fly-Catcher
Youth (to fair companion): “Have 

you ever tried listening to a play 
with your eyes shut?”

Voice: from row behind): “Have 
i-von tried lieteninr to one with vour

was betrayed by a spy was to be 
arrested but in order to make pro
ceedings superflous the police shot 

Pierced by 4
as brought into “the police-hospl- 1 you tried listening to one with

wen us unuse | ceeuinKs superiious
punished. During |. The Voe 6 jn September will inau- him on his arrest. Pierced by 4 

s passenger service from Mos- hųllets-sųid in danger of his life he
Svedlovsk, a distance of about .was brought into the police-hospi-
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Fill This Blank At Once!
Date

LDS Sports Commi This wijl be the only means fry . TQ . f cd/
'which we can have uniform pitching. 419 Lorimer Street.

membership

Mgr. or Sec’t’y.

F. Sutkus, .25; J. 
B’klyn) .25; Mis-

ff

ff

organ.
^WelL if valuable .time but

Mass, and Maine Youth 
Prepare For Organizer

The following news will be of par
ticular interest to LDS youth bran- « r-+ • i V -r-x ZM if •

To help us do
is sending, an organizer here to 
Massachusetts and Maine. The sched
ule of his tour is as follows:

May

r

Friday, May 17, 1935

VISITING A STUDIO OF easton youth sure of Clevelanders give $7.00 
ppm FTARIAN ART— MAKING BRANCH GROW FOR USSR DELEGATEPROI FT ARI AN ART—* MAKING BRANCH GR0W1 llVJLLiimUml mil , On Saturday, April 27, 1935, the 

LDS “kids” branch, together with 
the help of the youth and adults, 
held a really successful dance. : A 
fairly large hall was completely 
crowded with youth and adults of all 
nationalities from Easton and vicini- 

, ty. We don’t have a full account 
' of the profit, but it seems as if 
there will be quite a bit made all 
of which will be donated for various 
good causes. This successful dance 
was acomplished only through the 
leadership of an able committee.

Į. At the present time we are hold- 

By. the time our next

Up three flights of carpeted stairs.
“Keep on going up-up,” I heard a 

voice directing me.
I was on my way to an art stu

dio. The artist, I was told, was a 
Cpmmunist.

I was in the studio at last. “Why, 
where are your working class pic
tures?” I asked him as I looked a- 
bout me.

I was both interested and puzzled. 
The picture in the center of the 
room was a painting of a bronze ,.
tray, beautifully done in colors, a jug our meetings regularly once every
vase filled with autumn leaves of two weeks, By, the time our next 
reddish brown and an apple and a , meeting comes around we are quite
pear. On my right was a picture of ' sure , of having, our seven members,
a girl and on my left that of an old ’ ’
man smoking a pipe and meditating. 
They all smelled of the class room 
and the academic halls.

Again I asked, “Where are your 
working class pictures?”

He laughed a big deep laugh for 
his frame was huge.

“What do you expect in a paint
ing? To be a revolutionary painting 
must a picture have some phase of 
the class struggle ? That picture,” 
he pointed to the one with the bronze 
tray,” is social realism. Soviet Russia 
at this time is sponsoring such art.” 

“But what is its purpose?” I 
asked.

That question had been put to him 
many times by the look on his face. 
It expressed a bit of impatience apd 
a bit of amusement.

“Solely for decoration,” his reply 
was prompt.

So far as I could see the classic 
question of art for art’s sake did 
not puzzle hiim He simply accepted 
the idea that “beauty was its own 
excuse for being.”

“But don’t you ever paint any re
volutionary pictures.” I could become 
very annoying. The whole room was 
scattered with radical papers and 
magazines. Surely in some hidden 
corner I might come across the ham
mer and sickle.

“Oh, yes, I paint pictures for the 
New Masses and the Daily Worker.”

which will enable us to get a char
ter.

No more news just now, so we’ll 
be leaving you until next time.

Easton LDS Informers 

Paterson Has Biggest May
Day In History

By Adele Bimba
On May 1st, Paterson had' one of 

the largest May Day demopstrations 
in its history. This gala May Day 
was called “International Labor Day” 
because the silk and dye industry of 
Paterson was utterly paralyzed 
through the cooperation of the Ame
rican Federation of Labor. The AF 
of L unions, which are under control 
of rank and file Workers, declared a 
walkout on May 1st and urged every
one tq march in the parade. Some 
of the participants were from the 
American Federation of Silk Work
ers, the Dyers’ Local, the Interna
tional Ladies Garment Workers’ 
Union and the Bakers’ Union The 
striking printers, who are on strike 
for better wages from Paterson’s two 
daily newspapers and who have been 

' on strike for over a year, whole
heartedly supported the demonstra
tion. Of course, the Communist Par

ity and the Young Communist Lengue 
were the two active branches. Some 

[of the LDS members also marched. 
| 11,000 walked out of their shops 
that day, but only about 4,000 toHe dived under a pile of dusty pam- ' 5,000 participated in the parade it- Į XT Since ihe° LDS Raffs’’ ha‘s

phlets and leaflets. “I have a photo- i self. Nevertheless, this was one of been extended we must make all ef-
graph of one of my pictures that is our most successful demonstrations.! forts to brimr’in as manv new mem-M— Art The Hinchliffe City Stadium was ye- £S £ “X To help u? dD

cured, to be used as a termination I this, the National Youth Committeepoint for the march. After the mili
tant workers finished their enthu
siastic march to the Stadium, speak
ers from various organizations and 
unions spoke. In the evening, a 
mass meeting was held which was 
well-supported by,the tired workers.

We urge all the youth to help the 
YCL prepare for and participate in 
National Youth Day on May 3Q and 
thus help in the fight against war 
and fascism. All youth organiza
tions are urged to elect delegates to 
the Youth Congress which is held in 
the YWCA on Friday evenings at 7 
P. M.

phlets and leaflets. “I have a photo- i self. 
L .........................
hanging in the Moscow Art Museum. 
I have another in the John Reed 
Club.”

I looked at both. The one of which 
he said the original was in Moscow 
was a picture of an eviction scene— 
a typical one—the landlord with the 
fat puggy face and the fat cigar 
and the thugs with the heavy bodies 
and the loose banging lips. The fa
mily was gathered around the 
kitchen table confronting them with 
angry and protesting faces. The 
children were holding on, fearfully, 
to their mother’s skirt. The other 
was entitled “ShareCroppers” and 
show’ed the Negro and the white 
uniting against tbeir common enemy 
■—the .police.

“Why do yop hide them away?” 
Į was curious.

“I can’t put them on the walls be
cause the people who buy my pictures 
arė the middle class and such pic
tures just don’t agree with them.”

Now I understood why there were 
no pictures on the wall—just tbe 
dead smell of academic rooms. __r____ _ ™     

“Doesn’t it affect your originality Committee, the other half will go to 
as an artist to paint for two op- the district. ,1

AH 
this question up at their next meet
ing and prepare for this event. In 
localities where there arę no youth 
branches as yet, the youth ip the 
adult branches should try to gather, 
with the help of the adults, all the 
young people who might be inter
ested in the LDS, on the day the 

Half orSaaizer is to be in their vi,cipity.
- 1 We must try to contact all possible 

forwarded^to the National* Snorts Prospects. The organizer then will į_°rwardeą to tne National bports eXplain thoroughly the program of 
activities of the LDS etc.

nosine- classes’ Aren’t vou hamnerėd . . . The Past touf of J°MPie OWXh ennflietin’e- ideaJLthe de.siSe J F,nal Dec,s,ons Concerning Pitching brought very good results in a num
ber of places. A good beginning has 
been made. This coming tour is an ex
cellent opportunity to broaden our 

urnanienv LDS membership. Let’s take adyan-
In one section of the ccontry teams ta«e of »‘,! te«in early for the

- - - • f J . organizer’s visit!
Epuna Gjttzus

NATIONAL TOURNEY TO 
TAKE IN OTHER ORCS.

(Continued from page .one) 
of the National Tourament as they 
possibly can in its vicinity. I_ ZJ
of the entry fee will have to be

with conflicting ideas—the desire of 
wanting to do one thing while having Pitching has boon one of the prob- 
to do another?” lems confronting the Sports Commit-

He smiled. “For the middle class tee ever since began planning the 
all I need to paint is a beautiful tournament, 
picture.” He swung his arms up.1 one se' 
“They want color and technique and 
a name. They are satisfied. They 
want pictures to hang , in the dinipg 
room or over the fireplace. That is 
no problem. When I paint for the 
New Masses or the Daily Worker 
then I paint my ideas.”

“I see,”; I said, “One has to make 
a living out of decorations.”

Fiore.

used slow pitching, While in another 
fast pitching was considered as stan
dard. It would be impossible to con
duct the tourney if each team want
ed to play its way.

In order to remedy this state of 
| affairs, it was decided that as far 
as speed was concerned, teams can 
pitch in any way as long as the 
ball was thrown underhand, the arm 
being close to the body i. e. the legs.

Not a (Chance
“Mother,” asked Phil, “when I go 

to the hospital to have my adenoids 
taken out wijl I lose my Southern ac
cent?”

throughout the whole country.
If there is something that is not 

clear to some, write to the National 
Sports Committee, 419 Lorimer St., 

I Brooklyn, N- Y., for additional in- 
' formatin. Don’t forget that the fi- 

Proud Suburban Lady: “You kpow nal date for entering the tourna
ment is June 15th, so don’t waste 

out the entry

And a Monkey

While on the way home from the 
“Vilnis” Annual Shareholders Con
vention.
Youth Section and Frank Buck, busi
ness manager of “Laisve”, stopped 
over to speak in Cleveland.

| Comrade Buck gave a brief his
tory of the “Vilnis” and pointed out 
to the listeners what an important 
part this and other workingclass 
newspapers have played in the re
volutionary movement.

Charlie Kwarren’s talk dealt most
ly with the problems that are con
fronting the youth of today. He 
stressed the need of organizing youth 
into workingclass ranks and pointed 

■ out that only in this way can they 
carry on a more effective fight 
against war and fascism. The im- 
iportance of sending a Lithuanian 
Į delegate to the Soviet Union was 
shown by the speaker and later the 
listeners were asked to dopate what
ever they can towards this fund. 
$7.08 were collected.

Following is the list of donors:
J. Kristukas $1.00; J. N. Sinaus- 

kas, 1.00; John Gataveckas, .50; A. 
Yakaitis, .50; Karolienė, .25; Vaupso, 
.25; Galinaus.kiene, .25; J. Stripėika, 
.25; J. Dilias, .25; 
Zajankauskas (of 
cellaneous $2.33.

Taking it into 
fact that this was a small meeting, 
it was a very good sqm collected, to 
say the least. It seems that Cleve
land would like to see a Lithuanian 
youth visit the workers fatherland. 
That’s swell!

Suppose other cjties follow the ex
ample of Cleveland and send in do
nations for the Soviet Union Dele
gate fund. What do you say?

ABOUT SOME OF HIE 
UIU. BUSINESS

24-25 Rumford, Me.
26-27 Lewiston, Me.
2,8 Pbrtland, Me.
29 Haverhill, Mass.
30-31 Lawrence, Mass.

Brighton, Mass.
6 Norwood, Mass.
7 Montello, Mass.

8-9 Worcester, Mass.
10 Gardner, Mass, 

youth branches should

When some time ago, Johnnie Or
man wrote an article in the Laisve 
Youth Section showing the faults of 
the new “magazine”, “Jaunoji Lie

tuva”, Mr. Matusevičius laughed. He 
ran around to his friends showing 
them.the item which called it a Jin
go paper. They laughed, too. Mr. 

I Matusevičius got out the second is
sue. When I say Mr. Matusevičius 
got it out, we mean that he supplied 
the money while others did the edit- 

’ ing? because, he himself, Mr. Matu- 
i sevičius, is unable to write well let 
alone edit. The second issue thank
ed our paper for the publicity and 
said that the “red Indians were after 
them”. Please remember that was 
the second issue. It came out on 
nearly schedule time. It was all 
bedecked in the Lithuanian hurrah 
patriotic jingoist colors of red. yel
low, green, and was hurried off the 
presses to be in time for the Lith
uanian Independence (from the Czar) 
Day.

We think he sold more of that 
issue than of others because he was 
run out of the Klashus Hall with 
it by another staunch Lithuanian 
Patriot who had ideas of his own. 
The March issue did not appear. The 
April one did, though, and very few 
were sold. In fact so few, that Mr. 

'Matusevičius’ best friends tell us 
his bedroom is just piled up with it. 
Some even say that when they buy 
the mag they feel so disgusted with 
it, that Matusevičius gets it back 
in the next mail, which makes him 

. an angry man and a nervous wreck. 
Į Now the month of May is rapidly 
passing. The only paper which 
is telling everyone what a swell 
journal the “Jaunoji Lietuva” is, is 
Tėvynė, the SLA official organ. The 
only reason for this is that the 
Lithuanian Editor of “YL” was once 
the assistant editor of “Tėvynė” and 
is a personal friend of Vitaitis, the 

| Tėvynė Editor. Anyway, there is 
a swell comparison. The SLA is in 
all sorts of difficulties with the N. Y. 
State Insurance Department—lost
about 10 thousand members since 
1930, and the Jaunoji Lietuva, never 
was anything in the first place. You 
see, the reverse of the story, ‘‘every
man for himself” is the case now. 
One felow who is drowning is help
ing the other to drown.

j It seems that after investing close 
to a thousand dollars in printing the 
magazine, and hauling it to his bed
room, Mr. Matusevičius is quitting 
the newspaper business. Another 
would-be Hearst is no more.

1-5 Boston, Cambridge, and ! While we are speaking of Lithua
nian businesses, let us take a glance 

. at one which was started by M. 
i Grigaitis, of Naujienos away out in 
I Chicago. This is the Trans-Atlantic 
Flight business. The reason we are 
mentioning this right now, is because 
the “flier”, Leutenant Felix Vait-, 
kus, is on his way East to collect 
some money for Mr. Grigaitis.

Needless to say, this is also call
ed a Lithuanian Cultural Project. 
The Lieutenant first saw light as a 
flier when he hired two mechanics 
to fly his plane from Chicago to 
New York last year. Since then, 
he has been going to school training 
to fly across the Atlantic Ocean. 
This business is so definitely linked 
up with all sorts of queer, to say 
the least, cicumstances, than any
thing which the writer has seen. 
Vaitkus had a number of “Farewell 
Banquets” in Chicago already.

Out there, last year he is said to 
have received a letter from Lithua
nia stating that the air is bad and 

, he should wait till next year, yzhile 
1 the air was full of avjators who were 

Sect. Sect’y (Continued on .page 4)

Brooklyn, N, Y.
We want to enter opr team in the National Softball Tourpa 

ment. Send us all information
Name of CJlib..



i
y

Page four Friday, May 17, 1935
111 - .................... i'ti;. ■

ON MAY DAY DID YOU KNOW?

i

By Viola Stankus
No parades...no open-air meetings 

in Worcester. Groups of policemen 
were stationed at various places 
guarding the dear old cammon and 
watching for possible disturbances.

The permit for the demonstration 
was revoked, and for no good reason 
at all. Why were the high officials 
so anxious to do this? The answer 
is obvious. The capitalist class knows 
that the workingclass movement is 
growing in Worcester and by taking 
away the permit they thought that 
they can silence the workers. While 
silent, the workers would be trodden 
under the feet of the bourgeoisie.'

But the workers and students did 
gather together at A. O. H. Hall to 
celebrate May Day. A good pro
gram was arranged by the United 
Front May Day Committee, of which 
Joseph Sacal was chairman.

The program was opened with 
the singing of the International 
while the Pierre Degeyter Sinfo- 
nietta played.

Eddie Wallen, a high school stu
dent, NSL and YCL member, spoke on 
the problems which are confronting 
the young workers and students of 
Worcester and the rest of the 
country. He urged the younth to join 
the Young Communist League.

The Young Pioneers of Worcester, 
workingclass fighters, pre- 

the sketch, “Children of the

Lerner spoke chiefly on the 
Front May Day Committee’s

future 
sented 
NRA”.

Max 
United 
untiring efforts in trying to obtain 
a permit for the demonstrations, on
ly to lose it again.

Comrade Lerner stated that the of
ficials simply “sing you to sleep 
with pretty speeches” and that each 
confronted would say, “I’m in your 
favor for free speech, etc., but what 
about the other buy.” And so the 
passing of the “bucket” would go on. 
Each one would blame the other for 
the revoking of the permit.

Later in the program, the Ameri
can Workers Chorus sang under the 
direction of Yaffe.

Josephine Lattimer rendered a so
prano solo. The songs were beauti
ful but were not suited for the oc
casion. Several songs were sung by 
the Aido Chorus, under the direction 
of May Miskus.

Ben Silver spoke briefly about the 
the Socialists’ May Day meeting, 
which he attended earlier in the 
evening.

The main speaker of the evening

By Mildred Jamison
That of the 22 countries formed 

after the World War, which was 
fought to save the world for de
mocracy, only one country (Czecho
slovakia) is a democracy today.

That in 1931 Japan purchased only 
48,036 tons of scrap iron from the 
U. S. while 1,835,554 tons were pur
chased in 1934. Japan ranks first 
among the nations of the world as 
the largest purchaser of this scrap 
metal from the U. S.

It is needless to explain that the 
Japanese government hasn’t underta
ken a construction program for the 
purpose of raising the living stand
ards of the masses by means of a 
building or a housing program. The 
workers and peasants still continue 
to live in their wooden shacks. The 
demand for steel, therefore, comes 
from the rapidly developing war in
dustry in Japan.

That Newark had the youngest 
May Day demonstator in their ranks. 
She was little Eleanor Stockus, the 
4 year old daughter of Mrs. Stockus, 
a member of the Sietyno Chorus. 
“Norrie” marched along with her 
mother and sister all the way to 
Military Park. She was offered a 

(ride in her father’s car but absolute
ly refused to take it. How many of 
our young folks would have done 
what this 4 year old little girl did?

GIRLS’ SECTION
THE GIRLS AND THEIR SPORTS

By Ben Medley

Last week’s article by Bertha Fui- j 
ton, on no discrimination of the girls ( 
in the coming Softball Tournament, < 
inspired this article. It sems as 
though the girls are in a- pitiful 
plight, trying to find and adapt , 
themselves to some kind of sports ; 
activity. This question has become 
a problem and should «o longer be 
interpreted as a joke. We find, with
out much effort{ that this is not the 
first time the girls have raised their 
voices, clammoring for some kind of : 
sports activity. But always they 
seem to be left without any parti
cipation by them in any of our sports. 
Therefore We should begin this sum- : 
mer by trying to find the girls some 
kind of an enjoyable sport recrea
tion so that they can also join in j 
with the boys in carrying out a1 
sports program.

Great Deal Up to the Girls
Girl sports are more or less a bit 

more delicate than the boys, and 
who should know more about them 
than the girls. Therefore, the girls 
should play a more leading part in 
organizing their sports program. 
They are apt to meet these delicate 
situations with greater skill than 
the boys, who know little of just 
what the girls want. From Bertha 
Fulton’s article one would think the 
girls were never given a chance to 
enter with the boys in sports ac
tivity. _ This may be true in and 
about Brooklyn, but here in Connecti-

their demands.
I Let’s see if we can’t have by the 
next issue an article by some girl 
on participation by them in the Soft- 
ball Tournament, or by a girl from 
Connecticut voicing her opinion on 
the suggested Tennis Tournament, or 
maybe some contradictions of the 
boys stand in their willingness to co
operate with the girls. Whatever 
the caption may be, let’s hear from 
you.

SOME HOME HINTS
Ink stains usually can be removed 

from linen by soaking in buttermilk. 
Lemon juice and salt are also effec
tive, but should not be used on any
thing but White, as it is likely to 
fade delicate colors. Wash with 
warm water after using either of 
above methods.

Grape fruit juice substituted 
vinegar gives salad dressing a 
lightful flavor.

for 
de

gi- 
the

l

NEW BRITAIN CHORUS
Hi, ho, everybody. It’s New Bri

tain greetings all other youth clubs 
once more.

On April 27th, we all had a swell 
time in Waterbury doing this and 
that—mostly that. There is a rumor 
going around that New Britain 
Chorus was the best there. If this is 
true, than it seems that Hartford __________
Chorus have plenty of competition, cut, the girls have been from time 

  e to time asked to participate with the 
It seems that the players in “Di- boys in carrying out whatever sports 

mitroff” were in the mood to act We may participate in. The trouble 
because the play was a huge success, lies in the fact that the girls have 

I ----------- -not taken the initiative to enter and
I We have been told that an LDS build up their own sports movement, 
youth club was formed here, but If they did, they would have found 
we want to know what happened to the boys only too willing to help in 
all the youngsters who were suppos- getting them started. What does 
ed to have been members. Did they happen is the girls ask for sports 
fall asleep or something? Other and expect the boys to organize and 
cities have youth clubs, why can’t ‘ .
we? Come on, everybody, let’s get 
to work!

COura<^. Gilbert of New Į Everybody wishes that the girl 
4^® Played a prominent role wbo piays the banjo-uke and sings 

ltrre m would bring her instrument and play
ing his speech Comrade Gilbert touch- ^or us aftfir aaPh mpptino* nn Fridav 
ed upon many important and arising 
questions. He also compared the dif
ferent ways May Day was celebrated 
in the United States and in the 
Soviet Union. Uere they fight; there, 
they rejoice, for they live in a land 
of their own.

The speaker pointed out that the 
workers must awaken before fas
cism overtakes them. He also stress
ed the fact that the building of a

for us after each meeting on 
nights. What say ?

A greeting to the young 
Hartford who is sick in bed. 
hope you will get well soon.

| You’ll hear from us again. ,

bigger, stronger and a better. work
ingclass movement was necessary in 
order to smash the oncoming terror 
that the ruling class is trying to 
bring into effect.

Friday

lady 
We

in 1 
all

Immediate attention should be 
ven cuts and scratches. Cleanse 
wound at once, even though it seems 
slight, then paint lightly with iodine 
to prevent infection.

’ Mrs. Jacobe Steinberger, Woodruff, 
Wis., owned a hen which died re- 

' cently at the age of 18 years. The 
fowl had produced approximately 3,- 
000 eggs and had hatched a brood 
of chickens every year.

LETTER BOX
Editor,
Laisve Youth Section, 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn, New York. 
Dear Sir:

I have been reading the recent is
sue of Laisve Youth Section, and, I 
am most enthusiastic about this 
newspaper. Its cause is, nothing short 
of splendid. I am so glad that this 
country is waking up to the. fact 
that this is the 20th centur; 
12th. We are in t 
and there is no place for capitalism. 
We certainly do not want fascism. 
What could be more simple? How
ever, ignorant, uninformed people 
will, obviously, have to be educated 
to some form of intelligence.

My chief purpose in writing this 
letter is to ask you if I may sub
mit an article on a certain author, 
explore)*, lecturer—and liar, namely 
Carveth Wells, who is, at present, 
lecturing around the country. The 
young readers of your paper ought 
to know about another enemy, and 
he certainly does go Hearst one bet
ter. I listened to his lecture the 
other night, and feel, consequently, 
that if you care to accept some ma
terial about this fascist danger, I 
shall be only too happy to send it 
to you.

keep them going for them. This is 
a most absurd viewpoint of the girls 
and will never get them any sports. 
You must collaborate with us, the 
boys, and I am sure a girls sport 
program could easily be launched.X 
Connecticut Girls Have Chance To

Launch Tennisi Tournament
At the most recent district com

mittee meeting, a tennis tournament 
for the girls was suggested. Nothing 
definite was decided at the meeting 
but members were to elate the sug
gestion to the branches in their own 
city. The matter was taken up at 
New Heven’s LDS meeting and after 
some discussion was tangled with the 
suggestion that the girls who are in
terested form a committee and call 
a conference of girls from all Con
necticut branches and take up the 
question of Tennis and other sports 
problems. This, in my estimation, 
offered to the girls their one Splen- — , , ,. , .
did chance of showing how much they ! . I sincerely hope that f may as- 
were interested in sports and how S1S^ the cause in. this way, and I can 
hard they’d work to attain this end. assure you that I am doing my bit 
Here, if the girls with enough ini- as as boycotting Hearst papers
tiative, get together with some of *s concerned.
4-ua i----- —i .e------ ...!„<■» — 4?— i Best of luck to your paper and its

readers, as well as worst of luck to 
fascism—and may its filthiness never 
obtain complete hold of this country.

Very sincerely, 
(signed)

Elyte Helen Grogan
Editor’s Note: We are pleased to 

know that you like our paper. Your 
story is most welcome. Send it in.

;h century, not the 
the Machine Age,

UNITED YOUTH DAY
(Continued from Page One) 

minai syndicalism trials—al point 
to the fascist campaign to smash 
all groups opposed to war for prof
it.

We Must Not Wait!
This year, the American Youth 

. Congress, representing hundreds of 
different organizations with a total 

! membership of over a million youth 
active from coast to coast, calls upon 
all groups regardless of race, creed, 
color or political opinion to join in 
mighty united demonstrations in all 
cities, towns and villages.

Don’t fail to answer the call by 
going into the streets on May 30th! 
All youth regardless of race, color, 
or belief should march side by side 
on this day, demonstrating against 
war and fascism. When these two 
evils of capitalism become realities, 
they will affect everyone. Don’t let 
them come! Fight against them!

YOUTH COMM. DANCE
(Continued from Page One) 

dance. We want to take this oppor- 
rades all over the country who have 
sold tickets for the dance to help 
make it a success.

Finally, we wish to remind all of 
our friends that this dance will take 
place in the Lithuanian American 
Citizen’s Club, 80 Union Ave., Brook
lyn on May 19th, starting at 6:30 
P. M. For dancing we will have the 
famous Wni. Norris’ Radio Cowboys

Lecture On Health To Be 
Given In Brooklyn

Dr Kaškiaučius, widely known, re
spected and beloved by all workers, 
will lecture on an extremely inter
esting subject, “Minerals, Vitamins, 
and Glands” on Wednesday, May 22, 
at “Laisve” Hall, 419 Lorimer St.

What is a gland? “An anatomical 
organ whose duty”, to quote the U.S. 
Public Service, “is to manufacture a 
substance contributing to the proper 

. functioning of the body.” Does that 
answer mean anything to you? Very 
little, if anything. Nevertheless, the 
glands are the most important organs 
in the human body. Their proper 
or improper functioning determine 
our physical characteristics. They 

' are the organs that make us beau
tiful, ugly, happy, morose, etc.

Dr. Kaškiaučius will tell us all 
about minerals, vitamins and the 
glands. Not only will ho give sug
gestions on how to improve your 
health, how to get rid of those pim
ples that oftimes ruin an otherwise 

* attactive countenance, and etc., etc., 
but hew to harness those important 
glands to do better duty.

the boys and formulate plans for 
such a conference, we could see the 
start of a girls sports movement in 
Connecticut. There’s no reason why 
we should not see the girls start at 
this point. With encouragement from 
the district members, especially the 
boys and the help of the Sport Com
mittee (district) 
begin.
Let’s Hear From 

dent To This
We rarely ever see a girl corres- 

" ponding to the sports section of our 
Youth Section. Probably it reflects 
the lack of interest in sports by them. 
They could easily, through writing, 
show how needful the girls are of a 
sports program. They could arouse 
the sentiment for more attention to 
them by the boys when the sports 
seasons come around. But we shall 
never know what the girls want un
less they forget that they are the 
“weaker sex” and be more forward

they could easily

A Girl Correspon- 
Sports Column ABOUT SOME LITHUA

NIAN BUSINESS
(Continued from page 3) 

doing the greatest feats in aviation 
history. Enough of that, but what 
gets our goat is arranging a last, 
farewell banquet for him in Chi
cago last summer and at the same 
time knowing that his plane is only 
being built up. All the parts were 
not purchased yet. For the bene
fit of the readers, we shall write

J
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Ir Kun. Valatką Šau
kia Ginti Kapitalizmą

LAWRENCE, Mass. — Vie- idant nors šiek-tiek atsilaikyti, 
tinis Komunistų Partijos lietu- reikės daug daugiau ir tvir- 
vių skyrius pasiuntė sekančio tesnių argumentų, negu reikė- 
turinio laišką Lawrencio lietu- jo debatuojant su Bagočium. 
vių “neprigulmingųjų” kun. I 
M. Valatkai:

Na, o jei šie du kapitalizmo 
( “klaunai” nepajėgs atsilaikyti, 

Lawrence, Mass, tai logiškas jų išgelbėtojas, 
Geg. 11, 1935 m. sumanytojas tokių “debatų,” 

Kun. M. Valatka, | kunigas M. Valatka, pareika-
, Lawrence, Mass. lautas būtl p0 ranka lr «intl

Gerb. Tamsta:
Balandžio 7 d. Vytauto Vy-, 

rų Draugijos surengti “deba-| 
Jai” Dr. Mikolaičiui SU BagO- Kun. Valatka Bando Nuduoti 

čium, klausime: “Komunizmas1 Nekaltas.
Ar Kapitalizmas?”, buvo nie
kas daugiau, kaip tik išnieki- 
nimas, išbjaurojimas komunis
tinio judėjimo 
komunistų ir 
vadų.

Kadangi jūs 
svarbiausiųjų figūrų minimoj tus su komunistu, 
draugijoj ir jos kūrėjas; jūs | 

■ taipgi esate žymus sukėjas vei- •' 
kimo joje ir buvote vienas iš 
sumanytojų rengti kalbamus 
debatus; jūs užbaigėte “deba
tus” vietoj Dr. Mikolaičio, gin
damas kapitalizmą ir niekin
damas Sovietų Sąjungą,—

Todėl, Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Lawrencio 
skyrius (lietuvių), reikalauja 
jus stoti prieš komunistą A. 
Bimbą, iš Brooklyn, N. Y., gin
ti kapitalizmą, rengiamuos 
debatuos, geg. 19 d., 1935 m., 
L. U. Kliubo Svetainėj, 41 
Berkley St., Lawrence, Mass., 

*2 vai. po pietų.
Tikime, kad jūs nesibijosite 

pasirodyti prieš Lawrencio 
publiką viešai ir ginti kapita
lizmą, prieš komunistą A. 
Bimbą, kuris gins komunizmą, 
kaip rymiečių Kneižis kad 
bijojo ir vietoj stoti—pasislė
pė.

J. V. K. P. Liet. Skyriaus 
Sekretorius,

St. Penkauskas.

Penktas Puslapi?

srities, turtingos žibalo 
tiniais.

Argentinos užsienių 
kalų ministeris pakvietė 
raguayų ir Boliviją taikytis. 
Pakvietimą, priėmė abidvi 
kariaujančios šalys. Lau
kiama taikos derybų.

Sell- nedėlioj, gegužės (May) 19, Šokai Lyros Choras, penktadienį, gegužės 
Svetainėj, 1309 Fifth Avenue, Mount 24 d. Pradžia 7 vai. vakare. Liau- 
Pleasant. Bus rodomas 3-6-8 valand. dies Name, 8-tos gatvės ir Fair- 

1 įžanga 15 centų. Kviečiame ir iš mount Avenue. Scenoje bus suvai- 
apielinkūs dalyvauti.

uiu ....____ Pragrama asmeniui 35c. Šokiams 15c.
Prasidės kaip 8 vai. vakare. įžanga j Kviečia visus, Komisija.
je, 575 Joseph Avenue.

rei-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

GLENFORD, OHIO, KALVIS tuv0J
Taisau visokias farmerių mašinas, 

traktorius ir kaustau arklius už la
bai prieinamą kainą. Antrašas:

[oHiioiiiHiiioiiiMinoinHinoiiiMteEIIQIIIStllSIHOIIISIIIOIIIQIIIQIIISIIIQIIIOIIIQIIlQillSIIIIdinta “Nelauktas Svetys,” vaizdas iš 
revoliucijos laikų, 1917 metų. Progra
mą pildys Lyros Choras ir daugiau 
dalyvių. Šokiams grieš gera orkes
trą. Taipgi bus gardžių valgių ir gė
rimų. ' Įžanga su drapanų padėjimu 
tik 35 centai.

Lyros Choras užkviečia Philadel- 
phijos ir apielinkės jaunuomenę ir 
suaugusius kuo skaitlingiausiai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

(114-116)

(114-116)

NEW HAVEN, CONN.
LDS IG-ta kuopa stato scenon vei

kalą “Paskutinė Banga” sekmadie- 
InĮ, gegužes 19 d., Lietuvių Svetainėj, 
243 Front St., svetaines durys bus 

j atdaros 3-čią vai. po pietų, lošimas 
prasidės lygiai 5-tą vai. vakare. Po 
lošimui bus šokiai. Vietiniai ir apie- 

! linkės lietuviai raginami skaitlingai 
Į dalyvauti, nes teatras įdomus, vaiz- 
’ duojantis 1905 metų sukilimus Lie-

Kviečia Komisija.
(114-116)

DETROIT, MICH.
> susirinkimas 

įvyks šeštadienį, gegužės 18 d., Drau
gių Svet., 4097 Porter St., 7:30 vai. 
vak. Visi nariai būkite laiku. Išgirsi
te svarbių raportų ir apsvarstysime 
daug svarbių klausimų.

Sekr., M. G.
(114-116)

LAWRENCE, MASS.
Atydai 4-rių Kolonijų ALDLD Kuo
poms: Lawrence, Lowell, Nashua ir 

. Haverhill.
I šiaukiama konferencija_ gegužės 19 

ta’inėj. Bus svarstoma kas links abel-, 
' .. ” ' “Laisves” piknikas,

ir birželio 30-ta diena, mūsų keturių 
. kolonijų piknikas. Po konferencijos 
įvyks debatai, kuriuose dalyvaus 
drg. A. Bimba. Jis debatuos su did-

I vyriais kaip tai, Dr. Mikolaitis, F.> 
Bagočius ir kunigas Valatka. Bus

L. K. Biuras.
(114-116)

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas, teatras ir balius. Rengia

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino LDS Choras rengia kon

certą, komediją vieno veiksmo ir 
šokius. Įvyks gegužės (May) 18, 
1935, Gedemino Draugystės Svetainė-

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

JL < y V* * * vz A * * V.-V A A A A»VA * A * V V • A i. 4 i VA KJ VV •

kapitalizma. Visiem duota (ra-' Blacksmith Worker, Wm. Withman, ALDLD 52 kuopos
® V O Rnv 11 (’.Inn fnwl Y'lLin • ivvlra dinni crncrnv.i

na laiko prisirengti, susitvar
kyti.

Jau iš kelių Valatkos arti
mų parapijom) teko girdėti, 
kad kun. Valatka susirūpinęs 
ir būk apgailestaująs, kad to- 

, kie “debatai” buvo -rengti ir 
i kad del to dabar jis ir jo sėb- 

esate vienas iš rai reikalaujami stoti į deba-

ir žymiausių
darbo žmonių

Tai jau trys—Dr. Mikolai
tis, advokatas Bagočius ir ku
nigas Valatka pareikalauti 
per komunistų lietuvių skyrių 
stoti ginti kapitalizmą prieš

P. O. Box 11, Glenford, Ohio.
(116-119)

BALTIMORE, MD.
W.I.R. Benas rengia didelį 

'žinj išvažiavimą, kuris įvyks 
gegužės, Finų Parke, 703 S. 
Street. Pradžia nuo 1-mos vai. po 
pietų iki vėlumai nakties. Bus kon
certina programa, dainuos Freiheit 
Choras ir Rusų-Ukrainų Choras, 
taipgi bus visokių žaislų ir pamar- j 
ginimų per visą dieną. Kviečiame vi- ' . , T TT- ¥1.-.

sus darbininkus ir darbininkes atsi- Į? JS-'
■lankyti ir savo draugus
Paremsite šią draugiją 
darbininkiško's muzikos.

Kviečia

gegu- 
.19 d. 
Ponca

atsivesti. . -. ...
ir išgirsite Pa\

Komitetas. I. , 
(116-117) įvyks debatai

GREAT NECK, NL Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi- [abai svarbu visiems išgirsti. 

--- , rinkimas Įvyks pirmadienį, 20 d. ge- ’ ”
jįs gūžės, 8 vai. vakare M. and H. Sa- 

| benko Svetainėje, 91 Steamboat Rd. 
Draugės ir draugai, dalyvaukite pa

ltys ir paraginkite kitus. Visuomet 
I tik maža dalis narių lankosi ant su
sirinkimų. Ką veikia kiti nariai ? 
Taipgi draugai, pasirūpinkite užsi
mokėti duokles, nes jau praėjo 4 mė- I 
nėšiai šių metų, o dar mažai narių 
yra pasimokėjusių. Pinigai Centrui 
reikalingi.

Sekr., V. A.
(116-118)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drg., L 

DS ir ALDLD kuopos bendrai rengia 
balių, šeštadienį, 18 d. gegužės, po ■ 

1 numeriu 57 Park St. šis bendras ba- I 
’ liūs rengiamas del sukėlimo finansų 

susiorganizavusių suotiną liet. darb. suvažiavimą. I odei 
. . v , ' kiekvieno darbininko ir darbininkės

Į tai drąsiai galima atsaky
ti, kad kun. Valatka veidmai
ningai apgailestauja, kas lie
čia surengimą “debatų.” 
labai sugabiai ir gudriai moka 
“monyti” savo parapijonims 
akis. Jis savo širdyj džiaugia
si, kad jam pavyko suorgani
zuoti Vytauto Vyrų Draugiją ir 
surengti tokius “debatus”— 
tik nelaimė, kad komunistai 
pačiupo jį už kalnierio ir ne
leidžia pabėgti šį špėtną dar
bą atlikus, •r

Ar Valatka nors kada yra 
prasitaręs savo parapijonims, 
kad Jie tun org’amzuous, ar Į siuntimui delegatų į Cleveland į vi-, 
dėtis prie ; ' 1
darbininkų kovai prieš sunkų pareiga dalyvauti ir tuomi pagelbė- 
gyvenimą ? Ar jis yra nors ka-Įsit tą clidelj darbą atlikti. Bus gera 
da pataręs savo parapijonims 
stoti į tekstiliečių uniją ir ko
voti už žmoniškesnę algą ? 
Niekuomet.

orkestrą del šokių. Kviečia visus at
silankyti.

Komisija.
(115-117)

PHILADELPHIA, PA.
Vakaras Lietuvių-Rusų darbininkų

LIETUVIŲ

Valizij 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)

529 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

tų darbininkų algas; apie il
giausius periodus bedarbės: 
juk nuo pereitų metų bedarb. 
laikų, daugelis jo parapijom), 

fvieną komunistą d. A. Bimbą, kaip ir neparapijonų darbinin-
Jie, visi trys, virto bailiais ga
vę pareikalavimus, ypatingai 
kun. Valatka susinervavęs: 
“Ką dabar reikia daryti?”— 
“Ką daryti?”—bėdavoja savo 
parapijonams. O kelios savai
mės atgal, visi trys, švaistėsi 
ant estrados, tarsi pasaulio ga
liūnai—mynė po kojomis ir 
liežuviais plakė visokį darbi
ninkų judėjimą, kiekvieną dar
bininkų organizaciją ir kovą 
už duonos kąsnį, už palaiky
mą gyvybės.

Bagočius apsidengęs komu
nisto skraiste (arba geriau 
pasakius, kun. Valatkos papra
šytas ir apdengtas komunisto 
skraiste), vietoj ginti darbinin
kų klasės kovas prieš skurdą ir 
■fjadą, niekšiškai bjaurojo jas 
ir darbininkų vadus. I 
Sąjungą jis perstatė kaipo ne

O juk jo parapijonai, kaipjcentro palaikymui. Įvyks penktadienį, 
ir visi kiti Lawrencio darbi- gegužės 17 d., pradžia 7:30 val. va- 
...... v . .V1 . kare. Rusų Lietuvių Centro saleje,ninkai, dirba UZ ubagiškas ai- 735 Fairmount. Avenue. Dalyvaus Ru- 

gas—geriausias audėjas retą sų, Ukrainų ir Lietuvių Chorai, ba- 
vj-r • * or, j i lalaikų orkestrą ir pavieniai sons- Savaitę uždilbą viis 20 dol., O taį šokikai. Bus gera orkestrą 

ką jau bekalbėti apie papras- ' šokiams ir pavalgyti, atsigerti užtek
tinai. Įžanga visai žema.

Kviečia visus Komisija.
(115-116)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 62 kuopa, Liet. Piliečių Kliu- 

bas iš Bostono ir LDS 20 kuopa iš 
Bridgewater bendrai rengia linksmą 
pikniką, kuris Įvyks nedėlioj, 26 d. 
gegužės (May), Grange Parko, Fair

Šis piknikas bus vienas, iš lir.ks-

apsimokėti
į krautuves,

rHrhfnvžc! Grounds, Bridgewater, Mass.o uuuĮUves, §is .pjknikas bus vienas, iš lir.ks- 
darbininkai miausių, todėl kadjtai pirmas pikni- 

ma, kur kiekvienas dalyvaujantis tu
rės progą pasižymėti ir gauti dova- 

Taipgi bus gera orkestrą prie.
kurios jauni ir seni galės linksmintis 

j svetainėj tarpe

stogu, tad nereikia bijotis nei lie- [
I Programą išpildys So.
Laisvės Choras ir Laisvės Choro Vy-

kų, dar nespėjo 
užsilikusias skolas 
už randas ir tt., 
pradeda sustoti, 
Šimtais atleidinėjami kas die- kas šiame sezone. Bus įvairi progra- v wi o ir n v* l/i nlriri nn n o /< <i I imn n mn r i o tn_
na. V 

Ir šio skurdaus ir rūpestin- JJJį;
go gyvenimo eigoj kun. Valat- didelėj “ir gražioj
ka bruka darbininkams tokius miškll- Valgymui ir gėrimui stalai po Ka oruKa aarominKams lokius stogu> tad nereikia bijotis nei lie_ 
parengimus, tokį veikimą, to- taus! i
kiaš organizacijas, per kuriuos' Programą išpildys So. Bostono 
atitraukia darbininkus nuo JI) rų Grupė, todėl nepraleiskit progą, 
kasdieninių reikalų, nuo pačių ,ka£ nesigailetumėt. .v . . Iv Bušai iš So. Bostono įseis kaip

' .4 ZX ZX ZX 1 J T • 1 • 1 • v • L

i Kliubo svet., 376 Broadway. Kelio- 
Inės tikietas į abi pusi tik 70c. Kvie- 

’(115-116) ' 
-------------- | 

DETROIT, MICH. !
. . i

Masinis Susirinkimas

darbininkų organizacijų ir ko-!io:30 vai. ryte nuo Liet. Piliečių 
vos už būvį. Tatai jis daro su- 
žiniai, kad pasitarnauti fabri- &a visus rengimo komisija.
kantams ir kad prisipilti sun
kiai uždirbti) darbininkų cen
tų sau kišenius. masinis susirinkimas

Kun. Valatkos parapijonai, I . ILD Kazio-Giedrio Kp. šaukia 
sekantį sekmadienį, turi

i ma
sinį susirinkimą. Tikslas susirinkimo 

Pa“ —išgirst raportą iš Lansing konfe-
Sovietn I reikalauti, kad ir pats Valatka rencijos kas link Dunckle Baldwin 
alpo įstotų į debatus prieš komunis- ir’ka^

komuniiti'nę.'bet barbary šalį; * <1 A Binibą bet ne veid- ^Lansinge.
rusų tautą jis prilygino barba- dainingai apgailestautų, o pa- bertys v~ion. tokiu būdu kviečiame

Harry’s Cafe I
Kur Geri Draugai Susieina S

1701-03-05 No. Dover St. 8
PHILADELPHIA 8

Ant Columbia Ave., tarpe 8
28th & 29th X

Smagiausia Vieta Mieste 8
Specializuojasi įvairiais Žuvų 8

Valgiais (Sea Foods) M
MOTERIMS STALAI g

BUSINESS MEN’S LUNCH |

HARRY SLOBODIAN g
Savininkas g

Bell Phone Poplar 9257 8
•a:®.

Telephone, EVergreen 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

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetainis

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

QIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIieill GIIIEIIIOIIIG IICIIIBIIIEIIIEIIICIIIŪIIieillGIIICIIIEIIIClllCIIICIIICii:

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISĄ 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

M M MA M M M M M M M M HA K* Wl R* M W» M M

Notary Public

MM

Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS

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 St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

pureni, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių ----- ‘grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

ROBERT LIPTON
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
3 ■( Įvykiams

(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

MM IBI mt tnt IAIVM tm iftl tni MM tfu VM W MM MM I

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

I

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:

PRANEŠIMAS (
ADVOKATAS (

J. GEORGE LIPSIUS (
ir investigatorius .

C. W. BENSON < 
persikėlę raštinę į sekančią I 

vietą: ’
Building i

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

PHILADELPHIA, (
Tel. Locust 6-100. j

Į

HARMAN

Specialiai

Kainos 
Vcdybiii 
Susi

MHHHH mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

visus atsilankyt ant šio susirinkimo.
Įvyks penktadienį, gegužės 17 d., 

7:30 va), vakare, Rusų Svetainėj, 9219 
Russell arti Westminister.

Kviečia ILD Komitetas.
(115-116)

BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia “Buffet 

' nedėlios vakare, 19 d. gegu- 
I M I-M Z uy- ---- Piliečių Kliubo Svetainėj, 376atsisto- r zazj. DViLVijub ai - |Broadway. Bus įvairių pamarginimų.

kurios mija prasilaužė per Para- !^a^’a 35 centai- Kviečia visus da-
Komitetas.

(114-116)

PATERSON, N. J. i
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį 19 d. gegužės, 3 
vai. po pietų, 62 Lafayette Street. 
Visi nariai būkite laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų apsvarstymui ir 
nepamirškite atsinešti mokestis 1935 i 
metų.

Org., S. Vilkas.
(114-116)

SCHENECTADY, N. Y.
Pagarsėjusi Sovietų filmą, “The 

Road To Life.” Garsiakalbė filmą su 
muzikališkais pridėčkais. Bus rodoma

rams, arkliavagiams, girtuo- tarnautų fabrikantam,
kitaros, paleistuviams ir tt. K. Biuras.
Reiškia, Bagočius kalbėjo, kad 
kitų šalių darbininkai nepriva- Rnhviia I1TI2 VlfCll 
lo sekti Rusijos darbininkų ko- VllSŲ
vos keliais I Ant Paraguayans

Sekmadienį jis turės progą IžėT^P
atidaryti savo bumą, atsisto- PAZ. Bolivijos ar- 
jęs ant estrados, ant 
bus komunistas, tvirtai galin- 'guayaus kareivių linijas 
tis apginti savo pusę. Taipgi,1 dviejose vietose ties Santa 
Dr. Mikolaitis galės atsistoti Fe. 200 paraguayiečių už- 
ant tos pačios estrados ir pa-'mušta, šimtai sužeista. Per 
r?dZ.i’,ki!ttn?’j5.u^_n}. .k0™": paskutines dvi savaites Bo- 

ilivija atgriebė nuo Para
guayans Casa Alta, Copere 
miestus ir tuziną tvirtovių.

Šiame kare Jungtines Val
stijos remia Boliviją, o An
glų imperialistai—Paragua- 
yų. Peštynės eina del Chaco

nistui, kodėl kapitalizmas turi 
pasilikti savininkas viso, kas 
žmonijos gyvenimui reikalin
ga, o ne darbininkai, kurie 
viską sutvėrė, o kapitalistinėj 
tvarkoj turi skursti ir badauti. 
Tegul daktaras nepamiršta, 
kad debatuojant su komunistu,

L. K. Biuras.

“MAČIO-KEKŠTO EILES”
ir J. Baltrušaičio 

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

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

Siųsk šiandien
J. BALTRUŠAITIS

205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa.



XRSa.vbuįs (Rauk
PRANO K. ai GRAHAM AVE., BROOKLYN

Sekmadienį, 19 Gegužės, Didelė Diena!
lietu- biame suvažiavime. Pasirodo, 
atei- yra ko laukti.

nekan-1 Vakare, 6:30 vai., taip pat 
L.A.P. Kliube, bus vienas iš 

1 puikiausių sezono koncertų- 
, balių. Jį rengia LDS Jaunimo 
Nac. Komitetas. Programą

Didžiojo New Yorko 
viai darbininkai laukia 
nančio sekmadienio su 
trybe, kadangi tai bus didelė 
diena visiems, o kai kuriems 
dar didesnė. Ir štai kodėl:

Ryte, 10 valandą, L. A. PiU pildys tokios žymios meno spė-
Kliubo svetainėj, 80 Union 
Avė., Brooklyne, įvyks visų 
vietos draugijų, kliubų, kuopų, 
chorų ir kitokių grupių dele
gatų konferencija, Piliečių 
Kliube. Ji svarstys Am. Lietu
vių Darbininkų Visuotino Su
važiavimo reikalus ir rinks 
atstovus į tą suvažiavimą.

tos didelės barikados prieš ka-

priešfašistinio judėjimo. Bet 
keli iš to skaičiaus delegatų 
bus išrinkti važiuoti j suvažia
vimą, kuris įvyks 30 birželio ir 
1 liepos, Clevelande. Tai dide
lė pareiga, sykiu ir pagarba 
būti masių lietuvių darbininkų 
atstovu tokiame istoriniai svar-

kos, kaip kad Elena Sadaus
kaitė, Radio City dainininkė; 
Aldona Klimaitė, A. Višniaus- 
kas, Newark© Kvartetas, Eli
zabeth© LDS Teatro Grupė. 
Šokiams grieš Wm. Norriso Ra
dio Cowboys. Visa tai labai 
puiku, tačiau Įžanga labai pigi, Į 
tik 25c. Reiškia, kiekvienas at- j 
silankęs gaus savo pinigų vertę 
su kaupu. Bet dar įdomiau tas, j 
kad dešimts svečių turi progą 
gauti pinigines dovanas, kurios 
siekia iki $20. I

Tad nestebėtina, kad visi 
laukia sekmadienio, 19 gegu
žės, laukia būti L. A. P. Kliu-, 
be, 80 Union Avė., nes tai bus 
svarbi ir ilgai atmintina diena.

Ir Aš Laukiu.

Protestuoja Mėsos Kainas
1 Darbininkių Tarybos ir Su- 

' siedijos Veikimo Komitetas 
šiandien vadovaus paradą 
prieš augštas mėsos kainas. 
Tai yra vienas iš daugelio pa
radų ir mitingų, ruošiamų prisi
rengimui prie mėsos naudotojų 
streiko, kuris bus šaukiamas 
greitoj ateityje. Paradas pra-l 
sidės 3:30 po piet, 683 Aller-' 
ton Avenue, Bronx.

; gas. Paskiau Beth Israel su- 
i grąžino darbininkus, o Leba
non tebėra pikietuojamas.

Harlem padėties tyrinėjimo 
komisijos trečiadienio sesijon 
pašaukti liudyti Textile High 
School, Manhattan 
School ir New York Industrial 
Trade School viršininkai.

. Šiandien Didysis Bankietas

avė a little 
regularly

TBUSHWICK

Gegužinis —Metinis— , Tarptautinio D. Apsigynimo
Išvažiavimas Kuopa Bus Konferencijoj

Orui atšilus svetaines žmo-I T a r p t a u tinio Darbininkų 
nes apleidžia ir traukia šven-! Apsigynimo Lietuvių 17 kuo- 
tadieniais į laukus. Ypatingai! pa turėjo susirinkimą 15 ge- 
miestuose, taip atsibosta ta gūžės ir išrinko 3 delegatus į 
chemikalinė atmosfera, kad, 
rodos, tik ir žiūri progos, kur 
nors valandėlei išvažiuoti j 
laukus, pamatyti naturališkas 
gamtos grožybes, liuosesniu 
oru pakvėpuoti.

Todėl, ve, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo III Aps
kritys ir pasistengė suruošti 
šiemet ankstyvą gegužinį išva
žiavimą ; parinko gražią vietą: 
Cranford, N. J. (Meadow 
Grove Park), draugo P. Vai- 
čionio ūkėje, gegužės 26 die
ną, nedėlioję.

Pasižadėję dalyvauti šiame 
išvažiavime didysis Brooklyno 
Aįdo Choras, Newarko Siety
no Choras ir EĮizabetho Ban
gos Choras. Veikiausiai jau, 
chorai nusitarę, kokiu būdU|naiaib kad pravesti 
pasiekti šią vietą, o jeigu dar.man«

- - [ Kuopai būtinai reikia seka- 
cho- dalykų: kad daugiau na

rių lankytų susirinkimus, kad

gūžės ir išrinko 3 delegatus į 
vietos konferenciją, kuri įvyks 
19 gegužės, A.L.P. Kliube. 
Apie siuntimą delegatų tie
siog į suvažiavimą dar bus 
svarstoma sekamam susirinki
me.

Susirinkime atlikta ir kitų 
svarbių darbų, būtent: paau
kota $2 Scottsboro bylai, taip
gi draugai pasidalino apie

PAKEISTA DIENA

K. Menkeliūniūtė

Pagerbimui kovingo darbi
ninkų vado, I. Amter, kuris 
dabar vėl pradėjo eiti Komu
nistų Partijos 2-ro Distrikto or- 

1 ganizatoriaus pareigas, penk
tadienio vakara 
džiulis bankietas. 
vaus įvairiausių 
tame skaičiuje ir
tų atstovai. Pavyzdin: 
15 sekcija užsakė vietų 
delegatų.

Bankiete bus žymieji 
tojai, parinktinė
specialistų Maisto Darbininkų 
Industrinės Unijos narių pa
gaminta puiki vakarienė. Įžan
ga $1. Įvyks 17 gegužės, 8:30 
vakaro, Irving Plaza, Irving 

I Pl. ir 15th St., New Yorke.

neišrinko atstovų del tam tik
rų priežasčių, tai valdybos ga
li paskirti ką nors iš savo tar
po arba iš narių ir pasiųsti 
konferencijon.

Kiek žinoma, Piliečių Kliu- 
Tradfe ^as ^v- Jur^° Draugija ne

išrinko atstovų. Taigi, tų drau
gijų valdyboms patartina pa
siųsti konferencijon kad ir ne
oficialius atstovus. Labai 
svarbu tokioms draugijoms tu
rėti atstovus toj konferencijoj.

Veikiantis Už Socialę Ap.

įvyksta di- 
Jame daly- 

organizacijų 
K. P. viene-

50-čiai

kalbė- 
programa,

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

ALDLD 23 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienio vakare, gegužės 
17-tą d., 7 vai. vakare, pas drg. 
Matthews, 410 W. 33rd Street, N. Y. 
C. Visi nariai ateikite ir užsimokė
kite už šiuos ir pereitus metus. Taip
gi atsiminkite knygas, kurias kiek
vienas darbininkas turi skaityt.

Valdyba.
(115-116)

0 Rengia LDS JaunimasS Antras Metinis

Jaunimo Balius

WM. NORJRIS ORKESTRĄ

$50.00 dykai dovanomis.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI

<1>

Elena Sadauskaitė 
Radio City Dainininkė.

bet tapo atkeltas į gegu- 
19-tą. Tikietai parduoti del 
parengimo bal. 28-tai die- 
bus geri dabar.

Šis JAUNIMO BALIUS buvo 
rengiamas balandžio 28-tą die
ną, 
žės 
šio 
nai

SEKMADIENĮ

GEGUZES-MAY
19 d.

Pradžia 6:30 v. v.

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

plaukus ar veidą.
1OO Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Didžioji L.D.S. Jaunimo Metinė Iškilmė
, Programą išpildys sekančios ypatos ir grupės:
• ELENA SADAUSKAITĖ, Coloraturoi Soprano, Radio City

; dainininkė.
• ALDONA KLIMAITĖ, Sopra

no, LDS Jaunimo Kp.
“Lakštingalė.”

• ANTANAS VIŠNIAUSKAS,
Baritonas, iš Bayonne, N. J.

. • LDS JAUNIMO KVAR- 
j TETAS., iš Newark, N. J.
• VIENO AKTO VEIKALAS:
“OSCAR SAPP,” suloš Eliza

beth, N. J. LDS Jaunimas.

g: Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

q Sena) dirbąs graborystės pro- g 
X fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
8 balsamavimu ir palaidojimu c 
o mirusių. g
| Veltui Chapel Šermenim I 
» Parsamdo automobilius Serme- 8 
g nims, vestuvėms, krikštynoms g 
S ir kitokioms parems g
B Saukite dien< ar naktj g

| 423 Metropolitan Avė. | 
J Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night TeL Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDA USK A S) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

Įvyks

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo Svetainėje 

80 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo giminaičių Vin

co Kiskis, paeina iš Kauno guber
nijos, Bukaičių miestelio, Devidonių 
kaimo. Jis yra apie 50 metų amžiaus. 
Gyveno apie Bostoną, Mass. Jau ne- 
simačiau su juom apie 24 metai. i

Taipgi jieškau Matėjuša Grigas, 
Kauno gubernijos, miestelio Pagirių, 
kaimo Maroliai. Jis yra apie 40 me
tų amžiaus. Seniau gyveno Chicago, 
Ill. Jį taipgi mačiau tik apie 24 me-

i tai atgaE
. Į Abu jieškanti asmenys yra niano 

pusbroliai ir norėčiau su jais susi
rašyti. Prašau juos pačius atsišaukti, 
arba jeigu kas juos žino iš “Laisvės” 
skaitytojų, tai prašau pranešti man 
jų antrašjus už ką būsiu labai dėkin
gas

Radio Klausytojams
Pradedant šį penktadienį, 

(May) 17 d., nuo 7 
vakare, ir kas 

laiku, 
iki tolimesnio pranešimo, iš ra
dio stoties WLWL, 1100 kilo
cycles “Lietuvos Daina” En- 
semblis, ved. Violetos Tamkiū- 
tės,. perduos rądjo dainų ^pro
gramą.’ Būsime dėkingi, jeigu 
pranešite, ką manote apie 
programą sekančiu adresu :

“Lietuvos Daina”
Station WLWL 

415 West 59th St., 
New York, N.

Perstatymas operos “Caval- 
leria Rusticana, ” kurioje K. 
Menkeliūniūtė vaidins Santuza 1 gegužės 
rolę, perkeltas iš gegužės. 17, iki 7:15 vai. 
d. į 22 d. birželio (June), j penktadienį tuo pačiu 
Park Theatre, Columbus 
Circle, 59th Street, New York 
City.

Badas Sėja Ligas Ir Mirtį
Gegužės 5 d. mirė Joan Ca

sey, bedarbio fotografo 5 me- 
_ tų dukrelė. Ji mirė nuo epide-

500 Scottsboro ženklelių par-'mijos, kuri smarkiai plečiasi 
davinėti, kad sukelti dalį už-(tarp bedarbių, esančių ant pa- 

įsidėtos kvotos. Kuopa yra pa- šalpos ir šiaip biednuomenes. 
siskyrus sukelti $25 tai bylai, Skarlatina, tymai ir kitos lim- 
Išrinko komisiją rūpintis rink- pamos ligos smarkiai plėtojasi 
liava (tag day), kuri įvyks, tarp kūdikių iš priežasties ne- 
rodos, 2 birželio. Nutarė pa
imti 100 sagučių ir dikčiai nau
jų brošiuraičių. Visa tai rei
kalauja geros talkos iš visų 

gyveni-

ne, tai šiomis dienomis reikėtų 
•“adaryti, kadangi <__

važiuojant su busais, no-

damaitinimo ii' didelio skurdo.
Kūdikio tėvai, gyvenanti 

1385 Franklin Ave., Bronx, 
randasi šelpiamųjų sąraše. Ko
vo 25 d. mergytė susirgo ir 
buvo paduota Willard Parker 
ligoninėn, bet iš ten peranksti 
išsiuntė namo, aiškindamiesi 
neturėjimu vietos. Už poros

rėš sykiu ir pašalinių žmonių, valdyba turėtų posėdžius prieš plienu nuo nepilnai pasveiku-
važiuoti, tad iš kalno apsirū
pinti kelione yra naudingiau.

Apart minėtų, chorų, šiame 
išvažiavime dalyvaus iš Eli- 
zabetho Bangos Choro jaunų 
merginų baletas. Taipgi bus 
lenktynės, kurias 1 
gaus dovaną. Geriausiai šo
kanti polkas ir valcą — taip
gi gaus dovanas.

■ susirinkimus ir bendrai pn-
Į rengtų dienotvarkį bei rapor-
1 tus, kad daugiau narių daly-
I vantų veikime. Tik pasitarda-
mi, viens kitam padėdami irĮ]įas pinigų, bankieriams, bet 
nors kiek prisidėdami darbu " .. . ..

laimėjęs galėsim kuopą pastatyti to-
1 kia, kokia ji turėtų būti.

N.

sios mergaitės užsikrėtė kiti 2 
kūdikiai, o pati Joan iš naujo 
susirgo Skarlatina ir mirė, mi
rė dėlto, kad miestas turi įva-

“X'Xir'w?Bedarbiai Pasiryžę Laimėtišių EĮizabetho orkestrą, 
grieš nuo vidurdienio iki vėlai 
naktį, šiame išvažiavime.

Rengėjai tikisi, kad šis išva
žiavimas bus vienas iš links
mesnių, ir todėl kviečiame jus 
visus būti šio pikniko daly-

LDS III Apskr. Sek r.,
P. B—kas.

Sumuštas Jaunuolis Serga
Abe Iseman, vienas iš šešių 

jaunuolių, kurie tapo suareš
tuoti ir sumušti Van Cortlandt 
Parke pereitą sekmadienį, už 
dalinimą prieškarinių lapelių 
militariškam parade, randasi 
Fordham ligonbutyje. Istorija, 
kurią jis pergyveno laike areš
to ir policijos nuovadoj, nieku 
nesiskiria nuo ateinančių iš 
Vokietijos—tas pats fašizmo 
teroras. Tik ten vadinasi na
cizmas, o čia—Naujoji Daly
ba. Ji nori subrukti jaunuolius 
j karo nasrus, kaip avis į sker
dyklą, bet jaunuoliai taip ak
lai neis, jie kovoja prieš karą

I ir fašizmą, nežiūrėdami aukų.
Budavokim jaunimo judėjimą! valandų savaitės.

. Mano antrašas:
Paul G. Yankowski, 

Box 284 4
Endicott, N. Y.

(114-116)

PARDAVIMAI
HILLSIDE, N. J.

PARSIDUODA pigiai vienos šeimy
nos namas su žeme. 98 x 94 pėdų 

pločio, labai gražioj vietoj, arti prie 
Newarko ir EĮizabetho. Galima vištų 
laikyti. Priežastis pardavimo — savi- 
ininkas nori išvažiuoti j Lietuvą. Na
mas su penkiais kambariais, elektra, 

Y. šiltas-šaltas vanduo jr kiti įtaisymai.
Del daugiau informacijų rašykite se- 

!kančių antrašu: B. Dambruta, 1584 
Į Long Avenue, Hillside, N. J., arba

(116-118)
PARSIDUODA grocerne ir delicates

sen krautuvė, tirštai lietuviai^ ap-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y,

šią

Painters and Carpenters
I i X * VilUVj A 1 « V <

LDS, APLA Kuopoms ir Pašai- telefo"u«kite: Waver|y 3-1415. 

pos Draugijoms Brooklyne
Nepamirškite Pasiųsti Atstovų ' gyventoje vietoje, čia galima pada- 

ryti puikus pragyvenimas. Kaina bus 
i gana prieinama, nes greit turiu par- 
I duoti. Pardavimo priežastį sužinosite 
ant vietos, 104 Grand Street, Brook
lyn, N. Y.

(114-116) 
~PARSIDUODA Bar and Grill,~se~- 
nas biznis, gerai išdirbtas, vieta ge
rai apgyventa ir galima gerą pragy
venimą padaryti. Parduosiu už pri
einamą kainą. Kreipkitės sekamai 
del tolimesnių 'informacijų:

Gus Rechner, 3239 Fulton St., tar
pe Richmond ir Chestnut Sts., Brook
lyn, N. Y. Telefonuokite: Applegate 
7-9803.

(112-117)

neduoda savo alkaniems žmo
niško pragyvenimo ir ligoje 
priežiūros.

Tokia padėtis yra visam 
mieste ir ligos bei mirtys ypa
tingai tarp kūdikių bujoja. Per 
pirmas 18 savaičių šių metų 
buvo 14,401 susirgimų tymais, 
kuomet pereitą metą tuo pat 
laiku buvo tik 1574. šiemet 
jau buvo 9,353 susirgimų skar
latina, o tuo pat laiku pereitą ° 

vyrų, negrų ir baltų,< kovojan- me^bųVo tik.5,300. Tas rodo,1 
....................... - kad turime juo stipriau kovoti 

Tą naktį areštuotieji išbuvb ^adą b* skurdą, kuris sė- 
nnliniinR niinvadns kalpiimp. Ja ii mirtį.

Antradienį, 14 gegužės, prie 
bedarbių šelpimo stoties, South 
4th St., Brooklyne, buvo areš
tuota bedarbių delegacija, su
sidedanti iš dviejų moterų ir 12 t

į Svarbią Konferenciją

Sekantį nedėldienį bus labai 
svarbi konferencija socialės 
apdraudos reikalu. Konferen
ciją šaukia fratemalių orga
nizacijų ir pašalpos draugijų 
federacija, kuri plečia savy- 
šalpos organizacijų judėjimą 
už socialę apdraudą, už H.R. 
2827 bilių, už išreikalavimą, 
kad valdžia, apart pašalpos, 
taipgi užmokėtų duokles be
darbių, kurie priklauso prie 

i įvairių savišalpos organizacijų 
ir del bedarbės negali užsimo
kėti mokesčių.

Konferencija įvyks Manhat
tan Odd-Fellows Temple, 105 
East y106th St., New Yorke.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris. Turiu tris 

kambarius su visais patogumais.
Mokestis $7.00 į mėnesį. Savininką 
galima matyti apie 6 vai. vakare. 
Nedelioj per visą dieną. Johnas, 136 
McKibben Street, Brooklyn, N. Y., 
Room 16, kampas Graham Avenue.

(114-116)
Pradžia 10 vai. ryto. Konfe- xt/atttk a t
ręncijoj dalyvaus ir kongres- ISKAIWA VOJ11VLAL

, manai, Vito Marcantonio ir 
lErnest Lundeen, kurie

PASIRANDAVOJIMA1

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

TeI.s Foxcroft 1-6101

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

čių už palaikymą gyvybės. 
» ’
policijos nuovados kalėjime, 
o ant rytojaus turėjo įvykti jų 
teismas. Apie 10 vai. ryto teis- 
mabutis buvo pilnutėlis darbi
ninkų, laukiančiųjų Bedarbių 
Tarybos narių teismo. Teismas 
tapo atidėtas į 22 d. gegužės. 
Tą dieną darbininkai užpildy-Į 
kite teismabučio suolus, išreik
šdami protestą prieš tą žiau
rų šelpimo administracijos ir 
miesto policijos nusistatymą 
išdraskyti bedarbių organiza
cijas, kovojančias už pašalpą 
:r Socialės Bedarbių. Apdrau- 
dos Bilių H. R. 2827.

Bronx barbenai paskelbė 
streiką, reikalaudami $25 ma
žiausios algos ir 5 dienų. 54

Trumpos Žinutės

remia PASIRANDAVOJA dvi krautuvės su 
Bar ir Grill, trijų mėtų randavimu.

_r. - a T,T * i ■ Šildomas garu. $65 į mėnesį., Dabar-
V1SOS LDS, APLA kuopos ir tinęs įeigos $400 ]3er mėriefeį. čia yra 

vietos pašalpos draugijos pri- Pyiki Pro,g^ padaryti tinkamą gyve-. 1 .5 ii- nimą. Del daugiau informacijų kreip-valo pasiųsti savo atstovus I kitgs prie; Joseph Riela, 2837-39 Fui-' 
tą svarbią konferenciją, jeigu ton street, Brooklyn, N. Y., arba te- 
. . . ' v • I •• lefonuokite: Applegate 6-9672.kurios;kuopos bei ) draugijos, . (114-119)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

Mrs. Ella Spears, negrė dar
bininkė, tapo skaudžiai užgau-( 
ta įgriuvus lubų tinkui jos 

i kambariuose, 2254 5th Avė., j 
I N. Y. Nors ji buvo be sąmonės,1 
’tačiaus policistas atsisakė pa
šaukti ligonvežimį, sakyda-1- 
mas, kad ji galinti nueiti. O 
savininkas namo pareiškė, kad 
ji. neturėjusi ten sėdėti. Tai 
taip “išlyginamos” vargdienių 
skriaudos.

Lebanon ir Beth Israel lt» 
gonbučiai pravarė darbininkus 
užtai, kam jie aną dieną skel
bė 2 valandų streiką, reika-' 
laudami grąžinti nukapotas ai-Į

—CENTRALINIS KOMITETAS KVIEČIA JUS—
Sveikinti Komunistų Internacionalo

7-tą PASAULINĮ KONGRESĄ 
Organizacijos ir Draugijos siųskite savo representatorius į 

ŠAUNŲ BANKIET Ą
kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų i 7-tą Pasaulinį 

Komunistų Internacionalo Kongresą.
Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St., N. Y.

Bankietas Įvyks June (Birželio) 8
Įžanga $1.00. Iš anksto įsigykite bilietus

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother 
Bloor, I. Amter, Mike Gold, Jack Stachel ir M. Olgin 

suteiks pasveikinimus
Bus profesionališkų artistų. Įvairių dailininkų, kurie 

sudarys puikią programą.
Money-orderius ar čekius rašykite vardu, A. Benson, 

P. O. Box 87, Sta. D., N. Y. C. j
Kalbinės organizacijos turės savo at&Kirus stalus. Lietuvių organi
zacijos tuojaus užsisakykit bilietus ir reservuokitės sau stalus.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir m 
Žarnų Li gos, 
Mėšlažamės li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 

(mos greitai ir su patenkinančiomis 
'pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimait Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 

i Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Are. ir Irvine PL 

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

MES KALBAME UETUVMKAI




