
“Daily Worker” Vajus.
‘D. W.’ Nepavaduojamas
Nelaimė Silpnesniems.
šalin Bado Algas!
Pavojus Unijistams

Rašo T. G.

Neužmirškime vieno dabar 
svarbaus vajaus—delei gavimo 

► 50,000 naujų skaitytojų “Daily 
Workeriui,” Amerikos Komunis
tų Partijos centro organui.
r Tūli draugai išsikalbinėja, 
jog persilpnai temoka angliškai, 
kad galėtų “Daily Worker}” 
įsiūlyti amerikonams. Tokiems 
patartina pradėti nuo lietuvių. 
Daugelis jų iš tos dienos galėtų 
be vargo skaityti ir suprasti 

♦“Daily Worker}.” Kitiems sa
vaitę kitą būtų kiek sunkiau, 
bet toliau galėtų jau gana liue
sai naudotis puikiu “D. W.” tu- 

‘ riniu.

r

Kas bent kiek geriau apsipa- 
žįsta su “Daily Workeriu,” pas
kui jau nenori su juom skirtis.

Tiesa, mes, lietuviai darbi
ninkai, turime palyginti stiprią 
komunistinę spaudą, bet “Daily 
Worker” yra nepavaduojamas.

O kas liečia visų tautų dar
bininkus apskritai, nuo “Daily 
Workerio” išsiplatinimo tarp jų 
labai daug priklauso pasekmin- 
gumas streikuose, kovose už be
darbių šelpimą, prieš karą ir 
fašizmą.

“Daily Workerio” reikalas, 
todėl, dabar turėtų būt įtrauk
tas į visų lietuvių darbininkiš
kų organizacijų dienotvarkę.

I pašalpinius Roosevelto dar
bus bus imami tik visiškai fizi

kiniai tinkami bedarbiai. Milionai 
senesnių bei silpnesnių bedarbių 
negaus nei cento pašalpos iš 
Washingtono valdžios. Jie bus 
palikti “ant rankų” valstijoms 
ir miestams, kurių politikieriai 
rėkia, “neturime tam pinigų!”1 1G j 11U VU i 1111 v v<l 111 £ J 11 1 1 į-y U J • • •

šiems bedarbiams bus dar bio- I Jo<] 
giau»negu iki šiol. Jų ateitis— 
atviros gatvės arba žiurkinės 
“flaphauzės”, alkis arba grynas 
badas. Tai vienas iš Roosevelto 
“geradarystės žiedų.”

Prieš Roosevelto nustatytas 
badiškas algas bedarbiams vie
šuose darbuose jau pakilo mil
žiniška darbininkų protestų 

^banga.
Eilinių narių verčiami, net 

r Darbo Federacijos unijų vadai 
New Yorke vakar pašaukė 250,- 
000 unijistų mesti po pietų dar
bą ir tuom išreikšti protestą 
prieš vergiškas Roosevelto algas 
fiašalpiniams darbininkams.

Unijistai mato, jog privati
niai samdytojai panaudos Roo- 
sevelto algų skalę kaipo kylį 
skaldymui algų visiems darbi
ninkams apskritai. Tą faktą 

^pripažįsta senatorius Pat Mc- 
Carran Washingtone, New Yor- 
ko Knickerbocker organizacijos 
demokratai ir kiti.

Dešinieji Darbo 
m vadovai bijodami 

kad del to galės
išsiveržti tokie streikai, jog ka
pitalistai ir jų valdžia visai ne
pajėgs palaikyti “tvarką.”

Federacijos 
pranašauja, 

ištisoj šalyj

Kaip jau pirmiau minėta, 
paprastiems pašalpiniams dar
bininkams Rooseveltas nesidrovi 
skirti ir $19 per mėnesį. Bet 
net bedarbiai inžinieriai, ar
chitektai ir pirmos rūšies tech
nikai tuose darbuose daugių 
daugiausia ką galės gauti, tai 
tik iki 92 dolerių per mėnesį.

Gal dabar visiems pasidarys 
aišku, kaip riŠasi dirbančiųjų 
reikalai su bedarbių. Roosevelto 
planai, todėl, turėtų visus, kaip 
bedarbius, taip ir dirbančius, 
paskatinti j sutartiną masinę 
kovą už vienatinį tinkamą 
iflarbių apdraudos įstatymą 
gal HR 2827 bilių.

be- 
pa-

Maskva.—Už pinigų eik
vojimą iš Sovietinio banko 
tapo mirtin nusmerkti jo 
knygvedis ir kasierius.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 
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Nepraleidžiama “Daily 
Worker” d. Krumbeinui

WASHINGTON.—Tarp- 
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatai užprotes
tavo teisdarystės ministe
rial Cummingsui, kad fede- 
raliame Lewisburg, Pa., ka
lėjime neperleidžia “Daily 
Workerio” draugui Chas. 
Krumbeinui, buvusiam Ko
munistų Partijos New Yor- 
ko distrikto organizatoriui.

Drg. Krumbein yra įka
lintas 18 mėnesių neva del 
to, kad jis sulaužęs paspor- 
tų taisykles, išvažiuodamas 
iš Jungtinių Valstijų ir su
grįždamas atgal. Bet tikru
moj jis baudžiamas už en
ergingą veikimą darbininkų 
naudai.

TRYS METAI KRUVINŲ 
HITLERIO PAMOKŲ 

VOK. STUDENTAM
BERLYNAS. — Viduri

nes mokyklas baigusieji jau
nuoliai, sulig Hitlerio pa
tvarkymo, turės vienus me- 
tus ištarnauti verstinų dar
bų stovykloj, kitus — armi- 
’ i; o įstoję į universitetą 
bei kolegiją, pirmus metus 
turės daugiausia mokintis 
“tautų biologijos,” reiškia, 
per tuos metus jiem bus ka
lama į galvą nesąmonės apie 
vadinamą vokiečiu tautos i štai ką: su Sovietais buvę susi- 
augštumą prieš kitas tau- tarta pasikeisti 18 kalinių. Lie
tas. Taigi trys geriausi tu tuva tokį skaičių politinių kali- 
iaumrblių gyvenimo metai' nių Sovietams atidavė, o Sovie- 
bus/panaudota kalt jiems į 
valvas karinį Hitlerio fana
tizmą.

Darbininkai Pasmerkia i *ilęs Jš N-nT;JU
Lėšų Eikvojimą Jurgio 

Penktojo Pagerbimui
LONDON. — Miesto val

dyba surengė labai brangų 
pokylį paminėt Jurgio 
Penktojo 25-ių metų kara
liavimo jubilėjų. Pirm pat 
•karaliaus ir jo pačios atvy
kimo. darbininkai su komu
nistais priekyje padarė prie 
svetainės Guildhall demon
stracija; dainavo Internaci
onalą ir šaukė: “Jūsų pui
kūs rūbai galėtu nupirkti 
mums duonos! Mūsų šeimy
nos badauja! Šalin pinigu 
eikvojimą parazitų garbei!” 
ir t.t.

Demonstrantus u ž p u ,olė 
pėsčia ir raita policija; bet 
darbininkai taip energingai 
gynėsi, kad buvo pašaukta 
dar būriai atsarginiu poli
cininkų. kol, galų gale, nu
stūmė darbininkus kiek to
liau nuo karališko b'ankįeto 
svetainės. Bet ir ten jie tę
sė demonstraciją.

val-Roma. — Mussolinio 
džia išleido $82,275.000 “ver
tės” valstybės paskolos bo
nų. Gaunami už bonus pi
nigai eina finansavimui ka
ro, kuris ruošiamas prieš 
Abyssiniją.
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Paveikslas atvaizduoja, kas gailisi Pilsudskio, Hitlerio 
sėbro prieš Sovietų Sąjungą, kas meldžiasi už “dūšią” 
to nevidono šimtų tūkstančių lietuvių ir kitų jo paverg
tų tautinių mažumų ir kas siunčia į “amžiną atilsį” tą 
Lenkijos darbininkų prispaudėją.

LIETUVOS ŽINIOS
Dar Del Kalinių Keitimosi 

Su SSSR.
Liaudininkų laikraštis “Lietu

vos žinios” rašo:
“Kompetentingose įstaigose 

apie kalinių keitimąsi su 
i SSSR papildomai teko sužinoti

tai Lietuvai perdavė tik 11 žmo
nių, daugiausia kunigų. Taigi 7 
asmenis Sovietai Lietuvai neiš
davė. Neišduotųjų tarpe dar pa- 

I silikęs ir vienas kitas kunigas 
:r - -m

| Sovietai dar tuos 7 atiduotų, 
kurie pagal susitarimą turėjo 
būti perduoti Lietuvai. Bet So
vietai dabar norį už tuos 7 gau
ti iš Lietuvos 7 politinius ka
linius. Del to dabar ir esą ta
riamasi.”

Sustreikavo Ežeriečio Dur
pyno Darbininkai

KAUNAS.—Ežeriečio durpy
ne dirbo apie 150 darbininkų. 
Pavasario sulaukus Kauno mie
sto savivaldybė visiems savo 
viešųjų darbų ir padieniams 
darbininkams mažina atlygini
mą. Sumažino 30% ir Ežerie
čio durpyno darbininkams. Del 
to ir streikas tenai kilo.

Baigė Bylos Tardymą Del 
Komunistų Literatūros 

Spausdinimo
KAUNAS.—Slaptoji policija 

prieš kurį laiką susekus, kad 
Senamiestyje vienas rabino sū
nus savo .spaustuvėje slapta 
spaudžią komunistinę literatū
rą. Padarius kratą suimti ir 
laikomi kalėjime spaustuvės sa
vininkas Gutmanas ir 3 tos 
spaustuvės darbininkai: Mozė 
Levin£sUAbraomas šreibeijs ir 
Mejeris Drizinas. Tardytojas 
Vasiliauskas šios bylos tardymą 
baigė ir bylą jau perdavė ka
riuomenės teismui.

Peršovė Kauno Policijos 
Viršininką Kindurį

Kauno III nuov. pol. viršinin
kas Alfonsas Kinduris balan-
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Skubina Išdeportavimą .. n i** n i • u
5 Gallup Darbininky KfllH. PBltljS SailKIB KOVOH
Corlear miestelyj, New *

Už Bonus Veteranams VienMexico valstijoj, ateivybės 
viršininkai k a m a n tinėja 
penkis ateivius darbininkus, 
kad skubiai deportuot juos i 
iš ‘Amerikos. Kaltina, būk | 
tie darbininkai dalyvavę su-1 
sikirtime bedarbių su polici-1 
ja Gallup mieste. Kaip jau 
rašyta, yra parodymų, kadi e e i i-•• •
pačios policijos “nuklydusi’’ Rooseveltas Priešingas Bet Kokiam Greitam Atmokejimin 
kulka laike to susikirtimo 
■nušovė šerifą Carmichaelį. 
Bet kaičia dabar suverčia
ma ant darbininkų, veiklių 
unijistų. Apart rengiamų 
deportavimų, 10 mainierių 
del to patraukta teisman ne
va kaip “žmogžudžiai.”

Tiktai Kapitalo Lėšomis

džio mėnesį parvažiavęs tėviš
kėn Kulinių kaiman, Linkmenų 
valse., atostogų, šaudydamas į 
taikinį, pasišaukė pro šalį ėjusį 
pažįstamą Anuprą Rūką ir pa
siūlė jam iššauti taikiniu, ku
riam pirmu šūviu nepataikius, 
užtaisęs davė kitą kart šauti. 
Atiduodamas Kinduriui ginklą 
Rūkas “netyčia” ginklą iššovęs, 
pataikydamas Kinduriui į vidu
rius.

Kinduris atvežtas Utenos li
goninėn, kur iškviestas iš Uk
mergės chirurgas, padaryta 
sunki operacija; bet jis dar ka
žin ar pasveiks.

Su- 
Mo- 
Rei-

Sustreikavo 2,000 White 
Motor Darbininku

Cleveland, Ohio. — 
streikavo 2,000 White 
tor trokų darbininkų, 
kalauja pilnai pripažint uni
ja, pridėt 15 iki 20 nuošim
čių algos ir duot pirmeny
bę pasilikt darbe nuo seniau 
dirbantiems darbininkams.

Darbo Federacijos Auto
mobilių* Darbininkų Unijos 
organizatorius Dillon krei
pėsi į vadus, kad “negadin
tų garbės White Motor 
kompanijai” ir pasiduotų, 
panašioms deryboms, kaip 
Toledo. Clevelando lokalo 
vadai atsakė, kad patys dar
bininkai nubalsavo strei- 
kuot, todėl vadai negali su
stabdyt streiko. White Mo
tor streikieriai smerkia Dil- 
loną kaip Toledo streiko 
pardaviką.

15 Metų Kalėjimo už 
'ucdrankiškus Laiškus

HARTFORD, Conn. — 15 
metų kalėjimo nuteistas Pe
ter Zmindak, Bridgeporto 
mėsinyčios tarnautojas, už 
rašinėjimą mirčia grūmo
jančių laiškų, jeigu tokį lai
šką gavęs asmuo neduos 
tam tikros sumos reikalau
jamų pinigų.

Anglija Patrigubina 
Karišką Orlaivyną, 
“Vydamasi” Hitlerį
LONDON.—Anglijos mi- 

nisterių tarybos pirminin
kas seime prielankiai at
siliepė apie Hitlerio kalbą, 
kur Hitleris veidmainiavo, 
būk jis norįs taikos. Bet 
kaip Baldwin, taip oriai vy
no ministeris Londonderry 
reikalavo patrigubint kariš
ką Anglijos orlaivyną iki 
1937 metų, neva kad “neat- 
silikt” nuo Vokietijos orlai- 
vyno. Tūli darbo partijos 
atstovai tam priešinosi, bet 
ministerių reikalavimas sei
me tano užgirtas 340 balsų 
prieš 53.

Londonderry raportą, girdi, 
turi “tik 580” pirmos kla
sės oro mašinų. Iki 1937 m. 
kovo jų skaičius, pagal nau- 
ia programa, bus davaryta 
iki 1,500. Bet ministerial 
užslėpė, kiek Anglija turi 
“antros” ir “trečios” rūšies 
karo lėktuvų.

3% Taksai ant Pirkinių 
Illinois Valstijoje

S P R I N GFTELD, III. — 
Valstijos seimas, pagaliaus, 
nutarė pakelti taksus ant 
nirkiniu nuo 2 iki 3 nuošim
čiu perkamu daiktu kainos, 
kad gaut daugiau lėšų be
darbiams šelpti. Nutarimas 
įeina į galia liepos 1. Tain 
užkrovus didesne bedarbių 
šelpimo naštą ant nečių dar
bininku. dabar Illinois vals
tija vėl gausianti dali pa- 
šalpiniu pinigų iš Washing
tono valdžios.

Bedarbių Tarybos griež
tai kovoja prieš taksus ant 
pirkiniu, ir jos reikalavo, 
kad Illinois valstijos ižde 
esamas $75:000,000 pinigų 
perviršis tuo jaus būtu per
vestas bedarbiams šelpti. 
Bet valstijos valdžia vėl v 
uždarė faktinai visus pašal
pų punktus, o nedavė lėšų iš 
to perviršio. Del to. kaip 
apskaitliuojama, vien Chica
go je 100,000 bedarbių šei
mynų liko be jokio pašalpi- 
nio maisto.

Ex-Kareivių Bomj; Kongreso Atstovų Rūmas Sulaužė Jo 
Valią, bet Užgyre tik Patmano Popierinius Bonus.
WASHINGTON. — Pre- cijos žingsnį, taip kad dar- 

zidentas Rooseveltas trečia- bininkams dabar vien mais
tas kaštuoja 38 nuošimčiais 
brangiau negu pirma. Išti- 
kro Rooseveltas priešinosi 
Patmano biliui ne todėl, kad 
pagal jį bus išleista tiek po
pierinių pinigų, bet todėl, 
kad Rooseveltas yra abelnai 
priešingas ex-kareivių bonų 
atmokėjimui pirm 1945 me-

dieni bendrame posėdyje 
kongresmanų ir senatorių 
perskaitė savo pareiškimą, 
del ko jis vetuoja (atmeta) 
Patmano bilių, reikalaujantį 
tuo jaus išmokėti bonus ex- 
kareiviams, tarn avusiems 
laike pasaulinio karo. Tą 
įnešimą k o n g r e s as jau 
buvo priėmęs paprasta di
džiuma balsų. Bet dabar, 
Rooseveltui jį atmetus, Pat
mano bilius gali tapti įsta
tymu be prezidento parašo 
tik tada, jeigu du trečdaliai 
kongresmanų ir senatorių 
perbalsuodami pasisako už 
tą bilių.

Vos Rooseveltas užbaigė 
savo argumentus prieš tuo- 
jautinį bonų atmokėjimą, 
kongreso atstovu rūmas net 
322 balsais prieš 98 vėl už- 
gyrė Patmano bilių. Sako
ma, kad ir senatas sudarys 
bent reikalingus du trečda
lius balsu, ir taip turės būt 
greitu laiku atmokėta visi 
ex-kareiviams bonai.
Bonai Yra Užvilkta Darbo 

Žmonių Alga
Pagal 1924 metais pada

rytą kongreso nutarimą, bo
nai turėjo būt atmokėti tik | 
iki 1945 metų. Bet ex-kar-1 
eivių maršavimai ir neatlai-1 
dūs reikalavimai vertė kon-j

• . • MV A VUV1 UV*UlllIWUtgresmanus ir senatorius pa- Rad vig. bendromis jėgomis
skubinti atsiteisimą tiems 
darbo žmonėms. Nes tie 
bonai nėra jokia dovana, o 
tik dalinas atmokėsimas al
gų, kurias jie prarado be
tarnaudami armijoj bei lai
vyne.

Bet Patmano bonų bilius yarO-. pačių išnaudoto- 
yra toks, kad jis ex-karei- ju naujai ruošiamai skerdy- 
viams neva “atsilygina” lė- nei Roosevelto valdžia jau 
šomis pačių darbininkų ir | išeikvojo $1,500,000,000 ar- 
vargingų farmerių. Sulig nd.lai k laivynui. O ex-kar- 
to biliaus, valdžia turi at- eiviams bonus atmokėti tai 
s p a u s d inti $2,300,000,000 
naujų popierinių, pinigų bo- 
nams apmokėti. O išleidi
mas tokio didelio daugio 
bumaškų, be jų užtikrinimo 
auksu bei sidabru, vėl nu- 
muš kokiu penktadaliu per
kančią]’ą vertę dolerio, kurį 
gauna darbininkas už dar
bą.

Kalbėdamas prieš Patma
no bilių, Rooseveltas, be 
kitko, smerkė jį todėl, kad 
tas bilius darys infliaciją, 
tai yra nupuldys dolerio 
vertę. Bet pats Rooseveltas 
yra padaręs ne vieną inflia- tvarkyti finansus.

Komunistų Partija už Tik
rus Bonus Kaštais Išnaudo

tojų, o ne Darbininkų
Komunistų Partija nuo 

pat 1919 metų kovojo ir ko
voja už tuoj autini ex-karei- 
viams bonų atmokėjimą, ale 
ne darbininkų lėšomis, kaip“ 
kad siūlo Patmano bilius. 
Komunistai reikalauja, kad 
tuo tikslu turi būt aptak- 
suoti trustų, didžiųjų kom
panijų ir stambiu kapitalis
tu pelnai ir tik iš šio šalti
nio turi būt greitu laiku iš
mokėti visi bonai ex-karei- 
viams.

Amerikos Komunistų Par-? 
tijos Centro Komitetas da
bar išleido atsišaukima į 
Amerikonų Legioną, į Už
sieninių Karų Veteranus ir 
kitas buvusiu kareivių orga
nizacijas, tain pat į CCC 
darbu stovyklų pašalpinius 
darbininkus ir i Amerikos 
Darbo Federacijos unijas, 

kovotų už tuoj autinį atmo- 
kėjima bonu ex-kareiviams 
vien tik kapitalistų lėšomis.

Savo atsišaukime Kom. 
Partija nurodo, jog kapita
listai prisiplėšė bilionus do-

. i lerių pelnų iš pasaulinio ka- 
Patniano Bonai Pravedami ro, ir jie begaliniai pralobo

Darbininkų Lėšomis iš darbo žmonių kraujo ir 

išeikvojo $1,500,000,000 ar-

Rooseveltas “nesuranda” pi
nigų. Bet ex-kareiviai ir 
kiti darbininkai, suglausda- 
mi savo eiles, gali ir turi 
priversti išnaudotojų val
džią surast tam pinigų iš 
kapitalo delmonų.

Francijos Iždo Krizis
PARYŽIUS. — Francijos 

valstybės iždas šiemet turi 
jau .4,000,000,000 frankų ne
pritekliaus. Ministeris pir
mininkas Flandin reikalau
ja sau diktatoriškos galios

11H j
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visi jo kolegos kelias dienas meldėsi, kad 
Vaitkus worcesteriečių nesuviltų, bet, 
girdi, kad jį velniai, ėmė ir suvylė. Net 
sakoma, kad komitetas nutaręs nebeduo
ti nė vieno cento Vaitkui, pakol jis nepa
sikels iš New Yorko į Kauną.

Sunku, broliai, pasikelti, kol Grigaičių 
ir Bagočių biznis reikalaus, kad Vaitkus 
ant šventos žemės tupėtų po “baltosios 
gulbės” sparnais. Darius ir Girėnas, 
žmonės sako, orlaivį įrengė ir perskrido 
per jūras už viso labo tik $8,000. Tuo 
tarpu grigaitiniai jau turi sukėlę virš 
$35,000, bet nelaiminga “gulbė” ir jos 
kapitonas tebeguli ant žemės, nė iš vie
tos nekrusteli! Business is business.

dalyvauti. Iš to visi darbininkų prie
šai bando daryti sau kapitalą, kad TroJa
novskis gražiai rašė. Priešų tikslai aiš- 
kūs. _ ... j.

Kada tūli elementai, kaip ve, Leonas 
Prūseika susibičiuliavo su Ambraziejum, 
o jo tūli pasekėjai (Petrikienė, Petriką 
—apie juos rasite kitoje vietoje) sėb- 
ruoja su fašistais, tai jie savo priešdar- 
bininkiškus žygius bando pateisinti So
vietų Sąjungos diplomatų elgesiu. Žino
ma, tas ir kvaila ir bjauru. Skloka nėra 
jokia valstybė, skloka yra kapitalistinio

ĮVAIRUMAI

krizio išdavas ir jos vadai yra darbinin
kų apgavikai. '

Kiekvienas darbininkas supras, kad 
vieni uždaviniai Sovietų diplomatų, o vi
sai kiti kapitalistinių šalių revoliucinių 
darbininkų. Dar “Komunistų Manifeste” 
K. Marksas ir F. Engelsas rašė: “Kiek
vienos šalies proletariatas, žinoma, turi 
visų pirma apsidirbti su savąja buržuazi
ja.” Gi kad buržuaziją nugalėti, kad pa- 
siliuosavus iš jos išnaudojimo, tai prole
tariatas tam turi savo revoliucinę Ko
munistų Partiją, kaipo vadą.

šypsenos
Ko Jie Baidosi?

Pereitą nedėldienį, einant 
pro vieną Brooklyno bažny-

Delei Istorijos
'pūlas laikas atgal Brooklyno tautinin

kai turėjo surengę balių pagerbimui sa
vo žmogaus Juozo Ambraziejaus. Ten 
dalyvavo “Sklokos” čyfas Prūseika, sa
kė prakalbą, gyrė Ambraziejų. Dabar, 
šiomis dienomis, kruvinoji Lietuvos 
Smetonos valdžia tą patį Ambraziejų ap
dovanojo “Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino” ordenu!

Pernai ponia Petrikienė Kaune per ra
dio išgarbino Smetonos valdžią, ypatin
gai jos kruviną policiją.

Šiemet, Brooklyne, “aviacijos dienoje” 
Daktaras Petriką sakys prakalbą paba- 
gaslovijimui Vaitkaus, kuris veža Sme
tonai pasveikinimą. Abudtų daktaras ir 
jo pati, yra karšti sklokininkai. Petri- 
kos raštai užpildo špaltas kožnam “N. 
G.” numeryje.

. Brooklyno “Sklokos” Choras Lyra taip 
pat dainuos fašistų-menševikų “aviaci
jos” programoje!

Tuo tarpu,“Sklokos” žmonės kolonijo
se visomis keturiomis kovoja prieš Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Suvažiavimą, 
kuriame bus svarstoma kova prieš Sme
tonos valdžią, už padėjimą Lietuvos dar
bininkams ir valstiečiams iškovoti civi- 
les teises.

Gegužės 12 d., “N. G.” direktoriai 
Brooklyne sušaukė visos apielinkės sklo- 
kininkų platų susirinkimą. Svarstė te
nai .Visuotino Suvažiavimo reikalus ir, 
sakoma, nutarė griežčiausiai prieš jį ko
voti, visose organizacijose ir draugijose 
priešintis siuntimui delegatų. Tiesa, sa
ko, buvo eilinių sklokininkų, kurie prie
šines šitai smetoninei Prūseikos-Butkaus 
politikai, bet jie buvę mažumoje.

Šiuos kelis faktus paduodame del pa
čių sklokininkų apgalvojimo.

Kunigėliai Buvo Išsišokę
Kuomet ponas Skipitis atvyko Ameri

kon, Chicagos kunigų “Draugas”, o ypač 
So. Bostono “Darbininkas” garsiai sušu
ko, kad “geri katalikai” nieko bendro 
neturės su jo misija. Bet Skipitis paro
dė įgaliojimą nuo Lietuvos kunigų. Mū
siškiai tėveliai greitai turėjo užsičiaupti 
burnas, kepures nusiimti ir paduoti ran
ką “svečiui.” Ponas Skipitis buvo Chica- 
goje, pabėgo nuo darbo masių, jų išsigan
do, landžiojo po klebonijas ir baliavojo 
su kunigais, patepė juos smetoninėmis 
geradėjystėmis. Viskas išėjo puikiai. 
Dabar, geg. 21 d., “Draugas” jau rašo:

Svečią palydėjus, galima pasakyti, kad 
abi pusės yra patenkintos. Katalikai iš
klausė jo įdomiii kalbų, pasitarė viso pasau
lio lietuvių kongreso reikalais, o svečias ne
sigailėjo suteikti mums daug įdomių infor- * 
macijų iš Lietuvos gyvenimo, malonėjo ap
lankyti žymesnes mūsų įstaigas, ir pamatyti 
su kokiu nuoširdžiu rūpestingumu Amerikos 
lietuviai katalikai dirba tautos darbą.

Ponas Skipitis šitą raportą parveš 
Smetonai, kuris, be abejonės, suteiks 
Amerikos lietuviams kunigams visų grie- 
kų atleidimą.

' į •

Ir Vėl Bagočius, Grigaitis ir Vait
kus Apskutė Savo Pasekėjus

Gegužės 19 d. Worcesteryje buvo su
rengta taip vadinama “aviacijos diena”. 
Ją rengė ’ Pijaus Grigaičio leitenantas, 

'‘pagarsėjęs sorkininkas ir bailys Fortū
natas ‘ Bagočius ir kiti panašūs meiste
riai. Buvo garsinta, kad pribus pats la
kūnas Vaitkus ir “baltoji gulbė.” Susirin
kę žmonės lauke ir burnojo prieš “avia
cijos dienos” promotorius. Bagočius, 
sakoma, skerččiojosi ir sakė, kad jis ir

Piliečiai, Neapgausite Darbininkus
Kad demoralizavus darbininkų klasę, 

net daug maž klasiniai kovingesniūs 
darbininkus, buržuazija, socialistai va
dai, su renegate j ę elementai, kurie pir- 
miaus buvo komunistų tarpe, nesidrovi 
griebtis įvairiausių priemonių.

Pamename, kaip Sovietų Rusijoje bu
vo įvesta “Nauja Ekonominė Politika”, 
tada socialistai ir buržuazija garsiai šau
kė, kad “štai komunizmas subankruta
vo, kad grįžtama atgal prie kapitalizmo.” 
Visos buržuazijos ir jos pakalikų svajo
nės nuėjo vėjais. Sovietų Sąjungoje so
cialistinis ūkis, socializmo būdavo j imas 
galutinai sutrėškė kapitalistinius liku
čius.

Po karo, kada buržuazijai buvo pavo
jus iš darbininkų revoliucijos, tai ji ir 
jos gynėjai šaukė, kad “pereitas karas 
buvo paskutinis karas.” Darbininkų ap
gavikai įrodinėjo, kad karo pavojaus nė
ra. Dabar tik vaikai gali pasijuokti iš to 
tvirtinimo, nes visi mato, kaip valando
mis imperialistai ruošiasi prie naujo 
karo.

Sovietų Sąjunga sutvirtėjo ekonomi
niai ‘ ir politiniai. Ji pasidarė didžiau
sias pasaulyje taikos palaikytojas. Su ja 
priverstos skaitytis net buržuazinės ša
lys. Tūlos, kaip Franci ja, kuri naujame 
kare gali tik prakišti, stengiasi su So
vietų Sąjunga kooperuoti už taiką, prieš 
karą. Darbininkų apgavikai iš to ban
do daryti kapitalą, kad būk Sovietai re
mianti tą ar kitą buržuazinę šalį.

Sovietų Sąjunga turi diplomatinius 
ryšius su visomis didžiomis kapitalistinė
mis šalimis. Ji turi kapitalistinėse šaly
se savo atstovus—ambasadorius, konsu
lus, jų pagelbininkus. Kiekvienas su
prantantis žmogus, žinąs diplomatijos 
taisykles, o dar daugiau kapitalistinių 
įstaigų akylų sekimą kiekvieno Sovietų 
Sąjungos atstovo žingsnio, žino, kad nei 
SSSR ambasadoriai, nei konsulai, nei jų 
pagelbininkai negali tos šalies darbinin
kų judėjime dalyvauti. Sovietų Sąjungos 
atstovų rolė kapitalistinėse šalyse ne ko
kią “revoliuciją” daryti, ne komunistus 
mokinti, bet vesti prekybos ir kitus rei
kalus tarpe Sovietų Sąjungos ir tos ša
lies, kurioje jie yra. Žinoma, kad tie So
vietų atstovai turi ir savotiškas parei
gas. Laike karo laivyno manevrų tų at
stovų pagelbininkai (laivyno žinovai) da
lyvauja manevruose, tėmija karo veiks
mus. Laike armijos manevrų—kiti ka
ro specialistai dalyvauja armijos manev
ruose. Technikos srityje visa eilė tech
nikų tyrinėja, sakysime Amerikoje, or- 
laivininkystę, automobilių industriją, 
švyturių gaminimą, gelžkelių sistemą 
ir tt.

Tas patsai yra ir politiniuose santy
kiuose. Atsitinka, kad, štai, Washingto
ne kokios draugingos šalies ambasado
rius rengia balių. Jis sukviečia pas sa
ve kitų šalių atstovus, jų tarpe ir Sovie
tų Sąjungos atstovą. Ar gali Sovietų Są
jungos atstovas neiti į tą parengimą? 
Negali. Jeigu jis neitų be rimtų prie
žasčių, tai toji šalis, kurios atstovas ren
gė tą balių, palaikytų už nedraugišką, 
blogą iš Sovietų Sąjungos atstovo, o kar
tu ir šalies atsinešimą. Sovietų Sąjungos 
atstovai dalyvauja, atstovaudami savo 
šalį. Iš to demagogai, darbininkų apga
vikai, darosi “kapitalą”, kad Sovietų Są
jungos atstovai dalyvauja su kapitalistais 
vienoje puotoje. ♦

Dar daugiau, tūli elementai, kaip Gri
gaičio “skridimo” organizatoriai, krei
piasi laiškais pas Sovietų Sąjungos at
stovą d. Trojanovskį ir kviečia jį daly
vauti lakūno išleistuvėse. Drg. Trojanov- 
skis diplomatiniai, mandagiai atsisako

y žemes Sudėtis
Žmogų apsupa gyvenime 

ręikmenys, kaip tai stalas, 
kėdės, mūro sienos, pečius, 
indai ir kiti dalykai. Visi 
jie pagaminti iš skirtingų 
medžiagų. Pasaulyje pri- 
skaitoma apie 500,000 skir
tingų dalykų. Mokslas pa
rodė, kad pritaikant karštį, 
elektros jėgą, vieni dalykai 
persikeičia į kitus. Paimki
me vanduo, šaltame ore iš
garavimai pavirsta į sniegą, 
vanduo į ledą, ledą šildant, 
jis vėl keičiasi į vandenį, 
smarkiai kaitinant—į garą 
ir tt. Žmogaus kūnas dali
nasi į vandenrūkštį, deguo
nį, azotą, angliarūkštį, fos
forą, sierą, geležį, nitratą,, 
chlorą ir dar desėtką kitu 
dalykų. Taigi, žmogus yra 
susikuopimas įvairi ausiu 
medžiagų. Žmogus patsai 
savaimi. nėra viena medžia
ga.

Mokslas parodė, kad že
mėje grynų medžiagų arba 
cheminių elementų, kaip ve 
vandenrūkštis, azotas, ang- 
liarūkštis, siera, geležis, va
ris, auksas, sidabras ir pa
našių yra 92 elementai. Iš 
šių elementų susidaro visi 
kiti dalykai. Taigi žemė, 
kaip ir kiti dangiški kūnai, 
susidaro iš 92 skirtingų ele
mentų, bet tie elementai su
sijungdami, susibardami į 
atskirus dalykus pagimdo 
šimtus tūkstančių kitokios 
formos dalykų. Žmogus yra 
žmogus, bet kada jis miršta, 
išsiskirsto vėl į tas medžia
gas, iš kurių jis buvo, ir ta
da žmogaus nelieka. Bet me
džiaga nežūva, tik ji įgau
na savo pirmesnę padėtį, 
kol vėl persikeičia į augme
nis ar gyvūnus. x

Orlaivio Vystymasis
Orlaivis pagamintas tar

tum paukšties pavidalui. Jis 
turi sparnus, o jo liemuo 
tartum atstovauja paukšties 
liemenį, galvą, kūną ir uo
degą. Orlaivio uodega tar
nauja jo valdymui — pasi
sukimams į šalis ir kiliniui 
į augštį bei nusileidimui. 
Kilimui ir nusileidimui dar 
tarnauja ir specialiai prie
taisai prie sparnų. Sparnai 
pirmiau atlikdavo, daugiau
siai orlaivio laikymo rolę. 
Bet kada orlaiviai pradėta 
gaminti dideli, tai, supran
tama, ir jų sparnai buvo da
romi storesnį ir storesnį, 
taip, kad jie pradėjo siekti 
7, 10 ir daugiau pėdų storio. 
Povaliai pradėta tūlos įtal
pos perkraustyti iš orlaivio 
liemens į jo sparnus—alie
jaus tankai, tavorų sandė
liai ir tt. Dabar orlaiviai 
pradeda įgauti tendenciją, 
kad trumpinti patį liemenį 
o plėsti įtalpas sparnuose. 
Sovietų mokslininkai Lenin
grade pagamino orlaivį vi
sai be uodegos, ir tas orlai
vis su 100 arklių jėgos mo
toru iš Leningrado į Mask
vą atliko kelionę į 3 valan

das ir 27 minutes, veždamas 
keturis keliauninkus. Or- 
laivininkystės mokslininkai 
linkę manyti, kad ateityje 
orlaivis įgaus formą tik di
delio galingo sparno, kuris 
neturės liemens. Mokslinin
kų supratimu, toki orlaiviai 
bus greitesni, tvirtesni ir 
jiems mažiau sudarys pavo
jaus audros. Orlaivininkys- 
tė yra dar jauna, bet ji jau 
atliko milžinišką progresą 
ir dideliais žingsniais eina 
pirmyn.

žemė ir žmogus
Žemės planeta ne visada 

tokia buvo, kaip ji dabar 
yra. 2 miliardai metų at
gal žemė buvo deganti ■> 
žvaigždė. Laikui bėgant, ji 
ataušo, ant degančios masės 
užsidėjo pluta, ugnis pasili
ko tik žemės viduje. Žemei 
auštant, buvo daug katas
trofų, sprogimų, draskymų. 
Kada žemės žievė gana su
storėjo, atsirado oras, išsi
vystė ir gyvybė. Mokslinin
kai skaito, kad pirmoji ant 
žemės gyvybe atsirado apie 
300 milionų metų atgal. 
Mokslas rodo, kad žmonės 
išsivystė apie 300,000 metų 
atgal.

tote, draugai įvertino svar
bą Agitacijos Fondo, pasi
darbavo ir puikiai parėmė. 
Jeigu visos ALDLD kp. nors 
mažesne suma prisidėtų, su
sidarytų keli šimtai dolerių. 
O tai galima, jeigu tiktai 
visų kuopų vadą! ir veikė
jai, taip pat eiliniai nariai 
pasirūpintų.

Taip pat Priešfašistinis 
Ęomitetas perdavė Agita
cijos Fondui auką $2 nuo 
ALDLD. 200 kuopos, iš Hill
side, N. J. Centro Biuras dė- 
kavoją abiem šiom kuopom 
ir tikisi, kad jos ir ateityje 
laikas nuo laiko parems 
Fondą.

Mūsų senas. kovotojas 
drg. M. Sellers iš Pittsfield, 
Mass, neužmiršo Agitacijos 
Fondo. Jisai paaukojo 50 
centų. Kur kiti komunisti
nio judėjimo simpatikai ir 
dalyviai, kurie ištesėtų pri
sidėti nors keliais centais 
prie to svarbaus darbo?

Centro Biuras,
46 Ten Ėyck St.

. : , Brooklyn, N. Y.

Montello, Mass.
Patiko nelaimė draugą 

Frank • Musteiką. Gegužės 21 
d. per pietus jam einant iš 
dirbtuvės žemyn laiptais, už
mynė ant obuolio lupynos ir 
paslydo. Nukrito vienais laip
tais žemyn, smarkiai susimu-

tčlę, teko pastebėti, kad tū
li mūsiškiai parapijonai lyg 
ir baidosi to “švento” na
mo, ar gal kunigėlio nedrįs
ta pamatyti.

Štai vienas parapijonas 
puikiu karu atvažiavo ir 
jau (buvo bežengiąs bažny
čios durų linkui, bet ūmai 
sustojo, pasidairė, lyg ką at
siminęs ar užmiršęs—ir, re
gimai, nedrįsta bažnyčion 
įeit.

Kitas parapijonas, kuris 
irgi panašiai ant vietos tūp
čiojo,^ priėjęs ties pirmuoju 
sako:

“Kaž kas, lyg ir nedrąsu 
vidun eit...”

Pirmasis: “Taigi, man ir
gi tas pats.”

Antrasis: “Bet, klausyk, 
parapijone, juk tu turi kare 
karčiosios; ištraukime po 
viena ir niekas mus nebai
dys...”

“Gerai sakai,” pritarė 
pirmasis.

Prieteliai pasveikavo vie
nas kitą po sykį, po kitą, 
i r .gerokai pasidrąsinę įtrau
kė bažny tėlėn šventuosius 
garbinti.

Ten Buvęs.

šė strėnų kaulą. Tapo nuvežtas 
miesto ligoninėn ir sunkiai ser
ga. Musteikai yra darbininkiš- • 
ko judėjimo rėmėjai.

Šalna.

Apsiavai Sovietuose
Caristinėje Rusijoje, 1913 

metais, buvo pagaminta 8,- 
300,000 porų skūrinių ir 27,- 
900,000 porų guminių apsi'a- 
vų. Sovietų Sąjungoje 1932 
metais jau buvo pagaminta 
82,000,000 porų skūrinių ir 
64,800,000 porų guminių ap
siuvų. 1937 metais Sovietų 
Sąjunga rengiasi pagaminti 
180,000,000 porų odos ir 
120,000,000 gumos apsiavų.

Caro laikais apsiavų “ne- 
stokavo”, nes valstiečiai vy- 

'žomis apsiavę vaikštinėjo. 
'Sovietų Sąjungoje dar jau
čiama apsiavų stoką, nors 
kelis kartus daugiau paga
mina, negu caro laikais, nes 
dabar niekas nenori vyžas 
avėti.

š-kas.

Agitacijos Fondas
Stambi Parama Iš 
Cambridge, Mass.

Labai smagu pranešti, 
kad mūsų revoliucinis ju
dėjimas pradeda rimtai su
sirūpinti palaikymu Agita
cijos Fondo. Tiesa, ima lai
ko, pakol mūsų organizaci
jos įsivelia į darbą, bet il
gainiui pastangų rezultatai 
pasirodo. Taip ir Agitaci
jos Fondas palengva auga.

Šį sykį Priešfašistinis Ko
mitetas perdavė Agitacijos 
Fondui, per jį gautą, stam
bią auką nuo Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 8 kuopos iš 
Cambridge, Mass., būtent 
$10. Reikia atminti, kad tai 
nėra didžiausia Literatūros 
Draugijos kuopą. Bet, ma-

SKAUDA STRĖNAS, GAL
VĄ—-LYTINIS BADAS

DARBININKŲ Į 
SVĖ.IKATA

DR. J. X KJUKIAUČIUS 
STI Lake Street Newark, M. X

Telephone: Humboldt 1-7964 

...................

Meldžiu jūsų patarimo per 
“Laisvę.” Man labai skauda. 
strėnas, pusiaujų. Nieko nega-| 
liu dirbt, jeigu rankom nepa-į 
siremiu. Bandžiau visokius • 
būdus, bet nieko negelbsti, i 
Ėjau pas gydytojus ir. pas chi- 
ropraktą. Dariau maąažus, 
braukymus, kaitinau karštais 
daiktais, gėriau visokių gyduo-, 
lių,—niekas negelbsti. Darei 
man visokius egzaminus, tyri
nėjo šlapimą. Sako, kad man 
nervai.

' Esu moteris 46 metų; 21 
metai, kaip vedusi. Turėjau 7 j 
persileidimus, 3 gimdymus. | 
Paskutinius persileidimus sun-i 
kiai sirgau, net turėjau ligo
ninėn patekt.

Nežinau, kokia čia būtų 
priežastis. O gal, kad susinėsi
mai negerai atliekama ? Mat, 
mano vyras labai greit atlie
ka, o aš niekad negaunu pa
baigt. Toks jo elgėsis mane 
taip sunervina, taip suerzina, 
rodos, nežinau ką padaryčiau. 
Po kiekvieno tokio atlikimo | 
jaučiuos, kad man nugara nu
tirpsta ligi pečių. Jis nespėja' 
prisiliest, jau ir. . . o paskui, 
tai nieko nebegali. Aš jam 
liepiu eiti pas gydytoją, bet jis, 
neklauso. Prileš atsiradimą 
mėnesinių, man galvą taip, 
skauda, kad nei vaikščiot ne
galiu. Su viduriais bėdos ne
turiu, nesu vartojus gyduolių.

Atsakymas

Tai Jums, Drauge visa tų 
skaudėjimų priežastis, matyt, 
paeina nuo lytinių trūkumų. 
Viena, kad Jums teko pusėti
nai prisivargint, išsikošt su 
tais gimdymais ir persileidi
mais. Netikusiai padaryti per
sileidimai silpnina nervus ir 
visą organizmą. O antra ir, 
gal, • svarbausia, ta tas Jūsų 
nuolatinis lytinis badas, stoka 
atatinkamų lytinių pasitenki
nimų. Tatai ir geriausią mote
rį ilgainiui pagadina, ligonę 
padaro.

Jus gydytojai visur ir vi
saip tyrinėjo ir gydė, ir vis tas 
pat. Sakė, kad nervai. Taip, 
čia, matot, gydymas ir vais
tai negali pavaduot to, ko Jū
sų prigimtis, pačios gamtos 
prisakymu, reikalaute reika
lauja.

Ir kodėl gi Jūsų vyras toks 
jau apsileidėlis? Juk ir jam 
pačiam tatai sveikaton neina, 
ir paskui visai gali prastai bū
ti. Kol da nepervėlu, tegul pa- 
sigydo, atgauna vyriškumą. 
Taip gi pasiskaitykite kokių 
pamatingų knygų lyties klau
simais. Per “Laisvę,” per d. J. 
Barkų, galėtute gauti: D-ro 
Wm. J. Robinsono “Patarimai 
vyrams apie lyties dalykus.” 
“Patarimai Moterims ir Mer
ginoms apie Lyties Dalykus.” 
D-ro Longo “Sane Sex life and 
Sane Sex living.” D-ro F. 
W. Robie “The art of love” ir 
panašių.
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Demonstrate Against War and Fascism on May 30th!
COPS ROUND UP JOURNAL PICKETS MAY 30 TO WITNESS BIGGEST YOUTH 

DEMONSTRATIONS AGAINST WAR AND 
FASCISM THROUGHOUT U. S.

BULLETIN
All working class youth: Mobilize your forces and demons

trate against war and fascism on May 30th! Show the war 
makers that you are aware of their plans to start another 
world slaughter!

Thousands of youth throughout the country will march next 
Thursday in a united front against the two threatening evils 
of capitalism. The Lithuanian youth should organize into large 
groups and fall into the ranks of marching young men and 
women. Fight against the re-enactment of such episodes as 
was experienced in 1914-1918! Out into the streets on May 30!

It hasn’t the last round up when these pickets, members of the 
striking office force of the New York Jewish Morning Journal, were 
herded into the Black Maria. They kepti their placards before the 
public until the last minute, and came back for more right after 
they were released.

NEY YORK (YNS)—From 
every indication the demons
trations against war and fas
cism on May 30th, United 
Youth Day, will be of a ’size 
and scope that is unpreceden
ted. Every day brings news of 
increasing support for the de
monstrations from Y’s, church 
organizations and trade un
ions. Already the Detroit Cen
tral Trades and Labor Coun
cil leading officials of the 

((Continued on Page 4)

to positions in the line of march, etc. 
The parade will start promptly at 
2:00 P. M. from Joseph Campau and 
Jefferson Avenues and will,proceed 
towlards Belle Isle Bridge, over the 
bridge and to the shell, where the 
program will be presented in the 
propel’ order.

At this writing, a permit has been 
denied for this giant parade. We 
know the tactics of our authorities; 
we’ve heard their denials before. 
The workingclass youth should exert 
pressure on them in order that our 
demands may be met favorably. 
Send letters or telegrams to Commis
sioner Picard demanding that he is
sue a permit for the United Youth 
Day parade.

The, Michigan Youth Congress has 
announced June 1st as its tag day.
It is now a known fact that the 
coming 2nd U. S. Youth Congress 
will take place in Detroit the first 
week of July. It is very important 
that the Lithuanian youth should as
sist in the preparations for it.

Theye will be no affairs put on by 
any workingclass organization on 

i Memorial Day. All out to the United 
Youth Day parade!

Detroit Has Greatest 
United Front of Youth

By Charlie Kwarren
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On this day when the air will be 
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All organizations will seek final 
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Youth Orgs. of Other Nationalities Taking 
Interest in LDS Softball Tournament

Since it was announced that the LDS National Softebal| 
Tournament will take in all other language youth organiza
tions, letters began coming in expressing the eagerness of 
these organizations to participate in it.

These organizations see the importance of having a tourna
ment which will be the means of enlarging their membership, 
therefore making the youth movement grow. Each one has sent 
out instructions to its branches urging the membership to 
begin forming teams.

Since this tournament is sponsored by the LDS and is being 
planned out by the National from the National Office. They will 
Sports Committee, the Lithu- set the necessary help and instruc- 

’ tions form time to time.
Following are numbers of districts 

entered teams in 
have possibilities 
representation.

No.
1
2

By Julius Jacobson
With the Michigan Youth Congress 

in the leadership, a great united 
front has been made among the youth 
organizations of Detroit—the great
est Michigan has ever heard of.

At the behest of the Michigan 
Youth Congress, a conference was 
called at the Central Y. W. C. A. 
foi’ the purpose of working out a 
plan for tho greatest Memorial Day 
parade—one that will truly commorate

Worcester Makes All Plans 
For May 30th Parade

By Joseph Sacal
The United Youth Day Committee 

j.v.xv.v.v, .................-.j....................................................... of Worcester has made definite
those 'that ’gave their lives in pasY plans for United Youth Day and asks 
wars and are now lying beneath (all youth organizations to participate, 
white crosses. We will commemo- i C- . .........11
rate these dead at a time when the filled with martial . . 
war lords are again bickering over and what not, glorifying ° war, the 
the redivision of the world mar- t United Youth Day Committee'is plan- 
kets; at a time when the U. S., as ning a monster demonstration on the 
well as the other capitalist powers, is 
making the biggest, war appropria
tions and is conducting the greatest 
war maneuvers.

The Michigan Youth Congress has 
succeeded in mobilizing the youth 
on one basic point, and that is, the 
Memorial Day parade. This day will 
not be a day on which the capitalists 
mock those whom they pretend to 
honor. We, the living youth of to-

City Common against war and fas
cism. The second conference to make 
final arrangements for United Youth 

(Day is being held tonight, May 24th 
at the Scandinavian Clubrooms 123 
Main St., at 8 P. M. and we ask all 
organizations to' send delegates. The 

'plans for United Youth Day are as 
follows.

I Mobilization of all organizations 
nunui we me nvm - vuvn vx m- the Workers'Center 1 P. M. May 
day, will march in unison and ready ^Oth, from there to march to the 
honor those who had fallen in 1918, City Common demonstration. After 
by a parade which will show our sin
cere opposition to war and its mo
dern godfather, fascism; 
march together with the 
over the United States.

The conference at the 
' took place in the midst of 
thusiasm.

3 delegates present—they represented

anian youth in this organiza-1
• tion should not sleep but get which*'have’ already 

the tournament or 
of entering a large 

District 
New York 
New Jersey 
Connecticut 
Massachusetts

i Ohio 
Michigan 
Illinois
This means that 

oi’ club will join the 
it is in. ,

Time is flying very 
district should not waste it. Begin 
forming league councils and let us 
know how you are progressing.

Entry Fee Reduced Sti'.Y Lower
In order that the largest possible the final technicalities will be taken 

number of teams may enter this j care of by the Preparations Commit
great sports enterprise, the entry tee, whose headquarters are at the 
fee has been reduced to the minimum Hotel Fuller.
—a $1.00 to LDS teams, and $1.50 to 

(Continued on Page 4)

busy organizing teams and 
entering them in the tourney. 
Don’t wait for others to start things 
moving for you, be in the lead!

Plans that are to be Followed
Since this tournament will be open 

to all youth organizations, it will be 
conducted on a federated basis, un
der the guidance of the LDS Nat
ional Sports Committee. This means 
that a league council will be formed 
to take care of the section. of the 
tournament in its district. One rep
resentative from each team shall be 
on this council.

This sort of a plan is the most 
favorable to follow in order to in
sure a successful outcome of the 
tourney. The league councils will 
know bettei’ what plans to adopt to 
the conditions existing in their dis
tricts. This does not mean that 
they will be entirely disconnected

4
5
6
7 

youth branch 
district that

the demonstration we will have a 
truck parade to Olympia Park, where 

j sports events will be held, and after 
which will come entertainment, a 
banquet, and free dancing.

The United Youth Day Committee 
asks that the Aido Chorus cooperate 
with us to its fullest extent by par
ticipating in the demonstration or 
whatever the decisions of the United 
Youth Day Committee are. The Aido 
Chorus has not participated in the 
past youth demonstrations, there
fore we think that it should 
think this over seriously and come 
to the United Youth Day demonstra
tion with other youth organizations 
in a fight against War and Fascism.
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The Laisves Chorus and the LDS

A GIRL HUNG
and

themselves,

and

toward

to just open up its

Just Me.

fill Out And Mail This Blank At One
BERLIN, Germany.

Date

EDITOR OF “JEWISH DAILY 
FORWARD” BOOED IN N. Y.

LDS THEME SONG TO BE 
FEATURED NEXT WEEK

Youth Organizer to 
Leave for Maine

8, 9, Worcester, Mass.
10, Gardner, Mass.
the National Youth Commit

Bits of News From 
Hartford, Conn.

It appears that our pet grievance, 
William Randolph Hearst, has recent
ly acquired some very able assistance 
for the purpose of distrubuting fas
cist propaganda. Besides having on 
his side wealthy bankers and other 
plutocrats, there suddenly comes the 
noted explorer, author, and lecturer 
who responds to the appellation of 
Carveth Wells.

YOUNGEST MAY DAY 
DEMONSTRATOR

6, Norwood, Mass.
7, ontello or Stoughton

being fetched to 

re now effectually 
> report that the 
ioat revolting por
ai ever see# in 
•e printed in Bbr- 
- “Reich

Frances Laura Boroda, age 2, is 
claimed as Newark’s youngest May 

Day demonstrator.

LDS Sports Comm
427 Lorimer St.
Brooklyn, N. Y.
We want to enter our team in the National Softball Tour

nament. Enclosed find our entry fee of.......... .. ($J.0,0
to LDS teams—$1.50 to others). Send us all information.
Name of club..................... .. City.. .................. ...
Napie of Manager.................. ...................... ................
Address................................            '
Aw you an Team ?..........• • • • •...................................

ftPW dį.ampb4 > • * • • <. v. f. v..
On what days do you have access to the diamond ?...........

Both
tee and the New England LDS Dis
trict urge the youth in these colonies 
to give Comrade Johnnie their fullest 
cooperation.

Lewis
rest

uiWMrtowo

—around her boy friend’s neck and 
asked hiih to take her to see the 
dramatic presentation “An Unex
pected Guest” to be presented tonight 
at 7 o’clock 8th-Fairmont Ave. in 
Philadelphia.

This super-superb dramatical piece 
of art will be presented by artists 
of the Lyros Chorus. It is a tale 
about five souls with whose lives the 
unexpected guest played with. It is a 
tale of two brothers fighting and 
killing each other without knowing 
that they are brothers. Only the un
expected guest knew. It is a tale 
where children curse their own mo
ther not knowing that she is their 
mother. Only the unexpected guest 
knew. Will he tell? Will he ap
pear to them ? Come and see for 
yourself.

After the' play the finest bunch of 
artists - will present a concert. At 
9 o’clock, melodies of dance music 
will begin to continue until late at 
night. All this for 35 cents., Come 
and enjoy the moat thrilling, the 
moat delightful evening of your life. 
Tonight.

Since Lillian Shelley has alrea
dy finished music for the LDS 
song, it will be ready for distri
bution to all youth branches.

Next week, the Laisve Youth 
Section will feature ‘the entire 
song« complete with words and 
music. Watch fttr it! This is the 
tune that all LDS youth have 
been waiting for! It is the song 
that captured the first prize in 
the recent song contest sponsored 
by the National Youth Committee.

A modern, catchy rythm is 
adapted to the words of this song. 
It was introduced for the first 
time at the NLYC dance and made 
a big hit • with the public. Don’t 
fail to get the next week’s issue 
of the Youth Section

o ■ T tvc KT1 Youth Branch have had regular deSecretary of the LDS National; jegaįes meeįjngS of the Na
tional Youth Congress and League 
Against War and Fascism commit
tees, in preparing for a united youth 
affair on May 30. Mayor Beach of 
Hartford refused a permit for a 
parade and this has met with se
rious objection in many quartets and 
has shown itself through the local 
papers, in letters from the people 
and editorials. There are thirty or
ganizations arranging for the affair 
and they include wide and diversified 
types of organizations, church 
groups, political and cultural clubs, 
trade unions, Trinity and Federal 
Colleges and the Union Theological 
Seminary. At the last meeting, a 
continuations committee of eleven 
members was elected to rent a hall 
and begin the distributions of tickets ’. 
There have been obtained several 
excellent speakers, and the Experi
mental Theatre of Hartford is plan
ning a mass chant on the topic of 
War and Fascism.

The LDS and Chorus should make 
it their duty to be present at this 
affair and join with the rest, to 
create a united front, in opporing to 
War and Fascism, in Hartford.

HEARST LIEUT. HELPS 
HIS CHIEF SPREAD LIES 

ABOUT SOVIET UNION
• By Elyte Grozan

Tomorrow morning, Johnnie 
man 
Youth Committee leaves for Lewis
ton Maine, where he will start his 
organizational tour upon the invi
tation of the New England LDS Dis
trict Committee.

Johnnie Orman will be 
tbh on May 26 and 27th. The 
of his trip will be as follows:

May 28, Portland, Maine
May 29, Haverhill, Mass.
May 30,31 Lawrence, Mass.

June 1-5, South Boston, Cambridge 
and Brighton.

June
June

Mass.
June
June

Having listened to his anti-com
munistic speech, it is comparatively 
easy to see why he is given any at
tention. Hę has a charming English 
accent, flawless diction, handsome 
face, and an aristocratic bearing. Wo
men sigh, “Isn’t he stunning?’’ He 
knows less than nothing of econo
mics oi’ socialogy. There is no in
telligent argument in what he has- 
to say. In spite of his obvious cul
ture and refinement, he definitely ap
peals to the lower intellect of his 
listeners. This appeal is coated with 
sentimentalism and heart-felt words 
as, “My friends, are you going to 
permit this filthy-disease of commu
nism to take God and Mother out of 
the hearts of little children?” A surge 
of emotion rolls over the audience. 
The crowd is his for the evening. L 
admit that if the man is void of in
telligence, he certainly knows his 
mob psychology.

He follows in the pattern of 
Hearst and Coughlin in kneeling to 
the patriotic element rather than the 
intellectual. An exaipple of this 
trait is found in endless praise for 
the Boy Scouts of America, and the 
need for their loyalty. We shan’t 
question their importance to him and 
others of his class and ilk. They 
will undoubtedly “furnish gun fodder 
for the barons of Wall Street”. Na
turally the new youth organizations 
offer material for much of his tale 
of woe. In fact, the problem that 
vexes our capitalist hero most, per
haps, is the undeniable growth of 
anti-war and anti-fascism feeling 
among the college students. His at
tack on this is: “They think they 

(Continued on Page 4)

Attenetion Folks
Here’s something you have been 

waiting for. (Am I right?)
Laisves Chorus of Hamtramck is 

giving its biggest picnic of the sea
son on May 80th (Decoration. Day) 
at Dombrowski’s farm.

There will be music for young and 
old. If you get very warm dancing, 
we will make sure of making you 
cool again by having a large variety 
of refreshments. There will also be 
races and raffles.

The admision is only 20 cents 
the gates open at noon (12:00 
Music begins at‘2:00 P. M.

Come one and all,
In answer to our call.

Direction
North on Van Dyke to M-59, turn 

right; go 5 miles to the first paved 
cross road, then turn ’left; go one 
mile to cross road at church, turn 
left again; thjrd farm on left.

H. IL

ssive political situation at 
I abroad by arousing a

’ i 
stematicaly organized all 

over the country^
The leadership of this new po

grom campaign is to be entrusted 
to Streicher. This intention is closely 
connected with the rumors circula
ting for some weeks, to the effect 
that Streicher i 
Berlin.

These rumors 
confirmed by XI 
“Sturmer”—the 
nographic period 
Germany—is to 
lin, and developed into

NEW YORK (YNS)—Twenty thou
sand people, assembled in New 
York’s huge Madison Square Garden, 
booed and shouted when Editor Abra
ham Cahan of the “Jewish Daily 
Forward”, alleged “Socialist” news- fresh weve of anti-Semitism^ This is 
paper, tried to speak to the opening to be s; ' 
meeting of th’e annual convention 
of the Jewish Workmen’s Circle. 
After twenty minutes of hjssing from 
the crow.d, Cahan was forced to give 
up his attempt to speak-

Cahan’š assistant, Hary Lang, on 
the Forward recently wrote articles 
for the Heąrst newspapers in which 
he attacked the Soviet Union and 
told monstrous lies about condi
tions there. The demonstration in 
the Garde# represented the protest 
of the delegates and of the rest of the 
audience against Cahan, against Lang 
and against the Forwards. I

At the last meeting of the Youth 
branch, many matters were taken up 
and many decisions made. The com
ing National Youth Day was re
viewed by the delegates, who repor
ted on the proceedings of the pre
parations. For our spring activity, 
our baseball team has begun practice 
and we hope to draw in the Russian, 
and Polish youth to join the Tour
nament. A committee is looking in 
to the possibilities of this plan. 
Also a committee was chosen to or
ganize a girls’ tennis team. A dele
gate, B. Ramoška, was elected to the 
Lithuanian Congress against War 
and Fascism that is to be held in 
Cleveland next month. On May 18, 
a dance was held by a joint commit
tee from several organizations inte
rested in the matter. The branch de
cided to send $5.00 to the Soviet 
Delegate Fund. In our talk about the 
Youth School, it was dicided that 
we were to select several promising 
comrades to attend* the school, 
by doing this in ‘each city, 

(Continued on Page 4)

HAMTRAMCK, MICH

Trans-Oceanic Flight 
Racket Good Business

By Johnnie Orman
We promised to give you some

thing more about the “TransAtlantic 
Flight” from our point of view, and 
here it is.

Some may argue that to fly across 
the Atlantic Ocean is a great scien
tific achievement. We agree that in 
a certain ‘sense,- it is. In another 
sense, since it~has been proven scien
tifically that it is possible to make 
a non-stop flight across the Atlantic, 
the only thing left is the daringness 
of the aviator, because it iš relatively 
dangerous venture. The aviator 
stands a chance to lose his life.

Then, let us look from another 
angle. What would the trans-Atlan
tic flight accomplish? It would ac
complish praise for the fascist go
vernment now in Lithuania, and in 
main, principally, we are against it. 
The Lithuanian Fascist government in 
Kaunas is smeared with blood of the 
workingclass. When they came to 
power, they immediately shot four 
workingclass leaders, Giedrys, Grie- 
fenbergeris, čiornis, -and Požėla. 
Then they instituted a system of 
widespread terror against the politi
cal enenmies of the Lithuanian go
vernment to such an extent that 
there are now some 500 political 
prisoners, not only rotting in the 
prisons of Lithuania, but being tor
tured and beaten in the most Hitler
fashion. We are against any endea
vor which will raise prestige of such 
a government.

The Money Question
Now let us look to see the finan

cial angle. Darius and Girėnas flew 
across the ocean some time ago. We 
give credit to these fliers for their 
daring, but we are hgainst the flight 
in principle for the same reason as 
we are against the Vaitkus-Grigaitis 
flight. It certainly raised the pres
tige of the fascist^ who are sitting 
on the necks of workers in Lithuania.

The flight of Darius and Girėnas 
is estimated to have cost some $8,000. 
Well, the plane was not so very well 
equipped, etc., so we will allow for 
another 8 thousand to equip the new 
flight better. That would make the 
cost of the new flight $16,000. That 
would be a liberal estimate in our 
opinion. But no! That was not 
enough. Grigaitis said that they 
needed about $25,000 for it! Three 
times the amount of the Darius Gi
rėnas flight! What is the money 
needed for, and what is it to be 
used for?

The main thing is that the “Nau
jienos”, a would be “socialist” daily 
coming out from Chicago, is the 
sponsor and needs money. A great 
financial compaign was started and 
pennies and dimes were collected by 
them from the workjngclass of peo
ple, some of whom did not have hard
ly enough for į themselves. They 
thought they were doing something 
for their country and gave with the 
best wishes in their hearts. They 
were duped by the propaganda in the 
“Naujienas”. Lei us say that almost 
every inch of space—announcements 
and write-ups—in the “N” was paid 
for out of the money collected. That 
certainly did not go toward the 
plane.

Sme may say ;hat you cannot ex
pect a newspaper to just open up its 
columns for the purpose of propagan
dizing for the flight. But when we 
understand that the idea originated 
in the editorial rooms-of the “Nau- 

(Continue^ on Page 4)

New Wave of Anti-Semitism 
to be Aroused in Germany
BERLIN, Germany. —^ Hitler has 

resolved to endeavor once more to 
sidetrack the German people from 
the p
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Youth Comm. Dance 
Goes Over Big

The ?------ .. I ;.x ..
last Sunday came out very success
fully.|...........................
from
med tlhe Lithuanian Citizens’ Club.

J NLYC concert and dance of
About - three hundred people 

various cities and states cram-

yišniauskas from Bayonne, N. 
Aldona Klimaitis sarig a few 

which the audience liked very 
The Newark Sietyno Youth 
rendered ' a few workingclass 

and later introduced the ( LDS 
theme song. It made a big hit

J. anc 
songs' 
much. 
Group 
songs 
youth 
with ;he public and everyone began 
singing it.

The New Jersey Basketball League 
champions, Newark Automatic W. C., 
were 
won.

y hadgiven the trophy that the/ had 
Tony Vertelis, President of the 

League Council, presented it to
Thej drawing of prizes followed 

the program. Here is the list of the 
winners:

A ll DV III 1AX7, 
te, Sėsser, Ill.

Second, $10.00—Anne W;
Rumford, Me.

Thjrd, $5.00—V. Taraška, 
rencej, Mass.

Fourth, $3.00—Mrs. Briedis, 
lyn, N. , ' 
her prize to the 
Committee.)

Fifth, $3.00—A.
N.J

Sixth, $2.00—F.
JVIhssI ,

Seventh, 2.00—E. Ermala, Wood
bury. Conn.

Eight, $2.00—I. čiartis, Brqoklyn,

Ninth, $2.00—Pete Skikum, Finn- 
* ille, Pa.

pth, $1.00—P. Dumpliski, Brook-

them.

winne
First prize, $20.00—P. Packevičiu-

agnis,

Law-

VII, vo.w-- ATAXO. XIXlCUlS, Irook-
. Y. (Comrade Briedis donated

National i Youth
i. H

Bender, Hillside,

POLICE BOMB SQUAD SILENCES PH1LA. YOUTH Attacks on Workers in 
WHO PROTEST AGAINST FASCISM į New Mexico IncreaseWHO PROTEST AGAINST FASCISM

'By Felix Olekis Jr.
Twenty mild mannered Philadelphia students Were silenced on May 14, 

by the Board of Education and the police, wheri the committee appeared 
before the Board op a protest against fascistic methods used by' school 
principals to suppress the peace strike of April 12.

Our Bread of Education—the same board that teaches the children to 
be good citizens ®nd how to salute the American flag correctly; the ones

school

NEW YORK (YNS)—Paving the 
way for further attacks on militant 
workers a 
the Unite ( 
Justice hai

leyvi 
Te 

lyn,
It 

Sada 
us a

was unfortunate that 
is could not be present t 
, few renditions. She was 

away unexpectedly to rehear 
Tko Great Waltz, and later rad to 
broadcast over WOR.

le to the absence of one of their 
iguards 

come-

The

Helen 
;o give 

called 
se for

Din . ,.„T, .... __  _ __
actors, the Elizabeth Van 
could not present the hilarious 
dy, ‘Oscar Sapp/"ff

CLEVE. LYROS CHORUS TO 
HOLD UNUSUAL PICNIC

Readers, all over, don’t forget our 
iual pic- 

The’ Lyros Chorus is holding this 
at Ma-

that yelled their heads off that every
thing was “okey-dokey” when the 
Frankford High principal opened a 
student’s locker without the student’s 
knowledge and destroyed his peace 
literature and later arrested him 
because the student asked for his 
property—invited Detective Jake 
Gomborrow, head of a police bomb 
squad, to« be present and maintain 
order.

Gomborrow took pains to keep “the 
damn reds” out and the only delega
tion that could pass through were 
students who belonged to religious 
associations and came from known 
families.

Gomborrow later said he made 
sure that he did not let any com
munists in, for when the students 
got the “runaround” by the board, 
they would have screamed defiance. 
I am sure he will be highly reward
ed by our “beloved, honest” mayor 
for such merit.

The youth committee got the “run
around”—pardon me,' but I forgot 
What they called it—‘-in this manner. 
Miss Susan McAllister, secretary pro
term of the Committee Against War, 
was invited to step forward and ad
dress the board.

Our dear, reliable, honest, uncor- 
ruptable Dr. Edward Martin, chair
man of the board, looked up angrily 
and declared that only S. McAllister 
would be heard.

The young comely woman attempt
ed to explain that she was S. McAl
lister and wished to introduce Samuel 
Carson, chairman of the committee 
as the speaker.

Our dear Dr. Martin however— 
must have had a “bad day” at the 
office—rapped his gavel, ruled" her 
out of order and proceeded to the 
hearing of formal committee reports.

The students were dumb-struck, and 
sat in respectful silence, but when 
the board meeting was over, how
ever, they rushed to Dr. Martin for ___ „„ ___ r_____ ... ... r_
an explanation. They showed him J and the school boards showing de- 
formal letters received from the; fiance and unity against war and 
board secretary, Add B. Anderson, fascism.

assuring them five minutes of the 
board’s time.

Dr. Martin cleared his wind pipes 
and in a deep toned voice 1 (some
thing like that of a preacher’s dur
ing a sermon on ’“Oh you Sinners) 
said he - did not understand t^iis pro
mise correctly. But if they wrote 
"letters stating their case, the board 
would bive the letters -‘full consider
ation” (yes,Hn the nearest w^ste bas
ket at the moment of the arrival.

Miss McAllister reminjded Dr. Mar- 
tintin that her organization attempt
ed to appear before the Committee 
of Schools last week. That commit
tee refused them a hearing because 
no formal application was made.

Dr. Martrn at this pointj walked 
away without answering. You know 
how, overburdened with work doctors 
are. Maybe he had to take his af
ternoon nap.

Dr. Edi Broome, superintendent of 
schools, failed to produce his re
ports from high school principals giv
ing their version of peace the strik
es at the schools. Dr. Broome pro
mised to make that report public 
but he offered no explanation for his 
failure to do so. You see aftei’ the 
public was enraged from such bru
tal treatment given their [children, 
they demanded an explanation. So 
“Doc” Broome asked all the princi
pals to write him a letter stating 
just what happened. The students 
wrote too but they are so young 
that Broome did „not consider their 
opinion as compared to that of Al
phabet titled principals. He must 
have forgotten the letters. You 
know how some men are.

This is the begining of an awaken
ing of bitter sruggle between stu
dents and fascistic teachers. I am 
sure the next school strike will be 
a united strike of black and white, 
catholic and red, thousands strong, 
side by side marching to the mayor

gigantic, enthralling and unus 
nic. T;
affair this’ Sunday, May 26, 
čiutos Grove.
This i „ ..
it. being held from noon till midnight. 
You’ ’ ’ 1 R *
will
Admission is only 15 cents, blit that’s 
not all. With it you also have a 
chance to win a gate prize of three 
dollars. •

he unique program will

picnic will last day and night, 
held from noon till midnight, 

're bound to find somethihg that 
interest you, so come around.
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all. With it you also have a

doll
Tjl

of an enactment of the Russian Re
volution of 1917. Imagine yourself 
sitting in
sudden the sky is lit up by' torches 
anc singing, that sends thrills down 
yoųr spine, comes to your ears above 
all ’ ‘ ” 
of _
and’you will see people beihg shot;
you „will see a man huqg oh a tree, 

fetc. • I
Don’t fail to see this big drama, 

to be put bn by thė Lyros Chorus, 
in a realistic design. |
. There will be ball games and dan

cing to a good orchestra. ‘We will 
have all sorts of food to satisfy 
yb“ -—-- -lx- 
ev

consist

: 1917. Imagine yourself 
the dark, when all of a

this. You will hear actual sounds 
gun shooting, the roar of cannons 

a tree,

>ur appetite. We cordial y invite 
jryone.

Committee.

RED FLAG ON A 
SWEDISH ARMORED 

CRUISER
STOCKHOLM, Sweden. — Much 

nt rvousness is prevailing among the 
officers in the navy base of Karis- 
Vona as on Friday, May 10th, a 
large red flag was hoisted on the 
ai nlored cruiser ^Drppnjng Victoria.” 

Tbte is the secqnd time this year 
tl at the revolutionary seamen hoisted 
tl,e red flag qn this ship, wmch is 
oi le sof the largest in the Swedięh

• *■Supported by the police, the* admi* 
i Wite' initiated embracing investigations in order to find we “guilty’’

BELGIAN TRADE UNIONS ALAWF PLEDGES SUPPORT 
OPPOSE HUNGER RULES TO UNITED YOUTH DAY

nd working class fighters* 
States Department, of 

declared that no Feder- 
I be taken in the kidnap-

d 
s

al action wil 
beating of Robert Minor 
tayinson.

The De Ja 
declared that the men had 
ill " 
cc

ping and 
and David

statement 
not been 
New Mex 
men, were 
border. 1
Mexico ahd 
tarily.” |

rtment of Justice , in its 

egally transported from 
to Arizona. “The two 

ot transported across the 
ey were found in New 
went to Arizona volun-

ies that Minor and Le- 
not really been kidnap- 

d gone voluntarily with
vinson had 
ped but hi 
their abduc ;ors after they had’ allow
ed themselves to be badly beaten up.

Meanwhile, investigations conduc
ted by the International Labor De- 

;fense hayq revealed traces of the 
kidnappers 
sert Where 
left to die. 
ed evidei 
and pro 
fled in a 
border.

State qfficials however are making 
absolutely 
ductors. Į 

The terr

International Labor De-

in the heart of the de
Minor and Levinson were 
Indian trackers discover- 

c^s of a terrific struggle, 
that the sluggers had 

r headed for the Southern
>f 
ca:

no effort to trace the ab- 
or against the workers in 

Gallup itself has not slackened. 
Workers .hbmes were riddled by bul
lets of thugs fired fron) a speeding 
automobile, armed vigilantes terror
ize all nįdlitant workers by breaking 
into their j homes in the dead of the 
night in [irder to keep them away 
from the| tfml of the arrested demon
strators MV 
of the 
which led 
of GalluIp

The defendants are accused of the 
murder 
revealed

ho were seized at the time 
inemployed demonstration 
to the death of the' Sheriff 
and several workers.

of the Sheriff who, it was 
lets from 
deputiesJ

Both Minor and Levinson have gone 
back to 
fense of 
and the 
est possible mąss support for the 
defense of these workers.

was murdered by' the bul- 
a gun of one of his own

Gallup to conduct the de- 
the arrested workers. They 
.L.D. has urged thė great

OVIET LITERATURE 
IN N. Y. SCHOOjL

YORK (YNS)—Hearst’s
ti-Soviet propaganda is be- 
juted to the Students of the 

School, Boston Road 
;re,et, Bronx, by a group 
directed by Miss Mabel

NEW| 
vicious pnt 
ing distrib' 
Morris High _ _

THjTTcjQVfT C n 1 • mu 4. J iNuyv XV’ILIX I UNCI—rvanying and £6,6tli Sfreet, Bronx, by a £r<į?P
BRUSSELS, Belgium. —The trade can jssued by the United Youth of teachers directed by . Miss Mabel 

unions of the public utilities’ staffs 1 Day conference on May 11 the Youth ’P.' Schmidt, head of the English De- 
gection ęf iho American League partmertj the Anti-War Students’ 

| Against War and Fascism, issued a Rights Committee disclosed.
Leaflets containing the article of 

B e 1 i v edt-or-no t Ripley, one of 
Hearstk; hiost servile pen prostitutes,

BRUSSELS, Belgium. NEW YORK (YNS)—Rallying to

and of the teachers have launched 
a campaign for the. repeal of the 
so called “hunger regulations” issued 
by the last government, and ma>P" 
tained by the present government in 
spite of th,e collaboration of socialist 
ministers.

The trades council of Brussels has 
resolved to support this campaign, 
and to oppose all measures reducing 
unemployment benefit or wages, at 
the same time promoting demands for 
higher wages and the introduction of 
the 40 hour week. The hunger regu
lations contain injunctions on wage 
cuts for the staffs of the public 
utilities, reductions of unemployment 
benefit, and restrictions on claims 
for unemployment benefit.

The socialist minister Delattre has ' anrTofor^ m^the" fighV against“an- 
promised to examine the demands of • ’ '................. •” ’ '
the trade unions; the social demo
cratic press rushes into a slander 
drive against the communists. The 
SP newspapers demand that the 
communist trade union functionaries 
should be deprived of their functions.

Obviously the promise to examine 
the demands is made solely in order 
to gain time, that the reformist 
leaders may wear down the militant 
determination of the workers and 
employees.

statement, pledging full support tto 
the demonstration called by the con
ference for May 30.

The • statement in full follows:
“The Youth Section of the Ameri

can League against War, and Fas
cism, with its 110 branches and affil
iated organizations, heartily endor
ses the demonstration against war 
and fascism which has been called 
•for May 30 by the New York Con
tinuations Committee of the Ameri? 
can Youth Congress”.

B e 1 i v

tąrvation in Russia,” have 
____ _ Į wide distribution in the 
school the committee said. This actjqn 
came directly after seven members qf 
the staff of the school paper were 
removed [for taking' part in the April 
12th Student Strike against Wa,r.

When the distribution of ,the leaf
lets was I pointed out to the principal 
Elmer ]Ej. Bogart, he admitted that 
he ha< 
remind

“I Saw 
received

read the leafjets. tie was
It is our hope that the splendid j ted front that has been forced I several students had been suspended

communists gain

Vhitė.d fropt that has been forged i 
iby the New York Youth Congress in 
[enlisting youth of every race, creed

other world slaughter, will culmin
ate in a tremendous demonstration 
oh May 30.7

“We pledge our full support and 
cooperation with the New York 
Youth Congress in building the migh
tiest youth demonstation against war 
and' fascism ever witnessed in the 
streets of ''this city.”
- • . - Win An Argument

JSn)it|i: “There are two sides to. 
every question.” . ,

Brp^ii: “Yes, and there are two 
sides to. a. sheet of flypaper, but it 
makes < a big difference to the fly 
.which side he ehoosps.”* • f

; ? PARIS, YNS) —rCommu-
niatS’ ^gained a number of seats, par
ticularly in the “Red Ring” of mu- 
nicipalitles around 'Paris,. in a d, Sun-

At The WhshiflgtoH Zqq
Visitor: “Does the giraffe get . a:

sore throat when he gets 

the' following we

axfe get t

from honor societies at the school 
for distributing leaflets outside the 
school iand askėd him to act accord
ingly in the matter of the Hearst 
lėaflėt.| He agreed to speak tq'Miss 
Schrhjdt.

Students and workers have been 
urged by the committee to send pro
test to Bogart and Schmidt ąt the 
school against this anti-labor propa
ganda and to demand the reinsta
tement of the staff bf the school 
paper. Į '

NOTICE: VANGUARDS
■■ "................  į.

Due to the fact that the Brooklyn 
Aido Ghorus will not be able to 
be down at the LDS 8rd 'District 
picnic liii Cranford, this Sunday^ May 
26, ’ tpėf Brooklyn BUiLDerS ‘are 
forced to call’ off the scheduled praįc-

..................................................................................

ingjy in

Schmidt.

ganda

paper,

Rtl

ts and workers have been 
umttee to send pro

Jogart and Schmidt at the 
ainst this anti-labor propa-
logart an.

and to demand the reinsta

es,,sir, hut not until Jun^^i^the.

;<k>-

if
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.must not be’ fortified.

rried

Hearst Lieutenant Helps
Spread Lies About USSR -base of List several search-li
(Continued from Page 3)

BOOK REVIEW
ocal

I tellcctual enough to 
ions in the economic!

y

HARTFORD NEWSLaisve

re.

Comm.
his tongue was quite a surprise to 
us all. Success to future endeavors, 
fellow thespian!cause of

you all Sunday at theSee
M. D.

WfW.'1

at 
to

king the decision for united 
on May 30th, it has now issu 
ultimatum that it will not p;

asses of youth t
i Damonstration e.

are convalescing 
the road to chorus

Youth 
and

L. leadership hopty 
from the united 

the good graces

ture or art progress, 
—Who knows,

, and 
mem- 
be a 
morft

By Joshua Kunitz, $1.90.

Depicts Triumphs of USSR National 
Policy

actor
Haven

Lith-

so watch for 
it.

i . .
i picnic,!
» IL !

favo- 
to bei. Mi- illustrates the Soviet slogan for 

met national development—“National in 
dis- form, socialist in content”. “Soviet

ngs.

of the

bers are tq attend. It will 
“swell” affąir, 
news about

good document upon 1 (|jį of New York Times, a news-
g is queer, to put it 
Perhaps someone in 

as a chance to follow 
make a better article 

possible for me at the

rage Four!

are set up the light of which 
strong that the streets at Hoje)r tire 
quite lighted up by it.

LARGE DEMONSTRATIONS 
TO TAKE PLACE MAY 30TH

TRANS-OCEANIC FLIGHT
RACKET GOOD BUSINESS

(Continued from Page 3) 
jienas” just for ^fiat purpose, we 
have another story.

Well, be that as it may. But to 
spread the most dastardly lies about 
the progress of the flight. For ex
ample, the plane was being remodel
ed and all the parts were not as 
yet shipped from the factory to the 
Kohler Wisconsin Airport, where the 
plane was garaged, and the “N.” 
held a “farewell” banquet for Vait
kus, hiding the fact that the plane 
was not ready; but saying it will 
fly east on the morrow! Then an
other farce, the “farewell” Aviation 
Day. in Chicago. Great crowds were 
invited to see Vaitkus off last year. 
The crowd was: told to wait—-wait— 
wait—Vaitkus will come. A tele
gram came from some city that the 
“motor was pverheated”. Finally, 
on the next day, it was found out 
that all the parts were not yet ar
rived at the airport. The sponsors 
knew about this, but hid the fact 
qnd collected admissions.

There was a more recent “fare
wall” banquet and aviation day, but 
Vaitkus will leave only for New York 
at the end of the month!

A volume codld be written on many 
queer angles of the whole flight. 
But the above will give a general 
idea on just 5yhat it is all about, 
Someone who is more interested in 
the whole matter than the present 
could collect the facts, dates, places, 
yes, and even documents, and prove 
that the flight is not going to make 

* Lithuanian Cu f
but will deteriorate it.

SEND FUNDS FOR 
SOVIET UNION 

DELEGATE
Day by day, week by week, the 

time is quickly drawing closer and 
closer to the day when the Lith
uanian delegate will have to leaye 
for the Soviet Union.

Still, the size of the delegate 
fund hasn’t grown to $300.000 
Each organ ization or youth 
branch can make it grow by do
nating a slight percentage of their 
profits from' picnics, dances or 
other affairs. Why not do so? 
Make it possible to send a Lithu
anian delegate to the workers 
fatherland. Send in contributions!

Germany Fortified At 
Northern Frontier

KOPENHAGEN, Denmark. — 
tensive fortification works are 
present being carried through at 

inorthern German frontier, in i
I 1
1 of the district South of Flensb

Ex- 
at 

the 
(northern German frontier, in 310 s- 
[wick and Holstein. It is a question 
of the district South of Flensburg, 

i according to, the Versailles Treaty,

Friday, May 24, 1935
~ "".T—7-- ■ 1 - 1 '.'fi.ffw—............ ■■■ IT!.!,!, (..TJl'J

YOUTH TAKING INTEREST 
IN SOFTBALL TOURNEY

(Continued from Page 1) 
teams who have already entered 
other leagues will have to pay the 
other organizations or clubs. LDS 
entry fee in order to participate in 
the National Tournament.

How Teams Should Send Entries
Since district’ league, councils have 

not been formed as yet. all teams
| In the town of Kiel fortifications wishing to enter the National Tour- 
are being- built which are much ney can fill out the blank on page 
stronger those uestroyed in two an(j send it jn with their entry 
1920. At the town of Sleswick there 1 
is already want of young physicians 
who would undergo a training for 
military surgeons.

| Military exercises are cay_ 
-through daily and all factories^ are 
! prepared for war production. 
Hojer at the Danish coast one 
watch the German air-defense

fees to the National Sports Comm., 
427 Lorimer St.,

- Brooklyn, N. Y.
When the district league councils 

are formed, half of the entry fee, 
which teams may have sent to the 
above office, will be sent back to 
the respective districts from which

j'rpm
can
ma- Plc

pah* came*
ip-hts I In or<ler to meet the big expense 
if on that this tournament involves, the

know everything at this dangerous 1 
and formative age. Parents, watch 
your sons and daughters who are in 
college and at the mercy of profes
sors that are traitors to their own 
country.” We are left to conclude 
that college students are not old 
enough to do a little lierious think
ing, and that professors are not in- 

lorm sound opin- 
. _______ /field.

It is needless to say that he talks 
of the famous Hearst starvation in 
Russia. While mentioning the pub
lisher, it is weir to add that our in
teresting speaker goes so far as to

Sports Committee is forced to take 
half of the entry fee. Any additional 
information will be supplied by the 
Sports Comm, if you write in.
............ ... .

maybe the thing will even be inter- virtually recommend Hearst papers, 
esting, but whether it will be or not, antj makes a remark to the discre- 

,.co,u ■ b® good document upon ' (jjt of New York Times, a news- 
which we could convince people that paper which is far too undiased to 
the whole thin- - ------  *■- —-x
very, mildly.
Chicago who h 
the thing couk 
of it than it is 
present time.

Nazis Receive Big Shipments 
of Scrap Metal from London

LONDON, Eng. — Big consign
ments of meta) scrap are being sent 
to Germany by a firm of dealers in 
South-west London. The firm is 
selling brass [filings, copper wire, 
etc. to German concerns.

The metals are of vital importance 
in the manufacture of arms and mu
nitions, and Germany has purchased 
more in the last three months than 
than in the previous two years. Five 
hundred tons ikere sent by this firm 
in one week to Hamburg and Duis
burg. An ironic point in this con
nection is that the proprietors of the 
firm are entirely Jewish.

The Communist Party has issued 
a leaflet to the workers at the firm, 
and are carrying on a steady agi
tation amongst them. .

HARTFORD LAISVES 
CHORUS

(Continued from Page 1) 
Hartford A. F. of L. 
unions in Newark, New pfork 
and various other cities 
have endorsed the May 
actions, which will unite 
dreds of thousands of 
workers and students.

In face of this growing 
for United Youth Day, the 
of the Y.P.S.L. leadership, 
the united front they must 
demned by every sincere 
against war and fascism, by 

cialist League.
Despite the fact that the Y,

lAve 
30th 
hun- 
oung

DAWN OVER SAMAR 
HAND

support The remarkable power of the Rus- 
~ tltempt' sian Revolution, which felled the ty- 

split 
bd don- 
fighter 

j every 
member of the Young Peoples’ / So

cialist League. ----- ----
Despite the fact that the Y.P.S.L. under the thumb of -mullah and bey. 

leadership, part, of the American į What the new freedom means to the 
Youth Congress, participated iti ma-' nationalities enjoying Soviet power 
................................... - action ;is chonicled in an exciting and fri

ed an structive narrative by Joshua Kunitz: 
jartici- DAWN OVER SAMARKAND—THE 
f the REBIRTH OF CENTRAL ASIA.

(This is now in the press.
lisd of I “If. you ever write about Tadjik- 
imions Kistan,” a Central Asian Bolshevik 

Eina iv ; wamvu xvumvzi, “please don’t fall in- 
? sup- to the erroi* of most Europeans who

Diet 11 J.VVVVXUV1UMJ

ranny of Tsarism and freed the 
countless national peoples which 
Tsarism enslaved is a dramatic chap
ter in contemporary history. Even 
more thrilling is the extension of 
Soviet freedom to regions formerly

suit Plutocrat Wells.
There are many stories he.; tells 

to his enraptured audience about^the 
Soviet Union. The authenticity of 
these wild tales is indeed to be 
questioned. In short, one is inclined 

, to wonder where he ever obtained 
' such vivid, and colorfud imagination.

> One of the most fantastic ones con-
1 cerns a lot of starving babies who -......—......... ~.....................—

are dumped into the snow and for-(pate in the demonstrations 
gotten, It is too futile to mention independent unions take part.
some of the others, as the young I 'This is done under the gu 
readers see by now that lies, lies, and “defense” of the A.F. of L. .___
more lies are his specialty. Oh yes, against the “dual” unions; anti it;warned Kunitz.
they are served in a variety of fla- is done in the face of increasing -- -----  -- ,

port to the youth day .demonstrations .visit us, don’t descend to exoticism.... 
from numerous A.F. of L. unions who “Don’t expatiate on the beauty of 
Only tOO rehdily greet the op’''"'*’1- onnnrol thn minintnpsa nf mir _ • i. _ j*.- _  • a _ i ;

The monthly meeting of _____
Chorus was hėld Thursday, May 16, 
at 57 Park St!; the large attendance 
was rather unusual and very satis
factory. O Vilkaitė was chairman for 
the evening and Felix Roman, J. 
Kazlauskas, and O. GiraitięnS held 
their positions as recording secreta
ry, financial secretary, and treasurer, 
respectively. !

We were indeed happy to welcome 
into our midst five new members, 
while one other former member was 
reinstated. Organizer Agnes Roman 
expressed in her report her pleasu 
in seeing the chorus members at
tending rehearsals regularly and her 
displeasure in the lack of discipline 
among the sopranos (especially the 
secopd row). I

received and accepted 
i expressed a plea in 

Scottsboro boys, and 
(tied $1.00 worth of 

sold for the benefit 
e.

jecond row). , 
The chorus 

a letter whic 
behalf of the 
which contai 
stamps to be 
of tneir defense.

It was unanimously agreed upon 
to hold a pic lie somewhat later on, 
and accordingly a; committee 
appointed to choose the time, .. . 
and orchestra. Let’s all do oųr bit 
in making th 
say?

Wc __ ,
joy fri heąrin 
Kishkiunas, whom we have not seer 
among us now for several' weeks be

vors.
Carveth Wells continuously dwells 

bn the fact that money is “kapoot” 
in Russia, and the awfulness of 
this situation. It must have peeved 
him very much to think that his gold 
was actually worthless anywhere. 
Throughout his lecture, he tells about 
amazing incidents in the communistic 
nation. As a matter of fact, he be
comes so much absorbed in knocking 
Russia that he neglects to put in a 
wqrd of defense - for Germany or 
Italy, and never thinks to mention 
the virtue^ of capitalism. We have 
an diea he would be somewhat stum
ped were he suddenly called upon 
to recite on these two missing points 
in his discourse. Anyway, it is 
amusing to note these defects in an 
otherwise clever and poignant speech.

We could laugh at him and sim
ply let him rave on, but unfortunate
ly, the country is infested with too 
much ignorance already, making him 
an actual fascist danger, and cer
tainly one o^ our potential enemies.

Thumbs down, comrades, not only 
on Hearst, Coughlin, or Huey, but 
also Carveth Wells!

Collinwood Youth Branch 
Holds Party Social

portu- our apparel, the quaintness of our 
nity for united action against war 
and fascism by all young workers.vn^T u__v.g that

front 
jf the

The Y.P.S 
by breaking 
it will win i 
Old Guard Socialist leadership and 
will be taken back into the fold 
of the Cahans, Oneals and Langs.

This policy of the leadership must 
be rejected I by the members 
Y.P.S.L.

The Y.P.S.L. members i 
unions, in the mass organizati 
the Young Communists and wo 
bringing, ms 
United Yout 
War and Fascism on May 30

ir. the 
ons of 
rk for 
o one 
gainst 
th.

inued from Page 3) 
be composed of a 
it and it is bound 1 

... T_____ 'he idea of a Conn,
meographed Newspaper wai 
with enthusiasm and the next dis
trict meetinjg shbuld take steps to
ward establishing one. The 
Magazine was also discussed __

several pros and cons to

(Conti
school will 
rable elemen 
a success^ Ti

villages, the charm of sitting on rugs 
under shady palm trees...”

Such “romance” Kunitz has avoid
ed. But romance is there—the very 
real romance of the assimiliation of 
socialist teaching by former back
ward peoples, the romance of the 
telegraph line, the modern tractor 
plant, the collective fams which 
sweep away a million relics- of pri
mitive life and bring collective abun
dance—Soviet Asia^—for all.
(“National in form, socialist in con

tent”)
The opening chapter, “Old and 

New”, is V swift glance over his
tory relating the fall of the Emir, 
the birth of Soviet power. Then in 
sinister meddling of the British Em
pire, ever ready to seek for a base 
of operation against the Soviets. 
They are beaten and Soviet victory 
guarantees the growth of a vast 
land of cotton, cooperatives, planning. 
“Building Socialism in Tadjikistan*’ 
illustrates the Soviet slogan for

Asia, 1934,” sums up the achieve
ments and these are celebrated in 
songs of freedom which Kunitz quot
es.

Those who want to understand 
the working of the Soviet national 
policy, its conquering of all diffi
culties, need this book. Oder now 
from the International Publishers, 881 
Furth Ave., N. Y., direct or get it 
through the Youth Section.

Yes Indeed
“Do you believe surgery can ward 

off old age?”
“Oh, yes. Frequently, the patient 

dies under the operation.”
Named

Teacher: “Johnny, name a collec
tive noun.”

Johnny: “A vacuum-cleaner.”
Sure It Does

Miner: “I’d like to get some time 
off to get a haircut”.

Foreman: “Haircut! On com
pany time?” • < .

Minerr “Well, doesn’t it grow on 
company time?"

there were several pros and cons to 
the idea. After thrashing o(it the1 
whole plan, 
favor of the 
group also 
now shall 
our librąry. 
social is p

the brapch decided in 
proposed magazines The 

joined the ALDLp and 
receive more books for 
A very exciting ! grand 

anned for J.une f 
team, friends and

A car l Party Social will be given 
by the Collinwood Youth Branch on 
Sat. Mr 
Gardens 
wil be 
equipment.
Chorus especially invited. Admission 
is only :

There 
sold and 
winners. 
Come early.

,y 25. At the White City
623 E. 140th St. Proceeds the* basebaff 

used to purchase baseball
Leaders, Corlett, and

> was 
choose the time, place.

st’s all do oųr bit 
is a gala-affairI What

We may here express our sincere ____
’ ig that Karl and Eddie and are 

iwe have not seen. rehearsal

L5 cents. Time 8 p. m.
will be dancing, beer will be 
prizes will be given to card 

Don’t forget the date!

JUST JEST
Bruno’s debut as a dramatit 

took place last Sunday in New 
in a red blouse. The way that! Lith
uanian language fluently roll 3d off

illness, 
ell on 
again.
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Norwood, Mass. Igą išlaimėt $3.00

Labai Svarbios Protesto Pra
kalbos su Puikia Muzikos, 

Sporto ir Dailės Programa

Neužmirškite, ateinantį ne- 
dėldienį, geg. 26, ant Michiu- 
tos farmos, ant Green Rd.

Gegužės 26 d., 7 :30 v. vaka
re,* Finų Svetainėje, 37 Chapel 
Court, atsibus protesto prakal
bos su įvairia programa. Ren
gia Finų Darbininkų Susivie
nijamas, kaipo protestą prieš 
vietos valdininkus ir prieš tei
sėją James A. Halloran.

Fikų Darbininkų Svetainė 
yra žinoma kaipo darbininkų 
apšvietos ir kultūros įstaiga, 
h*yra naudojama ne del pel
no, bet del darbininkų judėji
mo -rėmimo ir plėtimo. Kiek 
čia ėjo alkanųjų maršavimų, 
tai \£s šią svetainę naudojo, 
kaipo labdaringą įstaigą. To
dėl tas visas veikimas toje dar
bininkų svetainėje vietos po- 
nams-valdininkams nepatiko, 
nes, mat, nuo 1919 metų ši 
darbininkų įstaiga ir nuo taksų 
bt^vo liuosa. Bet dabar vietos 
valdininkai pradėjo reikalauti, 
kad taksus mokėtų. Todėl ši 
darbininkų įstaiga nuėjo į teis- 
nfy reikalaudama, kad būtų 
paliuosuota nuo taksų. Teismo 
laiku iškėlė baisią propagandą 
per kapitalistinius didlapius, 
primesdami net tokius daly
kus, kaip palaikymas ir lavi
nimas “raudonosios armijos.” 
Ta% esą jiems įsakyta iš Ru
sijos.

Finų Darbininkų Susivieniji
mas jau išleido didoką lapelį 
iAiriame atmuša kapitalistų iš
pūstus burbulus ir per tuos 
lapelius smarkiai protestuoja, 
kaip prieš vietos valdininkus, 
taip ir prieš teisėją J. A. Hal
loran. O dabar rengia didelį 
protesto susirinkimą, kuriame 
kalbėtojas, daugas Bloomfield 
tinkamai išaiškins valdininkų 
puolimą ant darbininkų įstai
gos. Taipgi duos gerą programą. Taipgi bus parodyta il
tie “raudonarmiečiai,” apie 
kuriuos kapitalistiniai didla- 
piai baisiai bubnijo. O tie 
“raudonarmiečiai,” tai atle
tai. Lietuvius darbininkus 
krečia kuo skaitlingiausiai at
silankyti ir pagelbėti padaryti 
galingą protestą prieš kapita
lo agentus, kad jie atitrauktų 
savo rankas nuo darbininkų į- 
staigos. Sekmadienį būkim vi
si F^ių Svetainėje. Prakalbos 
bus ' angliškoj kalboj. Kita 
piOgramos dalis bus įvairiom 
kalbom.

Darbininkas.

Binghamton, N. Y.
Rochesteriečiams Priėmimas 

Užtikrintas
LDS 6 kuopos koncerto 

įrengimo komisija džiaugiasi, 
Į kad kuopos narių ir kai ka
irių pašalinių asmenų koopera- 
įvimas del suteikimo rocheste
riečiams nakvynės yra drau
gingas ir malonus. Kas turi 

į vietos — visi maloniai sutin- 
[ka priimti svečius.

Kitas džiuginantis dalykas 
—tai biznierių ir profesionalų 
pasiskelbimas p r o g r amoje. 
Skelbimų surinkta tiek, kad 
programos knygelė bus net iš 
20 puslapių! Komisija įdėjo 
čia nemažai darbo, bet tas 
darbas jau nusako finansinį 
pramogos pasekmingumą.

Pereitą sekmadienį komisija 
ir darbininkai turėjo pasitari
mą, kaip vesti visą ruošiamąjį 
darbą. Čia visas būrys pasida
lino plakatus, pasiskyrė dis- 
triktus ir ketino eiti per lietu
vių stubas, nenešant ne tik 
plakatus, bet ir pasiūlant bi
lietus.

Rochesterietis černauskas 
į praneša, kad jų jaunimas 
vien apie tinkamą pasirodymą 
Binghamtone ir tesvajoja. Aiš- 

įku,’ kad programos išpildymu 
Jie Binghamtono publiką pa
tenkins.

Ar bus svečių ir iš Bingham
tono kaimyniškų kolonijų — 
Scrantono ir apielinkės? Gir
dima žinių, kad taip. Ir mes 
manome, kad jie neapsiriks at
vykę. Jei draugai rochesterie- 
čiai važiuoja čia duoti pro
gramą net 150 mylių kelionę, 

j tai kodėl artimesnių kolonijų 
draugai negalėtų atvykti pasi
klausyti jų? žinoma, kad gale- 
tų ! Ir tai būtų ne tik progra
mos pasiklausymas, bet ir pa
sisvečiavimas su kelių koloni- 

I jų draugais, su jaunimu. Kon
certas, komedija, šokiai, vaka
rienė—ir vis tuo pačiu vaka
ru : 25 d. gegužės, Liet. Sve
tainėje, 315 Clinton St.

J.

Waterbury, Conn.

CIe velando Žinios
Cleveland Lietuvių Lyros 

Cfioras rengia didelį pirmuti
nį šio sezono pikniką ant Mi
ch utos farmos, ant Green Rd.

Štu piknikas tęsis per die
ną iki vėlumai nakties. Pir
mutinį sykį Cleveland© lietu
vių tarpe bus suloštas veika
las lauke, ant pikniko. Bus at
vaizdinta scena iš Rusijos Re
voliucijos 1917 metais. Bus 
dainų, maršavimų, šaudymų, 
ugnis, ir visas choras bus su 
kostiumais. Tai bus didelis ir 
gražus veikalas, pirmutinis to- 
kis Cleveland©.

Taipgi bus dovana prie į- 
žangos tikietų—$3 pinigais. 
į^angaTbus tiktai 15c, o už tą 
mažą įžangą galėsite visą die
ną linksmintis prie geros or- 
kestros, vaikščioti po girią ant 
tyro oro, pamatyti didelį įspū-

Visokios Žinios iš šio Miesto
Gegužės 26 d. įvyks konfe

rencija svetainėj po num. 103 
Green St., prasidės 1 vai. po 
pietų. Konferencijos tikslas: 
pasiuntimas delegatų į Visuo
tiną Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Suvažiavimą, kuris įvyks 
Clevelande, birželio 30 ir lie
pos 1 dienomis.

Draugai, kurie esate apsiė
mę delegatais, malonėkite lai
ku pribūti, ba tą pačią dieną 
yra Southburyje piknikas, ku
riame Vilijos Choras yra už
prašytas dainuoti. O Vilijos 
Choro narių yra apsiėmę de
legatais, tai po konferencijos 
važiuos į pikniką. Kviečiami 
ir šiaip draugai, ne delegatai, 
ateiti pasižiūrėti konferencijos 
eigos.

Gegužės 18 dieną atsibuvo 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo vakarienė. žmonių 
buvo labai mažai. Labai gai-

la, kad mūsų miesto žmonės 
nesirūpina tokiu svarbiu rei
kalu. Vakarienė buvo rengia
ma naudai Tom Mooney ir ki
tų politinių kalinių. Įžanga bu
vo tik 50 centų. Todėl pasita
rus komisija parinko aukų pas 
biznierius ir darbininkų judė
jimo simpatikus. Labai gausiai 
aukojo. Gavome visokio mais
to. nieko nereikėjo pirkti. Ne- 
kurie pritarėjai net pinigais 
aukojo. Brooklyn Baking kom
panija aukojo didelį keiksą, 
kelių dolerių vertės; Riverside 
Bakery aukojo 12 duonų. Tai 
didelės aukos. Mėsos krautu
vės aukojo mėsą: visur auko
jo, kur tik buvome. .

Varde Tarptautinio #Darbi
ninkų Apsigynimo tariame 
ačiū visiems aukotojams ir 
simpatikams. Tik gaila, kad 
tūli draugai, kurie vadinasi sa
ve susipratusiais, nelanko to
kių svarbių parengimų ; gailisi 
50 centų, o nesigaili $1.50 mo
kėt už “pares” tikietus.

Draugai, .pagalvokite, kur 
jūs dedate savo sunkiai už
dirbtus centus. Pradėkite remti 
darbininkų judėjimą, vietoj 
privatines “paros.”

Kaimiečio Duktė.

Atsakymas “Keleivio”
Rašėjams

Montreal, Canada
“Keleivio” No. 17 tūlas ele

mentas pasirašęs “Tikra Teisy
bė” rašo melus apie Montreal© 
kriaučius. Negalima tylėti, nes 
teisybė apversta augštyn kojo
mis.

Lietuviai siuvėjai Montreale 
pradėjo organizuotis 1932 me
tais vadovystėje A.L.D.L.D. iš
rinkto Industrinio Komiteto. 
Po to patys kriaučiai organi
zuojasi, vienijasi ir bendrai 
dirba keturių tautų darbinin
kai—lietuviai, rusai, ukrainie
čiai ir lenkai, nes visų yra vie
ni ir tie patys reikalai, tai visi 
ir organizuojasi. Kriaučiai 
turėjo daug vargo ir turi dar
bo organizavimo darbe.

1 ‘Keleivio” korespondentas 
sako, būk mes kvietėme A. 
Jankauską atvykti ir jis aiš
kino reikalą prigulėti prie uni
jos. žinoma, A. J. ragino 
mokėti duokles, nors tą mes ir 
be jo gerai žinojome. Tas 
žmogus rašo apie “politiką”, 
bet kiekvienas žino, kad jis 
patsai ją varinėja. Bėda yra 
ne politikoje, bet kokia ta po
litika ar ji yra darbininkiška 
ar ne. “Keleivio” ir jo ko
respondento yra priešdarbinin- 
kiška politika.

“Keleivio” rašėjas šaukia 
apie komunistus, bet visi dar
bininkai žino, kad komunistai 
reikalauja teisybės, lygaus at- 
mokėjimo už tokį pat darbą.

Toliaus tas “K.” pranešėjas 
rašo, būk komunistai kviečia 
darbininkus į savo susirinki
mus, o kada tie ateina, tai ap- 
muša, apstumdė. Taigi lai 
“Keleivio” korespondentas įro
do, kur ir kada jį mušė bei 
stumdė komunistai? Ir kada 
kitus mušė? žinoma, “Kelei
vio” “pisorius” tam faktų ne
turi ir jam nereikia. Jis kal
ba nuo ausies, jis rašo melus!

Kodėl nereikėtų kritikuoti 
tuos, kurie dirba po du šiptus, 
tai yra net po 16 valandų į 
parą, arba dirbtuvių pirminin
kus, kurie nei į unijos susirin
kimus nesilanko. Tą “Kelei
vio” korespondentas nemato.

žinoma, “Keleivio” korespon
dentui nepavyks darbininkus 
sukurstyti prieš komunistus, 
nes mės, darbininkai, jau ge
rai pažįstame komunistus, ži
nome, kad mūsų ir jų reika
lai yrh vienas ir tas patsai, 
žinomo kas rūpi ir “Keleivio” 
korespondentams, pasirašan
tiems “Tikili Teisybė”.

Montreal© kriaučių buvo ir 
turi būti viena darbininkiška 
politika, tai organizavimas ne
organizuotų darbininkų į uni
ją, kova už unijinę demokra
tiją, kova už geresnes darbo 
sąlygas, kova už žmoniškes
nes algas, trumpesnes valan
das, prieš metimą darbininkų 
iš darbo ir tt. Taip, tokios ko
munistai laikosi politikos, to
kios privalo laikytis ir visi 
kriaučiai, nes tik taip eidami, 
taip kovodami mes galėsime 
pagerinti savo būvį ir atsiekti 
pasiliuosavimą iš kapitalistų 
išnaudojimo.

Komunistų Simpatikas.

antrą metinį išvažiavimą.
Chesteriečiai yra prisirengę kuo 

puikiausiai priimti svečius iš apie
linkės ir toliau.

Kviečia Komitetas.

metais mokėjo. Pinigai Centrui rei
kalingi.

Durekis. ROBERT LIPTON

SHENANDOAH, PA.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HUNTSBURG, OHIO
ALDLD 51 kuopa rengia pikniką 

kuris įvyks birželio 2 <1., 1935, J. 
Kuba fermoj. Drauges ir draugai vi
sus užkviečiame dalyvauti mūsų pik
nike. lįus muzikos, šokiai ir kitokį 
pasilinksminimai. Taipgi bus ir vir
vės traukimas; clevclandiečiai jau du 
kartu pralaimėjo su farmeriais. Gau
site pitogą išlaimėt! įvairių dalykų 
piknike;

Kelrodis: Važiuojant No. 87 keliu 
tris mylias į rytus, nuo Middlefield 
imk County Line kelią į šiaurius; va
žiuojant Mayfield dvi mylias į rytus, 
nuo Huntsburg ir į pietus tiesiog į 
J. Kubą farmą.

Rengimo Komisija.
(122-124)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choro repeticijos įvyks 26 

d. gegjužės, nedėlioj, 7 vai. vakare, 
302 S. i Main Street, Darbininkų Cen
tre. Turėsime sulošti operetę “Ves
tuvės i'Pušyne” 2 d. birželio, Maha- 
noy City. Todėl visi dainininkai ir 
dainininkės privalo pribūti skaitlingai 
ir laiku, nes reikės gerai pasimokin
ti, prisirengt prie lošimo operetės.

Org. A. žemaitis.
(122-123)

GARDNER, MASS.
Lyros Choras rengia Koncertą ir 

šokius) 25 d. gegužės, 7:30 vai. va
kare. Dainuos A. Mickevičiūtė ir Ig. 
Kubiliūnas, šokiams grieš šauni Ra
dio orkestrą. Visus širdingai kviečia 
atsilankyti. įžanga 35 centai.

Lyros Choras.
(122-123)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9-to Apskr. Vaikiančio Ko

miteto susirinkimas įvyks 1 d. birže
lio, subatoj, 7:30 vai. vakare, Dar
bininkų Svetainėje. Malonėkite visi 
draugai ir draugės laiku pribūti į su
sirinkimą, nes yra daug svarbų rei
kalų (aptarti kas link mūsų organi
zacijos.

Org. A. žemaitis.
(122-124)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietinė kuopa 

rengia pasilinksminimo vakarėlį, bir
želio 1 d., Elm Street Svetainėje. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Visi Bing
hamtono lietuviai kurie pritaria ko
munistiniam veikimui prašome at
silankyti į šią pramogą ir savo at
silankymu paremsite taip svarbų 
darbą, kurį veda Komunistų Partija. 
Įžanga visiems veltui.

K. P.
(121-123)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia pirmutinį šio 

sezono pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 
gegužės (May) 20, Mačiutos far- 
moj, Green Road. Pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki 12 vai. nakčia. Bus 
perstatyta vaizdas iš Rusijos Revo
liucijos 1917 m. atvirame ore. Taipgi 
bus įvairių žaislų, dainų ir šokių. 
Bus duodama viena dovana prie į- 
žangos tikietų, $3.00. Visus širdin
gai užkviečia Lyros Choras.

(121-123)

NEWARK, N. J.
Newarko lietuvių draugijų Sąryšis 

rengia puikią Card Party, įvyks 24 
d. gegužės, Lietuvių Svetainėje, 180 
New York Avė. Pradžia 8 vai. va
karė. Bus duodama užkandžių, ka
vos, taipgi laimėtojai gaus dovanas. 
Tas viskas tik už 25 centus. Todėl

Programas šj vakarą: 
Latvian Chorus 
Freiheit Gesang Farein 
I. W. O. Drama Group 
Balalaika Orchestra 
Dancipg—Bargains

Rengia: 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

N. Y. DISTRIKTAS

ĮŽANGA: šį vakarą: 25c; Durys atdaros 5 vai. vak.

- F

Gegužinės 
Iškilmės 

’ Bazaras

Geg. 22, 23, 24,25, 26
NEW STAR CASINO 
107 St. & Park Avenue 
New York City, N. Y.

r

, o

DABAR
LAIKOMAS!

1

visų newarkieciu yra privalumas bū
ti penktadienio vakare ant šio paren- 
gimd.

Kviečia Komitetas.

MONTELLO, MASS.
Birutės Pašalpine Draugija rengia 

linksmų balių, kuris įvyks 25 d. 
gegužės, Lietuvių Tautiškam Name. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga asme
niui 25 centai. Bus visokių užkandžių. 
Ateikite praleisti linksmai laiką.

Užkviečia Rengėjai.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa praneša 6-to 

apsįer. kuopoms, kad 16 d. birželio 
įvyks didelis piknikas ant Jono Na
vicko farmos, Village Green, Pa. Nei 
viena kuopa neturi užmiršti tą- die
ną, visi nariai turi dalyvauti, nes yra 
visų pareigą remti šį parengimą kaip

ALDLD 17 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadien, 26 d. ge
gužės, 2-rą vai. po pietų, Naujaus 
Svetainėj, kampas Main ir Poplar 
St. Draugai ir draugės dalyvaukite 
visi šiame suvirinkime ir pasirūpin
kite užsimokėti duokles, nes ‘jau yra 
prisiųstos knygos, “Povilas Jurka,” 
labai graži apysaka. Kurie dar ne
sate užsimokėję už šiuos metus, tai 
negalėsite gauti šios puikios kny
gos. Tad, draugai, pasirūpinkite už
simokėti, kad galėtumėt gauti kny-

i i V. Rugienius.
hamtramck,mich.

Gegužės 30 d. (Decoration Day) į- 
vyks “Laisvės” Choro didelis meti
nis piknikas, Dombrauskų farmoje, 

j Utica, Mich. Piknikas prasidės 12:00 
vai. ir šokiai 2:00 vai. po pietų. Grieš 
gera orkestrą šokiams, amerikoniškus 
ir lietuviškus, Įžanga 20c. Bus viso
kių žaislų, taip pat valgių ir gėrimų. 

Į Lauksime jūs draugai ir draugės at- 
1 vykstant. Tie kurie dalyvausite Nat’l 
| Youth Day parodoj, kviečiame ateiti 
po parodai į pikniką.

Kelrodis: Važiuokite North Van 
' Dyke į M 50, siukitės į dešinę ir 
važiuokite penkias mailes, davažiavę I 
pirmą cementuotą kryžkelį siukitės' 
į kairę, važiuokite vieną mailę iki I 
privažiuosite bažnyčią, čia siukitės 
po kairėj. Trečia farma ant kraiės.

READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia puikų j 

balių kuris įvyks subatoj, 25 d. ge- I 
gūžės, 7:30 vai. vakare, Catholic Lits. 
Svetainėje, 126 No. 10th St. šokiams 
grieš Zeikų orkestrą iš Orwigsburg, 
Pa. Kviečiame visus apielinkės drau
gus ir drauges dalyvauti, praleisti j 
linksmai vakarą ir tuom pat kartu | 
paremsite darbininkišką organizaci
ją. Pelnas bus skiriamas del Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Visuotino 
Suvažiavimo.

Komisija.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskričio pusmetinė 

konferencija bus laikoma 28 d. lie
pos, 1935 m., Binghamton, N. Y. Vie
ta, Lietuvių Svetainėj, 315 Clinton 
Street. Delegatai turi pribūt ne vė
liau kaip 10 vai. ryte, nes posėdį 
manoma perkelt kur nors ant farmų, 
tdole pribuvę vėliau bus sunku su
rasti vietą.

ALDLD 12 Apskr. Sekr. F.M. L

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partijos metinis pikni

kas įvyks liepos 4-tą, ketvirtadienį, 
Maleska’s Grove, 546 Short Road, 
įžanga 25 centai asmeniui. Dešimts 
“cash” dovanų. Bus bėgimo lenkty
nės, šokiai, baseball ir kepto jaučio. 
Prašome kitų organizacijų nieko ne
rengti ant virš minėtos dienos.

Įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos

HARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 
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.

PHILADELPHIA, PA.
Išgirsite teisybę apie Father Cou

ghlin, subatoj, gegužės 25 d., 8 vai. 
vakare, Rusų ir Lietuvių Darbininkų 
Name, 701 N. 8th Street. Tai bus 
“Daily Worker” bankiętas su pro
grama ir prakalboihis. Kalbės A. B. 
Magil, rašytojas ir korespondentas 
“Daily Worker’io” iš Detroito, Mich. 
Taipgi kalbės A. W. Mills, MacHar- 
ris ir Russell Watson. Dalyvaus dai
nininkų, pianistų ir smuįkininkų. 
įžanga 25c, bedarbiams—15c, su ban- 
kietu—45c, ųž ką gaus visą vakarie
nę. O kuris gaus ant dviejų mėnesių 
skaitytoją dbl “Daily Worker,” tam 
bus viskas Jeltui. Šį parengimą ren
gia K. P. 5-ta sekcija. Kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti ir paremti 
“Daily Worker”. Į_____________

PHILADELPHIA, PA.
Teatras, koncertas ir balius. Ren

gia Lyros Cho ras penktadienį, gegu
žės 24 d. Pradžia 7 vai. vakare, Liau7 
dies Name, |8th ir Fairmount Ave. 
Scenoje bus suvaidinta ^Nelauktas 
Svetys,” vaįzdas iš revoliucijos lai
kų 1917 metų. Programą pildys Ly
ros Choras, grajys'smuikos solo ir 
piano duetui. Po programai tęsis šo
kiai iki vėlumai nakties. Grieš gera 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Busi užtektinai gardžių val
gių ir gėrimų. Įžanga su drapanų pa
dėjimu tik |35 centai. Lyros Choras 
užkviečia vietinę ir apielinkės jau
nuomenę ir suaugusius kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes yra dedama 
pastangos maloniai visus priimti ir 
programo dalyviai atatinkamai iš
pildys savo užduotis ypač visiems 
bus žingeidu matyti scenoje tą per
statymą. 1

Kviečia Lyros Choras.

ELIZABETH, N. J.
Nedėlioj, 26 d. gegužės (May) į- 

vyks Liet. Darb. Susiv. 3-čio Apskr 
piknikas, Meadow Grove, Cranforde. 
Išeis iš Elizabetho busas kaip 1-mą 
vai. po piet, nuo 408 Court St.

Visi norintieji važiuoti ateikit pa
skirtu laiku ir nesivčluokit. Ant bu- 
so kaina tiek pat, kaip gatvekariu 
lėšuoja.

Žinote, kad tai bus pirmas tokis 
iškilmingas išvažiavimas šiame se
zone. O dar kur, ogi laukūose! Gam
ta mus visus traukia į žaliuojančią 
girią pakvėpuoti tyru oru. Turėsim 
svečių ir chorų, kurie palinksmins 
visus. i

Atsilankykit visi, pasimatysim su 
visais.

Kviečia Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmądienį, 26 d. gegužės, 10 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugės ir draugai, dalyvaukite pa
tys ir kitus atsiveskite. Visuomet 
maža dalis narių lankosi į susirinki
mus. Taipgi draugai pasirūpinkite 
užsimokėti^duokles, nes mažai šiais

I Harry’s Cafe I 

8 Kur Geri Draugai Susieina P 
g 1701-03-05 No. Dover St. g 
g PHILADELPHIA. g 
g Ant Columbia «Ave., tarpe S g 28th & 29th gg Smagiausia Vieta Mieste g 
g Specializuojasi įvairiais Žuvų g g Valgiais (Sea Foods) g
g ‘ MOTERIMS STALAI J g
g BUSINESS MEN’S LUNCH g 
S HARRY SLOBODIAN §
g Savininkas ' g
g Bell Phone Poplar 9257 g

i PRANEŠIMAS |
ADVOKATAS < 

J. GEORGE LIPSIUS B 
ir investigatorius 9 

C. W. BENSON ( 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą: ■
Building ■

Broad ir Chesnut, W 
'1324-30 Lincoln-Liberty W 

PHILADELPHIA, S
Tel. Locust 6100. M
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“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

■■

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

m, munttnuniinuntinununiwwwinuntwMiw įmini wmm mt taunt

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) , 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Kaip Dalykai Stovi Su LDS Trečio 
Apskričio Pikniku?

Gaunama žinių nuo 
elizabethiečių, kad jie 
smarkiai ruošiasi sekančios 
nedėlios piknikui. Jie ne tik 
kad organizuoja busus bei au
tomobilius padarymui skait
lingos publikos, bet draugai 
elizabethiečiai taipgi ruošia 
šiam piknikui skirtingus už
kandžius, negu kad mes seniau 
piknikuose turėdavom, šiam 
piknike, vietoj “hot dogs,” bus 
galima gauti šviežiausio, nuo 
vietinių farmerių parvežto Die
no. Taipgi ir kitus užkandžiur 
ir gėrimus stengiasi gauti pir 
mos rūšies.

Jaunuolė Liliia žukauskiutč 
praneša, kad ji jau superka 
dovanas šokėjams ir laimėju- 
siem lenktynėse. Dovanos bus 
duodama net dviem porom: 
vienai porai už geriausią pol
kos šokimą, o antrai už ge
riausiai valso šokimą. Kažin 
kas tas dovanas laimės?

O kas nežino Elizabetho or- 
kestros? Už kelių mylių gir-|

draugų’disi, kaip užtraukia polką bei 
labai rusiškus šokius. O be to, ir 

salė gi tenais labai paranki šo
kiams.

Jau teko girdėti brook- 
lyniečius, kad jie neapsileisią 

i jokiai kolonijai • sako, mes tū- 
!rim pasirodyti skaitlingiausiai 
šiame piknike. Pamatysim, 
kaip draugai ir draugės brook- 
lyniečiai išpildys savo prižadą, 

j' ' Be abejonės, kad1 Čia bus 
, publikos iš visur, bet taip ir 
reikia. Rengėjai gi ir rūpinas 
visomis reikmenimis ne del 
mažo būrio, bet' del tūkstanti
nės minios, ir’pilnai tikisi, kad 
taip bus.

Todėl šį nedėldienj, jau dvy
liktą valandą dieną, būkime 
toje gražioje P. Vaičionio tikė
ję (Meadow Grove Parke), 
Cranford, N. J.

Kelrodį nuvažiavimui į pik
niką rasite “Laisvėj” telpan- 
čiame skelbime.

Valdybos Narys.

dinių dirbinių-gražmenų, tin
kamų papuošimui savo kam
barių, yra Importuota iš SoH 
vietų Sąjungos.

Penktadienio vakarą
25c. šeštadienio vakarą, po 5 
vai. įžanga bus 40c. Kas vaka
rą yra šokiai.

J. A. M.

Paremkite Scottsboro Jau
nuoliu Parengimą

Sekmadienį, 26 d. gegužės, 
7 vai. vakare, I.W^O. 'svetai
nėje, 82'Grhham Avė., Brook- 
]ynė, ‘atslbuš Koniuništų Parti
jos šeštos Sekcijos, Ketvirtos 
kuopos parengimas, šis pa
rengimas' bus ant antro augš- 
tb: Bus gerą muzika, užkan
džių, ddilės programa, kurią 
išpildys Tarptautinio Darbinin
kų Teatro spėkos.

Visas pelnas nuo parengimo 
yra skiriamas Scottsboro neg
rų jaunuolių paramai. Visi ži
nome, kad jau keli metai, kaip 
viešpataujanti khhsė nekaltai 
laiko kalėjime tuos jaunuolius 
ir juos rengiasi nužudyti. 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas gina jaunuolius ir 
tam labai daug pinigų reikia.

Ateikite visi ir visos masi-

bės išspręsti klausimą, kas yra
i Coughlin. Graži bolševikiška 
‘užduotis atlikta, nežiūrint kor- 
|donų policijos, ji lakančios 

įžangą: progos paleisti savo buožes į 
, darbininkų smegenis.

Atsakymui į kun. Coughlin 
fašistinę programą, pirmadienį, 
27 gegužės, toj pačioj Madi-
son Square Garden svetainėj, 
darbininkai rengia prakalbas, 
kur kalbės žymiausi kalbėto
jai, jų, skaičiuje ir kovojantis 
Bob Minor. Tikimasi perpildy
ti Madison Sq. Garden.

I Pasveiko
Antanas Mollyns. 449 Grand 

St. Bahber Shop ir Beauty Par
lor savininkas, visiems gerai 
žinomas kaipo profesionalas 
kirpėjas, ilgą laiką sirgęs — 
pasveiko. A. Mollyns išsimau
dęs -peršalo, gavo nervų įde-f 
girną ir iš to jam suparalyžia-i 
vo kairę koją. Gydant natūra
liu būdu, be jokių gyduolių! 
20 dienų pasninkavimu ir tam 
tikrais kojos masažavimais. su- 
grąžino kojai sveikata ir dabar 
p. Mollyns jaučiasi visiškai pa
sveikęs ir vėl lietuviams plau
kus kerpa ir barzdas skuta.

Antanas Mollyn.

Union Square, New Yorke, 
šiandien pradės rodyti Sovie
tų judį “Tovarišči” (Drau
gai). Judis perstata dabartinį 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, iš 
kur imasi pas juos ta ugninė 
energija ir kitos Sovietų pilie
čių ypatybės.

PA.JIEŠKO.IIMAI
PAJIEŠKAU Antano Sanitsko, 

girdėjau, kad esantis apie New Yor- 
ką. Taipgi pajieškau Antano Merkia, 
manau kad jis yra apie Argentiną. 
Kas žino apie šiuos du draugus, ma
lonėkite pranešti man. Būsiu labai 
dėkingas už tai. Kazimieras Selemon, 
Goddard Rd., Route 2, Lewiston, 
Maine. ’

(121-123)
PAJIEŠKAU *vid”ramžiaus vyro 

dirbti ant farmos. Darbas nuolatinis 
(steady) bet turi mokėti ir karves 
melžti. Užmokestis neperaukšta. No
riu gero lietuvio vyro. J. J. Plan- 
dunis, R. No. 1, neap Rowe’s Corner, 
Auburn,- Maine.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA penki kambariai 
su visais moderniškais įtaisymais.

Šildomi garų. $25.00 į mėnesį. Kreip
kitės prie namo prižiūrėtojo, 436 
South 5th Street, arti Hewes Street, 
Brooklyn, N. Y.

Trukšmingas Kriaučių Sky
riaus Susirinkimas

Trečiadienį, 22 d. gegužės, 
Am. Lietuvių Piliečių Kliube, 
Amalgameitų Unijos Liet. 
Kriaučių 54-tas Skyrius laikė 
savo mėnesinį susirinkimą, ku
ris buvo pusėtinai trukšmingas.

Trukšmas prasidėjo po pil
dančios tarybos sekretoriaus, 
J. Nalivaikos, raporto. Jis sa
vo raporte pranešė, kad J. 
Hermanas rezignavo iš pild. 
tarybos ir “trade boardo” vie
tų. Tada susirinkime buvę riė- 
kurie kriaučiai, tiksliai prisi
rengę, pareikalavo pas Her
maną pasiaiškinimo, delei ko
kios priežasties atsisakė eiti 
saVo pirmesnias pareigas. Pa
siaiškinimas buvo šitokis:

!‘Delegatas savotiškai vei
kia, nesiskaito su pild. taryba, 
nesušaukia susirinkimų, o kad 
ir įvyksta susirinkimai, tai 
pats neatsilanko, arba nepra
neša jos nariams, kad susirin
kimas neįvyks. (Susirinkimas 
neįvyko žydiškų velykų dieno
je, nes unijos namas buvo už
darytas.— K.) Tačiaus dar ma
ža rezignacijos priežastis. 
Svarbiausias jos punktas, tai 
kad laike unijos vietinių virši
ninkų rinkimo, tūli tarybos na
riai nelegališkai balsavo už ar 
prieš juos. Tokiu būdu aš ne
galiu sykiu veikti su jais.”

Po šito pareiškimo kilo karš
tas ginčas, reikalavimas mes
ti laukan visus, kurie tik įsivė
lė tokiam neleistinam darbe,

mesti ir ant kitų tarybos na
rių, kurie visai nėra kalti, kad 
pasiekus savo politinį tikslą.

Rinkimų pasekmės: J. Her
mano vietoj išrinkta A. Bub
nys, o J. Pranckevičiaus —■ B. 
Jakubonis.

Kiti susirinkimo dalykai bu- 
! vo tai pat svarbūs, nes dabar 
New Yorke eina masiniai mi
tingai, vieni už NRA, kiti 
prieš. Kalpokas, kalbėdamas 
pasakė: “Amerikoj yra NRA, 
Vokietijoj ir Italijoj fašizmas, 
Rusijoj bolševizmas, tai y ienas 

į ir tas pats.” Tasai žmogus tiks- 
ili.ai nuduoda aklu.?^ politikoj, 
kad patraukus dailg.iąu unijiš- 
tų į fašizmo pusę/ Kutai p ne
galima suprasti tokį pareiški
mą, statantį bo'lšeyjzm’ą vieri'oj 
kategorijoj su fašizmu.

Iš delegato raporto pasiro
dė, kad lietuviškose Šapose d£r 
mažai kriaučių dirba. Skubaus 
jų sugrįžimo darban irgi nesi
mato.

Kiti raportai sakė, kad bū- 
| šią ant žiponų pasiuvimo koki 
1 pakėlimai. Bet tų visokių pri
žadų jau daug girdėta.

Kriaučius.

Kas Dedasi Didžiajame 
Bazare?

Gegužės 22 d., prasidėjo di
dysis Komunistų Partijos 2-ro 
Distrikto bazaras, kuris tęsis 
penkias dienas, baigiantis 
sekmadienį. Bazaro vieta: New 
Star Casino, 107th St. ir Park 
Ave., New Yorke.

vienok baigėsi tik išmetimu J. 
Pranckevičiaus iš pild. tarybos 
ir “joint boardo’’ vietų. Bal
savimas ėjo. net du sykiu. Pir
mas balsavimas parodė, kad 
jis neišmetamas, kilo reikala
vimas antro balsavimo ir pas
tarasis pasiekė tikslą.

Pirmiaus negu ėjo prie bal-
savimo, įnešimas buvo mesti

Bazaras nepaprastai grAžiai 
įrengtas ir daro' gerą įspūdį. 
Bazaro svetainė papuošta rau
donomis vėliavomis, dideliais,’ 
pieštais revoliucionierių pa
veikslais, ir įvairiaiš obalsldiš, 
šaukiančiais darbininkus į’vib- 
nybę ii' kovą prieš išnaudoto
jus. ’ ’ ’1 ‘ 1 • ’ ''

Įžengiant pro duris į sVetai-
laukan visus tris, pirmininką, nę pirmą susitinki didelį pa-
sekretorių, (sekretorius užgin- veikslą Lenino, kalbančio į
čino, kad tame nėra kaltas) ir darbininkus laike Rusijos revo-
jau išmestąjį; pataisymas — 
jeigu jie jaučiasi kalti, tegu 
patys rezignuoja, bet P. atlik
tas darbas nepateisinamas. 
Taigi balsavimo pasekmės jau 
viršuje pažymėta. (Pranckevi- 
čius susirinkime nebuvo, bet 
jis praeitam susirinkime prie 
to prisipažino.)

Prie šito įvykio reikia pada
ryti pastabą, kad visus laukia 
tokis likimas, kurie mano, jog 
jiem viskas leistina daryti taip, 
kaip jaučiasi tuo metu, neim
dami už save jokios atsakomy
bes. Paskui tą viską bando už-

liucijos Maskvoj. Atrodo, kaip 
gyvas, šaukia darbininkus nu
versti supuvusią kapitalistinę 
sistemą ir įsteigti Sovietų val- 

i džią.
Pirmo vakaro programą 

puikiai išpildė IWO Simfonijos 
i Orkestrą, susidedanti iš apie 
50 smuikininkų. Jie sugriežė 4 
revoliucinius kavalkus, kurie 
publikai labai patiko.

Kas ką nori nusipirkti, yra la
bai gera proga. Daug daiktų 

i yra kfrautuvninkų sudovano- 
ta ir juos pigiai parduoda, 

j Daug audeklų, skarelių ir me-

niai! Tikieto kaina tiktai 10 
centų ypatai!' Visus ir visas 
kviečiame!

.K. P. Kuopa.

Coughlinas Buvo New Yorke 
Stiprinti Fašizmą

Trečiadienio , vakarą Madi
son Square Garden svetainėj, 
kunigo Cough’lino pasekėjai 
surengė jam masinį mitingą, 
kur jisai gyrė savo fašistinę 
programą.' O ta jo programa 
susideda1 1 iŠ puolimo Sovietų 
SĄjUrigds, demagogiškai pasi- 
skerečiojimo neva -prieš stam
biausius 'kapitalistus, reikaląvi- 
riįid irifliacijos* niekinimo ko- 
rhūnistų ir'visų kovingų darbi- 
nihkį ir siūliriirho Nacionalės 
Unijos, ' kuri turėsianti būti 
liuosa nuo “kapitalistinės dik
tatūros jri evoliucinių 1 elemen
tų.”- ' „ , ■,_■
< “JeigtU kapitalizmas stovi 
skersai kelią teisėtumui, rejkia 
jį išbalsuoti lauk,” sakė pry- 
čeris. Neva kritikavo Rooseyel- 
tą. bet išgyrė jo NRA. Viskas, 
girdi, ko reikia, tai kad NRA 
būtų “įvykdytas praktikoj.” Ir 
daug kitų fašistinių “filosofi
jų’’ pripasakojo.

Jisai čia buvo, kad suburti 
savo spėkas ir gauti naujų. Ta
čiaus pasidėkavojant revoliuci
nių darbininkų pasidarbavimui 
jis ne pilnai savo tikslą atsie
kė. Madison Sq. Garden,'kurią 
tikėjosi pei'pildyti, buvo tik 
apypilnė. Buvo prisirengę gar
siakalbių pagalba parduoti 
prakalbą esantiems gatvėje, 
bet nebuvo kas klauso. Mat, 
kbmunistai ir kiti' fašizmo prie
šai intensyviai platino brošiūrą 
“Truth About Father Cbugh- 
lin.” SUsirihkirh’ubse, gatvėsė, 
sb’bvėse; ir visur pasitiksi ener
gingus^ pardavėjas, hors už tai 
yra baud’židmi - areštuojami! 
Tas apšvietė nemažą skaičių 
darbininkų pi’ nęsidatė Ipagauti 
į fašisto kunigo bpęių^.

Negana to, jauni darbinin
kai su iškabomis, aiškinančio-

Svarbios Prakalbos Apie 
Soviety Sąjungą . j

Sovietų Sąjungos Draugų, 
rusų j skyrius rengia labai 
svarbias prakalbas. Jos įvyks 
penktadienį, 24 d. gegužės, 
7:30 vai. vakare, Ukrainiečių 
svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Kalbės keturių tautų kalbė
tojai : amerikonišką!, rusiškai, 
ukrainiškai ir lietuviškai. Bus 
kalbama apie Sovietų Sąjun
gos atsiekimus ir taikos poli
tiką. Bus kalbama apie karo 
pavoju ir kapitalizmo smuki
mą.. Mūsų pareiga stovėti sar
gyboje prieš imperialistų in
tervenciją.

Visus , lietuvius darbininkus 
ir darbininkes kviečiame atsij 
lankyti i šias prakalbas, kar4 
tu su kitų tautų darbininkais; 
Įžanga veltui. Atsiveskite ir 
savo kaimvnus. pažįstamus.

S. S. Draugų Kom. 

j TEATRAS-DAINOS-MUZIKA | 
y i ................................■—■■■■■■■............r..

Cameo Theatre, 42nd I St., 
netoli Broadway, New Yorke, 
pereitą ketvirtadienį pradėjo 
rodyti pirmu kartu Amerikoj 
naują Sovietų judį “Heroes of 
the Arctic” (arktiko didvy
riai). Šis judis vaizdžiai' per
stata garsiojo Sovietų ledlau
žio Čeliuskino ekspediciją j į 
tolimus šiaurius, susisiekimui 
žiemių jūrėmis su Alaska ir tą 
dramą, kuri patiko čeliuski- 
niečius, kada prieš užbaigsiant 
tą istorišką kelionę laivąs ta
po ledų sutrėkštas. Priedams 
rodoma judis “Pjūties Pabaig
tuvių Gyvenimas Ukrainoj.”

Acme Theatre, 14th St. ir

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Bar ir Grill, vįeta 

apgyventa {vairiom tautom, visada 
pilnos gatvės publikos, kaina labai 
žema, tik $900.00. Turime greit par
duoti. 276 Humboldt Street, Brooklyn, 
N. Y.

(120-122)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pa reni, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy ' Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

------- — --------- - - -—.-t-—H-—tt—L—:

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

DAI MANTŲ
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

. FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves-# 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių*

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191

mis, kas yra Coughlin, suda
rė pikietą. Kartkartėmis po
licija juos išvaikė, bet ir yėl 
atsirasdavo, o 25 areštavo, kal
tindami netvarkos kėlime. 
Mat, iškaba su teisingu užra
šu apie fašizmą ištiesų daro 
baisią netvarką fašistų abaze.

Policijos buvo pristatyta a- 
pie 12 šimtų ir rūpestingai 
saugojo fašistų agento mitin
gą, kad neįsiskverbtų “raudo
nieji” ir jų atsišaukimai bei 
iškabos. Tačiau lapelių lietusi 
atkartotinai pasipylė iš gale
rijų, kurie ne vienam pagel-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA galiūnas tirštai apgy

vento.]' lietuvių apielinkėj, kur gali
ma padaryt geras pragyvenimas. Del 
daugiau informacijų kreipkitės šiuo 
antrašu: 794 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y.

(119-124) 
Į

PARSIDUODA alinė ir restauracija 
labai geroj vietoj, prie prieplau

kų, arti dirbtuvės ir tirštai apgy
ventoje vietoje. Parduodu su namu 
dviejų šeimynų, trim karam gara- 
džius ir patalpa bizniui. Biznis eina 
gerai, yra pinigų. Su pabaiga birže
lio baigiasi laisniai ant alaus, tai 
naujam savininkui gera proga ant 
savęs išsiimti laisniai. Parduodu del 
svarbios priežasties, kurią, sužinosite 
ant vietos. 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y.

(119-124)

'I
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 pasivažinSjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Penktadienis, Geg. 24, 1935

409 Lorimer St

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

<♦>

<♦>
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kdkių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Visokių Rūšių šviežus Valgiai
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS - 

Brooklyn, N. Y
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetaines

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Gaminami Lietuvišku
Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

PABANDYKITE!

“Laisvės” Name 
P. MARČIUKAI 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite

107 UNION AVĖ. 
Brooklyn. N. Y.
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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.
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Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

Tel.: Foxeroft 9-6901

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiasi ^atsilan- 
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

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

Sergančiy Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS i 

i LIETUVIS GRABORIUS |

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

I Veltui Chape) Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- 8 
B nims, vestuvėms, krikštynoms g 
g ir kitokioms parems g
B Saukite dien< *r naktj g

g 423 Metropolitan* Avė. s 
B Brooklyn, N. Y. S
?)»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»?

Gydoma Kraujo > 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
N e r vlj L i gos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidal, 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 kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei- T 
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimait Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIE T UV JAKAI




